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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  ORGANIZACJI  POŻYTKU  
PUBLICZNEGO  za 2017r.  

STOWARZYSZENIE  POMOCY  RUBIEŻ  w  BIAŁYMSTOKU 
 
I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu   Pomocy RUBIEŻ 
 
Nazwa                            Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ      
                                 
Adres:                            15-660 Białystok ul. Witosa 38 lok.2A 
 
Kontakt:                         prezes 85 742 15 40, kom. 608 056 370    
                                      wiceprezes 85 654 68 58, kom.601 158 762 
                                      wiceprezes 85 651 25 57, kom. 662 836 409 
                                      sekretarz 85 651 08 28, kom. 605 732 101 
                                      członek zarządu 660 783 410 
 
Fax:                                85 651 08 28 
 
Strona internetowa:         www.rubiez.org 
e-mail:                            biuro@rubiez.org 
 
Nazwa banku, siedziba    BANK PEKAO  S.A. Oddział Białystok,  
                                      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  
 
REGON:                        P – 050375126 
 
NIP:                              542-26-73-617 
 
PKD:                             9499Z  -  działalność pozostałych organizacji  członkowskich, gdzie   
                                         indziej niesklasyfikowana  
                                          
Zarząd Stowarzyszenia: 
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej  nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.  
 
Dane członków Zarządu Stowarzyszenia RUBIEŻ wg KRS 
 

Lp. Nazwisko i imię  Pełnione funkcje 

1 Józef Piotr Kulikowski  Prezes 

2 Jadwiga Ragiel Wiceprezes 

3 Lech Zygmunt Marek Wiceprezes 

4 Bronisława Wiktoria Tomaszewska  Sekretarz  

5 Krzysztof Łobacz  Członek zarządu 

 
 
Komisja Rewizyjna: 
1. Romana Ewa Fiedorczuk - Przewodnicząca Komisji 
2. Jerzy Bołtuć – członek 
3. Danuta Dakowicz  – członek 
 
W/w skład Zarządu oraz Komisji rewizyjnej został wybrany na Walnym Zebraniu Członków w dniu  
12.06.2017r. 
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Na Walnym Zebraniu Członków Zarząd uzyskał absolutorium za swoją 4-letnia kadencję. 
Przyjęto również plan pracy na najbliższe dwa lata. 
 

Cele statutowe Stowarzyszenia: 

1. udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla 
dorosłych i dzieci, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, 
rodzinom ubogim i wielodzietnym w Polsce, a przede wszystkim z województw położonych 
przy wschodniej granicy Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego, 

2. udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z  krajów: Białoruś, Litwa, 
Łotwa, Rosja, Ukraina i innych krajów, w których działają organizacje polonijne, 

3. pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt 
sportowy itp. w województwie podlaskim, w Polsce oraz w krajach, o których mowa w punkcie 
2 i odbywa się  w nich nauka języka polskiego,  

4. pomoc dla organizacji polonijnych w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności 
utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską, 

5. patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2, 
6. pomoc  placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki społecznej  dla dzieci i 

dorosłych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, samotnymi, 
ubogimi  na terenie RP, a szczególnie w województwie podlaskim 

 
 
Sposób realizacji celów statutowych: 

1. współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w kraju i w 
krajach, do których kierowana jest pomoc, 

2. współpraca z podmiotami gospodarczymi, szkołami oraz uczelniami wyższymi,  
3. współpraca z placówkami ochrony zdrowia, opieki społecznej itp., 
4. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce oraz w krajach wymienionych w 

punkcie 2 celów statutowych 
5. występowanie do instytucji publicznych i gospodarczych z wnioskami o sfinansowanie 

określonych programów, 
6. organizowanie zbiórek pieniężnych, 
7. organizowanie koncertów charytatywnych, festiwali, konkursów, wystaw artystycznych i innych 

imprez kulturalnych oraz oświatowych z udziałem m.in. zespołów i artystów pochodzących z 
krajów wymienionych w punkcie 2 celów statutowych oraz z Polski, 

8. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i kulturalnymi, organizacjami 
kombatanckimi, Kościołami, prasą, radiem, telewizją. 

