Sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń za rok 2018.
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń w 2018 roku wypełniało obowiązki statutowe
zgodnie z przyjętymi wytycznymi podjętymi przez Walne Zgromadzenia Członków
w dniu 9 kwietnia 2017 roku.
Pracami Stowarzyszenia kierował Zarząd w składzie:
1. Karol Brudny – Prezes Zarządu,
2. Franciszek Giecek – Zastępca Prezesa Zarządu,
3. Zofia Matuszyńska – Sekretarz Zarządu,
4. Anna Chmiel – Członek Zarządu, Skarbnik,
5. Tadeusz Podżorski – Członek Zarządu
oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie:
1. Edward Markuzel – Przewodniczący Komisji,
2. Irena Kąkol – Członek Komisji,
3. Leszek Kolarczyk – Członek Komisji.
W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w przedstawionym powyżej składzie.
Wykonując swoje obowiązki statutowe, Zarząd zwołał i odbył w dniu 9 kwietnia 2018 roku
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, a także:
1. Realizował aktualne zadania z planu pracy na rok 2018.
2. Nawiązywał współpracę z organizacjami i instytucjami dla uzyskania wsparcia dla
wspólnie realizowanych celów, tu wymienia się Towarzystwo Miłośników Ustronia,
Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy, Urzędy Miejski w Ustroniu, Powiatowy w
Cieszynie i Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.
3. W trakcie 11 – tu protokołowanych zebrań/spotkań, Zarząd:
A)

podejmował decyzje w sprawach członkowskich, w tym przyjęcie 1 członka,
skreślono 3 członków (w tym 2 z tytułu zgonu).

B)

Organizował cykliczne programowo koleżeńskie spotkania (11) z członkami
oraz byłymi pracownikami Kuźni Ustroń w trakcie których podejmowane były
sprawy organizacyjne i problemy związane ze wspomnieniami byłych
pracowników Kuźni Ustroń:

C)

Współorganizował (ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim) kolejną edycję
święta na Śląskim Szlaku Zabytków Techniki tzw. „Industriady” w dniu 9
czerwca 2018 roku, w trakcie której zrealizowany został bogaty program
nawiązujący między innymi do lokalnych rocznic, które wpisywały się do
motywu przewodniego tej Industriady, to jest – „Industriada jest kobietą”. W
programie zorganizowane zostały między innymi Wycieczka uczestników
Industriady do miejsc związanych z robotniczymi osiedlami dla pracowników

fabrycznych Kuźni Ustroń „kolejką beskidzką”.
D)

Podjął organizację i realizację wycieczki turystyczno – poznawczej, w dniu 3
sierpnia 2018 r. (wraz z członkami zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia
Miłośników Cisownicy) do Raciborza i Opawy (w Czechach), którą prowadził
tradycyjnie Franek Giecek).

E)

Zorganizował w dniu 19 listopada 2018 r. wycieczkę do Kuźni Skoczowie, w
związku z jubileuszem jej 50. lecia. Uczestnicy wycieczki zostali przyjęci
przez współczesne kierownictwo firmy i zwiedzili zakład oraz zostali podjęci
obiadem.

F)

Zorganizował w dniu 7 maja 2018 roku kolejne spotkanie „na stawach”
ustrońskich wędkarzy. Spotkanie było okazją by Członkowie Stowarzyszenia
i ich rodziny mogli spotkać się w bardziej swobodnej, prawie rodzinnej
atmosferze i miało charakter majówki.

G)

Przygotował i uczestniczył w realizacji prezentacji (w tym filmowych), na
tematy poświęcone m. in.:
 Jubileuszowi 130. lecia Szkoły Podstawowej nr w Ustroniu.
 Film prezentujący główne tradycje przemysłowe Ustronia przez pryzmat
hasła wiodącego „Industriady”,
 Sprawozdaniu, kronikarskiemu zapisowi wycieczki do Raciborza i Opavy
(w Czechach) oraz historycznie znanych okolic,
 Jubileuszowi 50. lecia Kuźni w Skoczowie.

H)

W dniu 9 listopada 2018 roku, w 74. rocznicę rozstrzelania 14 pracowników
Kuźni Ustroń, Zarząd zorganizował uroczystość składania kwiatów, pod
tablicą upamiętniającą to wydarzenie na budynku Muzealnym,.

I)

Członkowie Stowarzyszenia podejmowali także działania w postaci publikacji
w miejscowych periodykach (Gazeta Ustrońska, Kalendarz Ustroński,
Pamiętniki Ustrońskie).

J)

Zorganizował w dniu 10 grudnia 2018 r. tradycyjne spotkanie „wigilijkowe”
Członków Stowarzyszenia, które stało się od kilku lat tradycją wspomagającą
emocjonalne więzi Miłośników Kuźni Ustroń, w tym; refleksją do czasu
minionego i oczekiwanego.

K)

Administrował stroną internetową www.smkuznia.ustron.pl, aktualizując
zamieszczane treści. Strona jest bieżąco aktualizowana i prezentuje także
bogaty serwis fotograficzny ilustrujący działalność Stowarzyszenia.

Na koniec 2018 roku stan osobowy Stowarzyszenia wyniósł 48 członków
zwyczajnych wobec stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. który wynosił 53 osoby.
W okresie sprawozdawczym (to jest do 31 grudnia 2018 roku) Stowarzyszenie nie
prowadziło działalności gospodarczej, a saldo kont SMKU na dzień 31 grudnia 2018 r.

przedstawia się następująco:
Aktywa:
Stan gotówki w kasie

176,76 zł

Stan środków na rachunku bankowym

80,11 zł
----------------------------------

Razem aktywa

256,87 zł

Pasywa:
Kapitał własny

232,66 zł

Zysk bilansowy 2917

24,21 zł
----------------------------------

Razem pasywa

256,87 zł

Szczegółowe sprawozdanie finansowe prezentowane jest w sprawozdaniu Skarbnika
SMKU.
W roku sprawozdawczym, pozyskane środki lokowane były głównie na koncie bankowym
Stowarzyszenia i zabezpieczyły, w sposób wystarczający, byt prawny Stowarzyszenia oraz
prowadzone prace wydawnicze.
Projekty dokumentów związanych z organizacją Walnego Zebrania Członków Zarząd
podjął w dniu 8 lutego 2019 roku, w realizacji uchwały Zarządu z dnia 25 stycznia 2019
roku, w której ustalił termin i porządek dzienny Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia - MKU na dzień 4 marca 2019 roku, (godzina 10:00 - pierwszy termin!).
Ustroń, dnia 4 marca 2019 r.
Zarząd Stowarzyszenia M-KU

