SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO za
2009r.
STOWARZYSZENIE POMOCY „RUBIEŻ” w BIAŁYMSTOKU
I.

Informacje ogólne o Stowarzyszeniu „RUBIEŻ”

Nazwa:
Adres:
Telefony:

Stowarzyszenie Pomocy „RUBIEŻ”
15-002 ul. Sienkiewicza 57
1) prezes (085) 742 15 40, kom.608 056 370
2) wiceprezes (085) 654 68 58, kom.601 158 762
3) wiceprezes Łódź (042) 654 36 57
4) sekretarz (085) 651 08 28, kom. 605732101
Fax:
(085) 675 02 15
Strona internetowa:
www.rubiez.iig.pl
e-mail:
rubiez@iig.pl
Nazwa banku, siedziba: BANK PEKAO S.A. Oddział Białystok
ul.Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok
Numer konta:
51 1240 5211 1111 0000 4924 4733
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy KRS
Data i nr rejestru:
pierwsza rejestracja Sąd Wojewódzki w Białymstoku I Wydział
Cywilny 30.12.1994r. Nr I NsRej.st.270/94 pod numerem 623
od dnia 18.02.2002 – pod numerem KRS 0000092389
od dnia 16.09.2004r. - organizacja pożytku publicznego
Numer REGON:
P - 050375126
Numer NIP:
542-26-73-617
PKD:
9499Z - wg PKD 2007 (działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana)
Zarząd Stowarzyszenia:
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych
funkcji.
Dane członków Zarządu Stowarzyszenia „RUBIEŻ” wg KRS
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwisko i imię
Józef Piotr Kulikowski
Zygfryd Rymaszewski
Lech Zygmunt Marek
Bronisława Wiktoria Tomaszewska
Honorata Bernadska –Grela

Pełnione funkcje
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Jolanta Czech - Przewodnicząca Komisji
2. Romana Ewa Fiedorczuk– członek
3. Krystyna Grzegorczyk - członek
Liczba członków na koniec 2009r. 24 osoby.
II.
1)

Cele statutowe Stowarzyszenia
udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla
dorosłych, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom
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2)
3)

4)
5)
III.

ubogim i wielodzietnym w Polsce, przede wszystkim z województw położonych przy
wschodniej granicy, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego,
udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś, Litwy,
Łotwy, Rosji, Ukrainy i innych krajów, o których mowa w § 1 pkt.2,
pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt
sportowy itp. , w województwie podlaskim oraz w krajach, o których mowa w § 1 pkt. 2 i odbywa
się w nich nauka języka polskiego,
pomoc organizacjom polonijnym w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności
utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską,
patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2.
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej

Nie dotyczy.
IV.

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i
wolontariacie

Następujące zadania wymienione w/w ustawie realizowane są przez Stowarzyszenie:
1)
2)
3)
4)

V.

działalność charytatywna
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
pomoc społeczna
nauka, oświata, edukacja.

Najważniejsze uchwały Zarządu w 2009r.