 
Zadania realizowane przez stowarzyszenie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i 
wolontariacie 
 
1) działalność charytatywna 
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy 

placówkom typu hospicja, zakłady opiekuńczo - lecznicze 
3) pomoc społeczna 
4) nauka, kultura, dziedzictwo narodowe, oświata, edukacja, sport. 

 

II. Charakterystyka  działalności organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

 
Opis głównych działań podjętych przez Stowarzyszenie: 
 
W 2017r Stowarzyszenie  skupiło się na następujących zadaniach: 
 

• zbieraniu środków w I półroczu na prace kończące renowację i wyposażanie klasztoru w 
Nowogródku – przyszłego Centrum Edukacyjno-Turystycznego Diecezji Grodzieńskiej,  

• uroczystość przekazania do użytku budynku klasztornego w Nowogródku  

• zapewnienie wypoczynku letniego dzieciom z województwa podlaskiego 
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• rozpoczęcie nowego projektu w dziedzinie zachowania dziedzictwa narodowego tj. włączenie 
się do prac związanych z rekonstrukcją i odbudową kompleksu klasztornego sióstr Brygidek w 
Grodnie na Białorusi 

• pomoc w wyposażaniu placówek służby zdrowia województwa podlaskiego 

• doraźna pomoc polskim rodzinom i organizacjom skupiającym polską mniejszość na Białorusi, 
Litwie, Ukrainie 

• udział w imprezach kulturalnych i oświatowych organizowanych przez polskie organizacje na 
Białorusi 

• Udział w uroczystościach rocznicowych w Białymstoku i woj. podlaskim, imprezach 
kulturalnych, festiwalach, itp. 

 
W 2017r. stowarzyszenie skoncentrowało się praktycznie na 3 zadaniach: klasztor  w Nowogródku, 
wypoczynek dzieci w czasie wakacji, odbudowa i wyposażanie klasztoru Brygidek w Grodnie. 
Pozostałe zadania były realizowane i uczestniczyliśmy tradycyjnie we wszystkich festiwalach, 
koncertach, uroczystościach państwowych i rocznicowych, ale priorytetem były w/w tematy.  
 
Odbudowa klasztoru w Nowogródku.  
W 2017r. kontynuowaliśmy zbieranie środków na zakończenie prac związanych z odbudową i 
wyposażaniem klasztoru podominikańskiego w Nowogródku. 
Dzięki ofiarodawcom oraz bardzo aktywnej pracy proboszcza Parafii Katolickiej w Nowogródku można 
było zakończyć najważniejszy etap prac i przekazać budynek do użytku. Stowarzyszenie 
przekazywało zarówno otrzymywane środki finansowe jak też dokonywaliśmy zakupów wyposażenia. 
Wykonana została również tablica pamiątkowa z podziękowaniami dla tych osób, firm i instytucji, które 
najwięcej pomogły przy odbudowie tego zabytku. 
Uroczystości otwarcia odbyły się 3.06.2017r. z udziałem władz Województwa Podlaskiego, hierarchów 
kościoła katolickiego na Białorusi, posłów, sponsorów, członków Rubieży. 
Otwarty Dom Miłosierdzia dobrze służy Diecezji Grodzieńskiej i miejscowej społeczności. Odbywają 
się tam spotkania, koncerty, a część hotelowa przynosi parafii wymierne korzyści i pozwala to m.in. na 
dalsze prace jak np. zagospodarowanie terenu wokół klasztoru, wykonanie nowej elewacji zarówno 
klasztoru jak i klasztoru. 
Należy nadmienić, że odbudowa klasztoru podominikańskiego w Nowogródku było praktycznie 
największym projektem inwestycyjnym stowarzyszenia w całej 24 letniej działalności. Zakres prac 
budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenie wymagało olbrzymiego 
zaangażowania i rozwiązania problemów logistycznych, przecież praktycznie całe wyposażenie jak i 
część materiałów budowlanych należało przewieść z Białegostoku, a nawet z innych miast Polsk i. 
Wszystko zostało wykonane społecznie przez członków zarządu stowarzyszenia.  
 
