Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów

Załącznik 1 do Uchwały 2/W/2016
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20
Pułku Ułanów za rok 2015
1. Rozliczenie realizacji zobowiązań podjętych na Spotkaniu Założycielskim:
1. Udział w patrolach konnych po Borze Głogowskim po ustaleniu szczegółów z
Nadleśnictwem Głogów Małopolski
Po przeprowadzeniu rozmów w Nadleśnictwie udało się uzyskać zgodę na
prowadzenie działań terenowych w obszarze pozostającym w zarządzie
Nadleśnictwa Głogów Młp. z wyłączeniem terenu Rezerwatu Bór, co do którego
wymagana jest zgoda RDOŚ w Rzeszowie – rozmowy z przedstawicielami RDOŚ
nie dały pozytywnych rezultatów. Pierwszy patrol konny oficjalnie odbył się
12.12.2015
2. Uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych
W roku 2015 przedstawiciele Straży wzięli udział w:
• Święcie Pułkowym 20 Pułku Ułanów organizowanym w Wierzawicach
• Obchodach 95 rocznicy Bitwy Pod Komarowem
• Obchodach upamiętniająych mord NKWD na żołnierzach Armii Krajowej w
miejscowości Turza (gmina Sokołów Małopolski)
• Obchodach Święta Niepodległości w Rzeszowie
3. Organizacja obchodów 40-lecia Straży Ochrony Przyrody na rzeszowszczyźnie
W związku z niewielkim zaangażowaniem dawnych Strażników w kwestie
organizacyjne przedsięwzięcia nie udało się zrealizować
4. Organizacja Żywych Lekcji Historii
W 2015 roku odbyła się jedna Żywa Lekcja Historii zorganizowana przez
Stowarzyszenie – miała miejsce 6.11.2015 w Szkole Podstawowej nr 3 w
Rzeszowie
5. Organizacja strony internetowej Stowarzyszenia
Stosowna strona internetowa, wraz z szatą graficzną i zakupem domeny ze
środków prywatnych została przygotowana i udostępniona pod adresem
podkarpackakonna.pl 31.07.2015. W tym samym czasie założono dla
Stowarzyszenia konto na portalu społecznościowym facebook.com. Strona
wymaga dalszych prac które zostaną ukończone do 31.05.2016
6. Próba pozyskania środków na bieżące działania Stowarzyszenia
Częściowo udało się uzyskać takie środki przez odpłatny udział członków
Stowarzyszenia w festiwalu Dolina Łącka. Fundusze te, w charakterze darowizny
oraz kwocie 530 zł zasiliły kasę Stowarzyszenia. Zgodnie ze sprawozdaniem
finansowym za rok 2015 środki te pokryły z nadwyżką koszty funkcjonowania
Stowarzyszenia w roku 2015, pozwalając zachować do dyspozycji na rok 2016
całości składek członkowskich oraz wspomnianej nadwyżki. Innego wsparcia, poza
materialnym wsparciem firmy Chemifarb S.A., która przekazała materiały
remontowe na konserwację infrastruktury stajni w Tajęcinie nie udało się uzyskać.
7. Zorganizowanie zajęć na strzelnicy oraz nauki śpiewu
W związku z niskim zainteresowaniem członków Stowarzyszenia nie udało się
zrealizować tych przedsięwzięć
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2. Inne działania podjęte w roku 2015, nie ujęte powyżej:
1. Opracowanie znaków graficznych którymi posługuje się Stowarzyszenie
2. Opracowanie wzoru umundurowania polowego Strażników
3. Przeprowadzenie prac remontowych w stajni w Tajęcinie
4. Pozyskanie od gminy Trzebownisko materiałów na budowę letniej stajni w
Tajęcinie
5. Porozumienie z Nadleśnictwem Głogów Małopolski, RDOŚ w Rzeszowie oraz
Gminą Trzebownisko w kwestii porządkowania terenów leśnych
6. Uzyskanie od Nadleśniczego pozwolenia na wytyczenie szlaku konnego na terenie
Nadleśnictwa Głogów Młp.
7. Uzyskanie od RDOŚ zobowiązania przeprowadzenia szkolenia z aktualnych
przepisów ochrony przyrody
8. Uzyskanie akceptacji prezesa LGD "Eurogalicja" co do finansowania projektów
Stowarzyszenia w ramach LGD.
9. Przygotowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Rajd Mały Katyń", przeprowadzenie
stosownych rozmów z właścicielami terenu, gminą Sokołów Małopolski oraz
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz nagłośnienie przedsięwzięcia w
środowisku jeździeckim
10. Zogranizowanie rajdu do Leśnej Stajni w okolicach Czarnej Sędziszowskiej i
nawiązanie współpracy z tym ośrodkiem
11. Zorganizowanie gonitwy hubertusowej w Tajęcinie
12. Udział członków Stowarzyszenia w:
• Dożynkach Gminnych w gminie Trzebownisko
• festiwalu Dolina Łącka
• gonitwach hubertusowych w Dylągówce, Pełkiniach i Zabajce
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