1) 7.01.2009r. – o przyznaniu dyplomów osobom i instytucjom (6 osób), które najbardziej pomogły
w pracy stowarzyszenia w 2008r. Dyplomy będą wręczone na uroczystym spotkaniu opłatkowym w
dniu 15.01.2009r. Ponadto podjęto uchwałę o wydrukowaniu ulotki promujących wpłaty 1% na konto
stowarzyszenia.
2) 22.01.2009r. – powołano 6 osobowy zespół redakcyjny do przygotowania publikacji pt. „15 lat
Rubieży na Kresach” z okazji 15- lecia stowarzyszenia oraz ustalono harmonogram jego prac. Przyjęto
również uchwałę w sprawie zlecenia druku książki wydawnictwu PRYMAT.
3) 14.02.2009r. – w związku z planami rozbudowy szkoły, w której stowarzyszenie posiada siedzibę
– podjęto uchwałę o konieczności poszukiwania nowej siedziby i wystąpienia do władz miasta w tej
sprawie. Ponadto podjęto uchwałę o udziale prezesa i wiceprezesa w obradach Sejmiku Województwa
Podlaskiego w dniu 16.02.2009r. w części dotyczącej spraw społecznych.
4) 9.03.2009r. – podjęto uchwałę o przyjęciu bilansu i sprawozdania merytorycznego z działalności
za 2008r.
5) 18.03.2009r. – podjęto uchwałę o udziale stowarzyszenia w Wielkanocnej Zbiórce Żywności w
ramach współpracy z Bankiem Żywności w dniach 27-29.03.3009r. oraz ustalono organizację tego
przedsięwzięcia.
6) 30.03.2009r. – zarząd dokonał podsumowania zbiorki żywności oraz podjęto uchwałę w sprawie
rozdysponowania tej żywności. Zebraną żywność (782 kg ) zostanie przekazana uczniom z Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 5 oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku
zgodnie z decyzją dyrekcji szkół, do parafii Trójcy Świętej w Pskowie, do Seminarium w Grodnie, do
Hospicjum w Białymstoku, do najuboższych polskich rodzin w Lidzie.
7) 7.04.2009r. podjęto uchwały w sprawie: wyjazdu do Grodna na uroczystości 15- lecia Caritas
Grodno, Święto 3 Maja do Grodna i Brześcia organizowane przez Konsulaty RP w tych miastach,
Festiwal Poloneza w Słonimiu 24 maja 2009r. Zarząd zapoznał się również z zebranymi materiałami
do publikacji „15 lat RUBIEŻY na Kresach”, które umożliwiają już rozpoczęcie redagowanie książki.
8) 29.04.2009r. – podjęto uchwałę o przyjęciu darowizny z Izby Celnej w Białymstoku i jej
przekazaniu do polskich rodzin na Białorusi ( odzież, pomoce szkolne).
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9) 29.05.2009r. – zarząd podjął uchwałę o przyjęciu kolejnej darowizny z Izby Celnej, a będzie to
obuwie sportowe.
10) 8.06.2009r. – w związku z kolejnym zaproszeniem przez Polaków ze Świsłoczy podjęto uchwałę
o wyjeździe na spotkanie z nimi w dniu 13.06.2009r.
11) 24.06.2009r. – zarząd podjął uchwałę o udziale delegacji Rubieży w spotkaniu w Mostach w dniu
5.07.2009r., które poświęcone będzie życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej (festiwal zespołów
artystycznych).
12) 6.07.2009r. na podstawie porozumienia z 2007r. podpisanego z Diecezją Grodzieńską rozpoczęto
prace związane z pomocą RUBIEŻY w odbudowie i wyposażaniu klasztoru podominikańskiego w
Nowogródku. Prace te będą polegały na pozyskiwaniu środków na zakup wyposażenia, instalacji
sanitarnej, zakupie materiałów wykończeniowych. Podjęto również uchwałę o organizacji wyjazdu dla
członków i wolontariuszy stowarzyszenia do Grodna i nad Kanał Augustowski w dniach 2223.08.2009r. na doroczne spotkania z Polakami.
13) 28.08.2009r. – podjęto uchwałę o przyjęciu darowizny z Niemiec w postaci ok. 100 łóżek
szpitalnych. Po uzgodnieniu z Zarządem Województwa, który sfinansuje koszty transportu, łóżka
będą przekazane do Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, który jest obecnie w
wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej i nie posiada środków na wymianę wyposażenia.
14) 29.08.2009r. zarząd podjął uchwałę o przyjęciu propozycji Zarządu Mienia Komunalnego w
Białymstoku w sprawie przeniesienia magazynów i siedziby stowarzyszenia na ul. Witosa 38 oraz
ustalono szczegółowy harmonogram przeprowadzki.
15) 10.09.2009r. – podjęto uchwałę o udziale w zbiórce żywności pod hasłem „Podziel się posiłkiem”
w dniach 25-27.09.2009r.
16) 26.09.2009r. – podjęto uchwałę w sprawie zakupu za symboliczny 1 grosz za jedną książkę ponad
50 tys. książek i ćwiczeń do nauki języka polskiego, historii. Ponadto zarząd zatwierdził treść
publikacji „15 lat RUBIEŻY na Kresach” i stronę graficzną książki przygotowaną przez
wydawnictwo.
17) 7.10.2009r. przyjęto następujące uchwały:
- w sprawie zlecenia przeprowadzki Rubieży do nowej siedziby przez MONAR w Zaczerlanach
(bez odpłatności, a za przekazaniem darów dla osób pracujących jak odzież, obuwie itp.) oraz zlecono
również MONAROWI rozładunek i składowanie do magazynów 50 tys. książek zakupionych w
Ustroniu,
- o przekazaniu paczek z żywnością dla uczniów współpracujących z nami szkół oraz do polskich
rodzin na Białorusi.
18) 29.10.2009r. – podjęto uchwałę o wyjeździe delegacji Rubieży oraz sponsorów, którzy pomagają
przy odbudowie klasztoru w Nowogródku na spotkanie do Grodna z biskupem Aleksandrem
Kaszkiewiczem oraz do Nowogródka w celu oceny zaawansowania prac i organizacji dalszej pomocy
przy realizacji tego projektu.
19) 5.11.2009r – podjęto uchwałę o udziale delegacji stowarzyszenia w uroczystościach 10-lecia
Szkoły Polskiej w Wołkowysku.
20) 16.11.2009r. – podjęto następujące uchwały:
- w sprawie udziału stowarzyszenia w Świątecznej Zbiórce Żywności w dniach 4-6.12.2009r.
- o przygotowaniu transportu darów (odzież, obuwie, książki) do Łucka na Ukrainie
- o przekazaniu łóżek szpitalnych otrzymanych od niemieckich organizacji charytatywnych do
ZOZ w Sokółce
- o przyjęciu darów (odzieży) z Izby Celnej i przekazaniu jej w okresie Świąt Bożego Narodzenia
do polskich rodzin w Grodnie i Rejonie Grodzieńskim za pośrednictwem parafii katolickich.
21) 5.12.2009r.podjęto następujące uchwały:
- Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ będzie inicjatorem ufundowania sztandaru Izbie Celnej w
Białymstoku i z taką inicjatywą wystąpi do władz administracyjnych i samorządowych Województwa
Podlaskiego
- w związku z 15 leciem działalności, wydaniem publikacji „15 lat RUBIEŻY na Kresach” podjęto
uchwałę, aby coroczne spotkanie opłatkowe połączyć z obchodami rocznicowymi stowarzyszenia i
promocją książki. Ustalono, że uroczyste spotkanie odbędzie się w dniu 16 stycznia 2010r.
- w sprawie rozdysponowania zebranej żywności i przygotowania paczek świątecznych dla
młodzieży ze współpracujących szkół oraz do ubogich rodzin z Białorusi i Ukrainy.
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22) 28.12.2009r. – podjęto uchwałę o pomocy dla dzieci niepełnosprawnych z Domu Pomocy
Społecznej prowadzonego przez Siostry Serafitki w Białce Tatrzańskiej. Stowarzyszenie przekaże
obuwie, odzież.
VI. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztach
Przychody:
- darowizny pieniężne
53.900,00zł
- składki członkowskie
108,00 zł
- odsetki bankowe
175,93 zł
- 1% wpłat na organizację pożytku publicznego
7.176,80 zł
- darowizny rzeczowe
94.732,91 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------Razem
156.093,64 zł
-