Letni wypoczynek dzieci 
W 2017r. dzieci z polskich ubogich rodzin z gminy Szudziałowo  oraz 12 - ro dzieci z polskich rodzin z 
Grodna  i okolic na Białorusi przebywało na koloniach w Mrozach w drugiej połowie sierpnia 2016r. 
Razem z kolonii skorzystało 27 dzieci.  
Zakupienie kolonii było możliwe dzięki przeprowadzonej zbiórce publicznej w czasie koncertu 
charytatywnego Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Białymstoku w 
Operze i Filharmonii Podlaskiej w dniu 7.06.2017r. oraz sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy 
wsparli finansowo organizację kolonii. Na zakończenie kolonii dzieci otrzymały upominki jak plecaki, 
zabawki, piórniki. 
Po raz kolejny ten wspaniały Zespół wystąpił na nasze zaproszenie, dzięki czemu mogliśmy 
zorganizować kolonie, a ponad 650 osób uczestniczyło w pięknym wydarzeniu artystycznym. 
 
Ponadto wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 34  im. gen. Józefa Bema w Białymstoku 
zorganizowaliśmy w od 25 do 30 lipca 2017r. pobyt 20 –ga dzieci z polskich rodzin z Lidy na Białorusi.   
Dzieci  zwiedziły też Supraśl, Białowieżę i okolice Białegostoku. 
Pomogliśmy również w sfinansowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży z Nowogródka. Kolonie te 
zostały zorganizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Nowogródku. Były to kolonie stacjonarne 
oraz obóz wędrowny. Razem 23 dzieci. 
 
Łącznie dzięki naszemu wsparciu 70-ro dzieci z Polski i Białorusi miało atrakcyjny wypoczynek.  
Szczególne podziękowanie składamy właścicielowi ośrodka kolonijnego w Mrozach k/Ełku oraz 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 34 w Białymstoku.  
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Pomoc placówkom ochrony zdrowia w województwie podlaskim 
Dzięki kontynuacji współpracy z organizacją charytatywną z Niemiec, a szczególnie jej szefem panem 
Gunterem Kirschbaum mogliśmy nadal pomagać służbie zdrowia.  
Większość sprzętu przekazana została do Hospicjum w Białymstoku, ale i dziesiątki chodzików, 
wózków inwalidzkich, krzeseł sanitarnych, podnośniki itp. trafiły do Szpitala Wojewódzkiego w 
Białymstoku, Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” na pomoc dla bezdomnych znajdujących się pod ich 
opieką i na wyposażenie tworzonego domu dla bezdomnych, do kilkunastu osób indywidualnych, 
którzy zwrócili się o pomoc do stowarzyszenia. 
 
W 2017r. przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu uroczystościach rocznicowych, 
festiwalach, koncertach, spotkaniach literackich itp.  
Były to m.in.  

• Festiwal Polonez 2017 w Słonimiu 

• Festiwal Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów w sierpniu na Białorusi oraz w 
Augustowie 

• Spotkanie literackie w grudniu 2017r. w Grodnie (pisarze i poeci z Białorusi, Polski, Litwy, 
Rosji, Ukrainy) 

• Kontynuacja współpracy ze Związkiem Sybiraków przy organizacji corocznych spotkań 
Sybiraków z całego świata we wrześniu każdego roku w Białymstoku 

• Uczestniczyliśmy we wszystkich świętach państwowych i ważnych dla naszego kraju oraz 
regionu rocznicach zarówno w Polsce jak i na Białorusi 

• Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, zakończenia i rozpoczęcia roku 
szkolnego przekazywano pomoc żywnościową i odzieżową polskim rodzinom z Białorusi oraz 
uczniom społecznych polskich szkół tamże. 

 
Tradycyjnie również w grudniu zorganizowano spotkanie opłatkowe z członkami stowarzyszenia, 
wolontariuszami, sponsorami, gośćmi z Białorusi i Litwy, przedstawicielami kościoła katolickiego i 
prawosławnego, władzami samorządowymi, szkołami, firmami i instytucjami, które na bieżąco 
wspomagają naszą organizację i aktywnie uczestniczą w jej zadaniach statutowych.  Spotkanie odbyło 
się 11 grudnia 20167r. i zgromadziło ok. 140 osób, co bardzo nas cieszy i pozwala sądzić, że praca 
którą wykonujemy jest potrzebna i akceptowana. 
 