Koszty:
koszty wydanych darów
117.369,22 zł
koszty ogólne
27.783,50 zł
w tym:
a) koszty materiałów, energii elektrycznej, materiały do przygotowania
paczek i ich opakowania,
8.359,63zł
b) koszty usług (czynsz za magazyn i lokal, opłaty pocztowotelekomunikacyjne, bankowe, wynajem samochodu, wydanie
książki)
- 16.326,24zł
c) podatki i opłaty
91,00 zł
d) pozostałe koszty
- 3.006,63 zł
Razem koszty
145.152,72 zł

Dary rzeczowe:
Razem zebrane w 2009r. oraz pozostałe z 2008r. dary rzeczowe przedstawiały wartość 161.108,39zł.
W 2009r. rozchodowano z magazynu dary na łączną kwotę 116.893,47 zł, pozostało na koniec roku
44.214,92 zł
Na zebrane i przekazywane dary składały się:
- nowa odzież
- nowe obuwie
- trwałe artykuły spożywcze
- słodycze
- pomoce szkolne
- książki i podręczniki
- zabawki
- sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie szpitalne (łóżka, materace, szafki, wózki, chodziki)
- urządzenia sanitarne
- urządzenia do instalacji ciepłowniczej (grzejniki, rurki do instalacji itp.)
VII.

Krótki opis działań Stowarzyszenia w 2009r.

Na podstawie uchwał Zarządu prowadzone były następujące działania:
1.

2.

kontynuowano bardzo owocną współpracę z organizatorami akcji charytatywnych w Niemczech.
Otrzymaliśmy tą drogą sprzęt dla osób niepełnosprawnych i wyposażenie jak łóżka szpitalne,
szafki, materace, wózki, chodziki, które przekazaliśmy do szpitali: w Choroszczy, Sokółce,
Białymstoku,
na podstawie porozumienia z Diecezją Grodzieńską w sprawie pomocy przy realizacji zadania
„odbudowa klasztoru podominikańskiego w Nowogródku” prowadzimy zbiórkę środków
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finansowych na prace wykończeniowe, wykonanie instalacji sanitarnej wraz z urządzeniami
łazienkowymi, instalacji elektrycznej,
3. dzięki możliwościom w pozyskaniu książek i pomocy szkolnych (ćwiczeń) do nauki języka
polskiego rozpoczęto ich dystrybucję do szkół i domów polskich na Białorusi, Ukrainie, w
których prowadzona jest nauka języka polskiego,
4. 3 razy w roku uczestniczyliśmy w zbiórkach żywności prowadzonych dzięki współpracy z
Bankiem Żywności
5. kontynuujemy współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku oraz z Zespołem
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.St. Staszica w Białymstoku. Ucząca się tam
młodzież włączyła się do akcji zbiórek żywności, które prowadzimy w ramach Banku Żywności,
6. kontynuujemy współpracę z 75 Białostocką Drużyną Harcerską „ANAKONDA”. Harcerze z tej
drużyny pomagają nam w każdej zbiórce żywności, uczestniczą w organizowanych spotkaniach i
uroczystościach,
7. pomagamy hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku w jego wyposażeniu oraz
przekazujemy trwałą żywność na bieżące utrzymanie,
8. kolejny rok wspieraliśmy pracę wychowawczą prowadzoną przez parafię Trójcy Świętej w
Pskowie w Rosji. Przekazujemy tam trwałą żywność, odzież, obuwie z przeznaczeniem na
prowadzenie dożywiania dzieci w ramach programu „dzieci ulicy”,
9. współpracujemy ze Związkiem Sybiraków przy organizacji dorocznego Marszu Pamięci
Polskiego Sybiru,
10. podobnie jak w latach poprzednich i w 2009r. pomagaliśmy najbiedniejszym i wielodzietnym
rodzinom polskiego pochodzenia z Białorusi i Ukrainy. Przekazywaliśmy paczki z żywnością,
odzieżą, obuwiem. Pomoc ta trafiała za pośrednictwem polskich konsulatów w Grodnie,
Brześciu, Łucku oraz poprzez Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, Caritas Grodno i inne
parafie katolickie,
11. uczestniczyliśmy w spotkaniach, festiwalach, przeglądach artystycznych, uroczystościach
rocznicowych organizowanych przez szkoły polskie, organizacje polskie, domy polskie, parafie
katolickie na Białorusi,
12. powołany zespół redakcyjny przygotował publikację rocznicową stowarzyszenia „15 lat
RUBIEŻY na Kresach”, która przedstawia pracę naszej organizacji na rzecz polskiej
mniejszości na Kresach oraz działalność polskich organizacji, parafii katolickich, szkół polskich,
Domów Polskich w środowisku Polaków tam zamieszkałych.
Najważniejsze nasze akcje i działania na przestrzeni całego roku były następujące:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