Zarząd  aktywnie zabiegał o wpłaty 1% podatku na konto stowarzyszenia. Na stronie internetowej 
www.rubez.org można było dokonać bezpłatnego rozliczenia się z podatku za 2016r. a jednocześnie 
automatycznie wpisane zostało nasze stowarzyszenie jako beneficjent. Posiadaliśmy ulotki z 
ubiegłego roku były one rozdawane w szkołach, urzędach oraz poprzez członków i wolontariuszy 
wrzucano do skrzynek mieszkańców miasta.  
 
Łącznie pomoc przekazano do 12 organizacji, stowarzyszeń, szkół, szpitali, hospicjum, parafii, 
Caritas w Grodnie (do tych samych instytucji kilka razy w ciągu roku). Na uwagę zasługuje zakup ze 
środków pochodzących z darowizny wózka elektrycznego dla działacza polskiego z Lidy na Białorusi, 
który do kilka lat temu uległ wypadkowi i był unieruchomiony. Pośrednikiem i inicjatorem tej pomocy 
był Konsulat generalny RP w Grodnie.  
  

Wszystkie prace i programy były wykonywane nieodpłatnie przez członków i wolontariuszy 
Stowarzyszenia.  Statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
Zasięg terytorialny działalności Stowarzyszenia to:  cały kraj, a szczególnie województwo podlaskie 
oraz zagranica: Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Rosja. 
  

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego okresie sprawozdawczym 
 

Informacja o przychodach organizacji 
 

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem                -                          187629,28 
 

2. Informacja o źródłach przychodów stowarzyszenia:  
 

• przychody z działalności finansowej                                -                       0,00  

• przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych      -       4569,80   
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• ze źródeł publicznych                                                                         25040,14 
w tym WOAK                                                                                     25000,00 
           
 

• ze źródeł prywatnych ogółem:                                           -               134442,35 
w tym: 
a)   ze składek członkowskich                                            -                    372,00            
b)  z darowizn od osób fizycznych                                     -                 12520,00    
c)  z darowizn od osób prawnych                                       -               114235,25  
d)  z ofiarności publicznej     
    w tym  publiczna zbiórka  7.06.2017r.                              -                 7315,10     

• z innych źródeł  nadwyżka przychodów nad kosztami  
za rok 2016                                                               -                               23576,99          

                      pozostałe przychody              
Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych 
 

1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych     0               
 

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem: -     4569,80   

                              
3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób 

fizycznych w okresie sprawozdawczym: 
 

• zakupy upominków dla dzieci przebywających na koloniach w Polsce,  transport 
związany z wyjazdem na Białoruś do Kalet,  kwiaty na uroczystości patriotyczne, 
rocznice, wpłata na pomnik Matki Sybiraczki, darowizna dla Hospicjum w Białymstoku, 
zakupy łóżek do podlaskich szpitali i do Hospicjum, dyplomy, grawertony,  
dofinansowanie do kolonii, zakup mebli na wyposażenie klasztoru w Nowogródku. 

            
                                  

4. Cele szczegółowe , w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które 
organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą:   

 

• Pomoc Polakom na Wschodzie  -    kwota-   1830,60 zł 

• Pomoc szpitalom i hospicjum  - kwota 1519,20 zł 

• Dofinansowanie pomnika Matki Sybiraczki – kwota – 1000 zł 
 
Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 
 

Informacja o poniesionych kosztach w 2017r. Koszty ogółem   W tym: wysokość kosztów 
finansowanych z 1% podatku 
dochodowego fizycznych 

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym 
ogółem  

           
               182854,56 

 
           

w tym:    

koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego  

             
                172061,04 

          
                    2749,70 

koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności 
pożytku publicznego  

          
                 

 
             

koszty z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej  

                         0,00                           

koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i 
energii, usługi obce, podatki i opłaty, 
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja  

 
             
                 10387,32 
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  - tym umowy zlecenia 

 
              

koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej 
związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych  

              
              

         
 

pozostałe koszty ogółem               
                     406,20 

 
 

 

IV. Korzystanie z uprawnień  w okresie sprawozdawczym  
 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie korzystało z możliwości użyczenia przez Zarząd Mienia 
Komunalnego w Białymstoku pomieszczeń magazynowych bez odpłatności, a lokalu siedziby 
stowarzyszenia ze zniżkami, a także  ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.  
 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  
 

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 
Stowarzyszenie nikogo nie zatrudnia na podstawie umów o pracę ani umów cywilnoprawnych. 
Jedynie zatrudniono jednorazowo 1 osobę do prowadzenia koncertu charytatywnego. 