styczeń – przekazano paczki z odzieżą do polskich rodzin w Iwii, a za pośrednictwem Konsulatu
RP w Brześciu paczki z żywnością. Rozpoczęto prace nad wydaniem publikacji „15 lat
RUBIEŻY na Kresach”,
luty – podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w sprawie
dofinansowania publikacji „15 lat Rubieży na Kresach”. Podpisanie umowy było możliwe dzięki
postępowaniu konkursowemu, do którego stowarzyszenie przystąpiło jeszcze w 2008r,
marzec – uczestniczyliśmy w wielkanocnej zbiórce żywności, zebrano 782 kg trwałej żywności
oraz otrzymaliśmy z Niemiec sprzęt rehabilitacyjny,
kwiecień – przekazywane były polskim rodzinom na Białorusi paczki z żywnością pochodzącą
ze zbiórki. Paczki otrzymała też najuboższa młodzież ze szkół na stałe współpracujących z
Rubieżą. Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J.Śniadeckiego w Białymstoku
przekazano otrzymany z Niemiec sprzęt medyczny,
maj – dostalismy z Izby Celnej odzież, długopisy, mazaki, lalki. Dary te otrzymały szkoły
polskie, domy polskie, parafie katolickie, Caritas Grodno, polskie kluby sportowe i polskie
rodziny za pośrednictwem Konsulatów RP w Grodnie i Brześciu. Pomoc trafiła do: Grodna,
Słonimia, Brześcia, Rosi, Wołkowyska, Lidy, Radunia, Świsłoczy, W dniu 24 maja
uczestniczyliśmy w V Międzynarodowym Festiwalu Poloneza w Słonimiu,
czerwiec i lipiec – otrzymaliśmy buty sportowe jako darowiznę z Izby Celnej w Białymstoku.
Na festiwalu „Oktawa Kultur” w Białymstoku występował zespół taneczny z Lidy „Kresowe
Zabawy” . Wszyscy uczestnicy dostali od nas paczki z obuwiem, odzieżą. Delegacja Rubieży
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7)

8)

9)

10)

przebywała w Świsłoczy na zaproszenie tamtejszych Polaków, którzy prowadzą aktywną pracę
przy parafii katolickiej. A w lipcu uczestniczyliśmy w przeglądzie zespołów artystycznych w
Mostach poświęconym twórczości Elizy Orzeszkowej,
sierpień – w dniach 22-23.08.r. członkowie stowarzyszenia, sponsorzy, wolontariusze i
przyjaciele z całej Polski przebywali w Grodnie i nad Kanałem Augustowskim. Z okazji
zbliżającej się 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej złożone zostały wieńce i zapalone
znicze na grobach żołnierzy polskich w Grodnie oraz na miejscu straceń na tzw. Fortach
k/Grodna. Po zwiedzeniu Grodna i Muzeum E.Orzeszkowej złożono kwiaty na Jej grobie na
starym cmentarzu katolickim. Uczestnicy wyjazdu spotkali się również z przedstawicielami
organizacji polskich, którzy prowadzą zespoły taneczne, chóry, zespoły teatralne, sportowe,
naukę języka polskiego, a także zobaczyli zrekonstruowany Kanał Augustowski. Wyjazd był
finansowany przez samych uczestników.
wrzesień – w dniach 9 i 10 do Białegostoku przyjechały delegacje Sybiraków, ich rodzin,
harcerzy z kraju i zagranicy na 9-ty Marsz Sybiru. Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ
zorganizowało spotkanie z członkami Związku Byłych Żołnierzy Armii Krajowej z Brześcia
oraz harcerzami z Rosi. Wszyscy otrzymali od nas upominki i pamiątki po pobycie w
Białymstoku.
Otrzymane darowizny od firm i osób prywatnych pozwoliły na zakup grzejników i części
urządzeń sanitarnych (kompakty, zlewy, baterie, brodziki itp.) do odbudowywanego klasztoru w
Nowogródku i we wrześniu przekazaliśmy je na miejsce budowy.
11 września przyjechał z Niemiec pierwszy transport 50 łóżek wraz z materacami do Szpitala
Psychiatrycznego w Choroszczy. Dzięki pomocy niemieckich organizacji charytatywnych
warunki pobytu w tym szpitalu poprawią się znacząco.
W dniach 25-27.09 uczestniczyliśmy w zbiórce żywności pod hasłem „Podziel się posiłkiem”.
Zbiórka była możliwa dzięki pomocy Dyrekcji i młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku,
które zmobilizowały młodzież do aktywnej pomocy w 6 sklepach oraz harcerzy z drużyny
ANAKONDA. Zebraliśmy ponad 1300 kg trwałej żywności.
Zespół redakcyjny zakończył prace nad publikacją „15 lat Rubieży na Kresach” i przekazano
opracowanie do wydawnictwa celem dokonania ostatecznego opracowania (składu) i druku.
październik – przekazywaliśmy zebraną żywność w formie paczek młodzieży ze
współpracujących szkół, przywieźliśmy książki, podręczniki, ćwiczenia do nauki języka
polskiego w ilości ponad 50 tys. sztuk. W październiku przenosiliśmy nasze magazyny do
nowych pomieszczeń przy ul. Witosa 38, które otrzymaliśmy w formie użyczenia i wynajmu od
Zarządu Mienia Komunalnego. Remont pomieszczeń wykonaliśmy systemem gospodarczym,
własnymi siłami wolontariuszy.
Do Szpitala w Choroszczy przyjechały kolejne łóżka, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
listopad - przekazywaliśmy zebraną żywność do Grodna (Seminarium, parafie katolickie,
przedszkole pod opieką Seminarium), Nowogródka, Pskowa do parafii katolickiej p.w. Trójcy
Świętej.
Odebraliśmy pierwsze egzemplarze książki przygotowanej na nasze 15-lecie.
W dniu 18.11. na zaproszenie Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza –ordynariusza Diecezji
Grodzieńskiej i proboszcza parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Nowogródku delegacja
Rubieży oraz sponsorzy odbudowy klasztoru w tym mieście przebywali w Grodnie i
Nowogródku. Mogliśmy zapoznać się z realizacją odbudowy klasztoru, zadaniami planowanymi
do realizacji w 2010r. i potrzebami w tym zakresie.
21.11 delegacja Rubieży uczestniczyła w obchodach 10-lecia Szkoły Polskiej w Wołkowysku.
Szkoła otrzymała od nas książki, ćwiczenia, elementarze do nauki języka polskiego.
Stowarzyszenie nasze od samego początku systematycznie pomaga tej szkole w kultywowaniu
polskiej tradycji, kultury, obyczajów.
Przekazaliśmy też pomoc rzeczową Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, które
prowadzi program wychodzenia z bezdomności i bezrobocia. Podobnie przekazaliśmy dary
rzeczowe ośrodkowi MONARU w Zaczerlanach.
26.11 przyjechał kolejny transport z Niemiec. Otrzymane łóżka z materacami, szafki, chodziki
przekazaliśmy do szpitala w Sokółce.
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grudzień – w dniach 4-6.12. prowadziliśmy zbiórkę żywności (zebrano 1171 kg), co pozwoliło
na przygotowanie paczek świątecznych dzieciom i rodzinom z kilku białostockich szkół,
hospicjum „Opatrzności Bożej w Białymstoku, a przede wszystkim mogliśmy pomóc jak
zawsze rodzinom polskiego pochodzenia z Rejonu Grodzieńskiego. Upominki świąteczne były
bardzo bogate dzięki kolejnej darowiźnie z Izby Celnej w Białymstoku. Ponad 200 rodzin i osób
z Grodna, Nowogródka i okolic otrzymało paczki z żywnością, odzieżą, obuwiem, słodyczami.
Do Łucka i Rejonu Łuckiego przekazaliśmy pomoc w postaci odzieży, obuwia, a przede
wszystkim kilka tysięcy książek, podręczników i ćwiczeń do nauki języka polskiego.
Przekazanie darów było możliwe dzięki pomocy Konsula Generalnego RP w Łucku.
VIII.

Sprawy organizacyjne

1. Adres i magazyn –
od października 2009r. korzystamy z użyczonych pomieszczeń
magazynowych i lokalu biurowego w budynku przy ul. Witosa 38. Dotychczasowy adres
korespondencyjny pozostaje bez zmian.
2. Internet – stronę internetową mamy dzięki firmie IMEDIA w Wasilkowie (www.imedia.com.pl). O wszystkich najważniejszych działaniach i wydarzeniach na bieżąco
zamieszczamy informacje, a stronę internetową aktualizuje nieodpłatnie sympatyk Stowarzyszenia
Robert Skrzymowski.
3. Praca – wszystkie prace są wykonywane przez członków i sympatyków Rubieży nieodpłatnie, na
zasadach wolontariatu, a koszty własne ograniczamy do niezbędnych w realizacji statutowych
celów jak: transport, opłaty telefoniczne i bankowe, czynsze, materiały biurowe i sprzęt
komputerowy.
Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd RUBIEŻY w dniu 24.03.2010r.
Zarząd
1.
2.
3.
4.
5.

Józef Kulikowski
Zygfryd Rymaszewski
Lech Zygmunt Marek
Bronisława Tomaszewska
Honorata Bernadska-Grela
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