2. Członkowie: na koniec roku 2017 Stowarzyszenie liczyło 27 członków. W 2017r. dwoje 
członków stowarzyszenia zmarło. W 2017r. przyjęto 4 nowych członków. 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym – Stowarzyszenie opiera się wyłącznie na pracy 
społecznej członków i pracy wolontariuszy  

• Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie 
dłuższy niż 30 dni   -  10 osób, w tym  4 osoby to członkowie organizacji  

• Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni –  14 osób, a w tym:  
        -   członkowie organizacji  5 
        -   członkowie zarządu i komisji rewizyjnej  8 
        -   inne osoby  - 1 
 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  
   Stowarzyszenie nie zatrudnia na podstawie umów o pracę żadnych pracowników, ani  osób 

na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyjątek dotyczył zatrudnienia osób do obsługi koncertu 
charytatywnego.  

 

VII. Informacje o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach 
pieniężnych w okresie sprawozdawczym  
Nie dotyczy  
 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez 
administrację publiczną   w okresie sprawozdawczym 
Umowa z WOAK dotycząca organizacji koncertu charytatywnego  - kwota 25.000 zł. 
 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego 
zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym  
Nie dotyczy 
 

X. Informacje uzupełniające 
Zarząd Stowarzyszenia podejmuje wszelkie decyzje w drodze uchwał. Zebrania Zarządu 
odbywają się w miarę potrzeby ( minimum 1-2 razy w miesiącu), uczestniczą w nich również 
członkowie Komisji Rewizyjnej, a także członkowie realizujący konkretne zadania i programy, 
zaproszeni goście. Wszystkie zebrania Zarządu są protokołowane. W 2017 r. odbyło się  21 
zebrań zarządu. Wszystkie decyzje dotyczące darowizn środków finansowych czy też 
rzeczowych podejmowane są w formie uchwał i podpisywane przez cały zarząd.  
 W okresie sprawozdawczym nie było kontroli prowadzonej przez organy administracji 
publicznej.  
Organizacja nie przeprowadziła badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29.09.1994r. o rachunkowości. 
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Stowarzyszenie posiada: 

• Zasady (politykę) rachunkowości  

• Na bieżąco o wszystkich zmianach i obowiązkach zarząd informowany jest przez Biuro 
Rachunkowe oraz za pośrednictwem biuletynów i komunikatów  NGO. Ponadto 
komunikaty, zmiany przepisów są omawiane na posiedzeniach Zarządu oraz rozsyłane 
do członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej drogą mailową. 

 
Internet – stronę internetową na domenie webion. www.rubiez.org. aktualizuje nieodpłatnie 
wolontariusz  Stowarzyszenia pan Robert Skrzymowski. 
 
Księgowość  prowadzi   na podstawie umowy Biuro Rachunkowe Anna Krupicka w Białymstoku. 
 
Niniejsze sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte w drodze uchwały przez Zarząd 
Stowarzyszenia Pomocy Rubież   w dniu 7.06.2018r. 
 
Sprawozdanie opracowała Bronisława Tomaszewska na podstawie dokumentacji Stowarzyszenia 
oraz sporządzonych  przez Biuro Rachunkowe Anna Krupicka sprawozdań finansowych. 
 
Zarząd 
1.Józef Kulikowski      -     prezes  
2. Jadwiga Ragiel    - wiceprezes  
3. Lech Zygmunt Marek    -  wiceprezes  
4. Bronisława Tomaszewska  - sekretarz 
5. Krzysztof Łobacz – członek zarządu  

    

http://www.rubiez.org/

