SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA „PAMIĘĆ – ZIKARON”
ZA ROK 2008
(skrót)
I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć-Zikaron”
Adres siedziby:
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 1/1
Numer Krajowego Rejestru Sądowego:
0000292840
Data wpisu do Rejestru:
19.11.2007 r.
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):
6312546172
Konto bankowe:
07194010763041727400000000
II. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2008
1. Realizacja celów statutowych stowarzyszenia:
Porządkowanie i opieka nad cmentarzami:
- cmentarz Na Piasku: sprzątanie prowadzone z udziałem młodzieży - 10 spotkań roboczych
- cmentarz przy ul. Poniatowskiego: sprzątanie przez członków Stowarzyszenia i młodzież – 11
spotkań roboczych
- konserwacja, odnowienie i montaż furty cmentarza Na Piasku (zamknięcie przejścia przez ruiny
domu przedpogrzebowego)
- prowadzenie rozmów na temat odnowienia pomnika upamiętniającego „marsz śmierci”
- porządkowanie drzewostanu na cmentarzu „starym” i „nowym”
- dokumentacja fotograficzna nagrobków na cmentarzu „nowym”
Opieka nad dziedzictwem żydowskim:
- wystąpiono z inicjatywą do Urzędu Miasta oczyszczenia tablicy upamiętniającej synagogę –
sprawa zrealizowana w przeciągu 2008 r.
- wystąpiono z inicjatywą do Urzędu Miasta ustawienia koszy na śmieci przy ul. Na Piasku –
sprawa zrealizowana w przeciągu 2009 r.
- wystąpiono z prośbą do straży miejskiej o częstszą penetrację terenu przy cmentarzu oraz
objęcie terenu monitoringiem
- wypracowanie projektu odnowienia domu przedpogrzebowego Na Piasku
Propagowanie dziedzictwa żydowskiego:
- przygotowanie i prowadzenie wycieczki edukacyjnej „Żydzi w Gliwicach” – udział ok.120 osób
(we współpracy ze Stowarzyszeniem „Gliwickie Metamorfozy”) oraz przygotowanie
towarzyszącego folderu
- oprowadzanie po cmentarzach w ramach imprezy Impresariatu Teatru Muzycznego „Cymesy
żydowskiej kultury” – ok. 100 osób
- wystąpienie w ramach konferencji „Miasta wiecznej ciszy” przygot. przez Stowarzyszenie
„Gliwickie Metamorfozy” z prezentacją nt. stowarzyszenia i jego celu działania
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- oprowadzanie gliwiczan i przyjezdnych osób przy różnych okazjach – łącznie ok. 100 osób
2. Zagadnienia wewnętrzne Stowarzyszenia
Liczba członków w dn. 31.12.2008 r. – 22 osoby.
W okresie sprawozdawczym odbyły się zebrania:
- dwa Walne Zgromadzenie Członków
- dwa zebrania Zarządu
- ok. 10 zebrań roboczych (comiesięczne spotkania wtorkowe)
Tematyka posiedzeń koncentrowała się głównie wokół zagadnień:
- zakończenie procedury rejestracji Stowarzyszenia
- wypracowania planu działania na 2008 r. oraz długoterminowego planu działalności
- wypracowaniu zasad księgowania, prowadzenia dokumentacji i zdawania sprawozdań
- relacji z przeprowadzonych prac na cmentarzach i podjętych działań
Reklama Stowarzyszenia:
- rozesłanie ok. 20 listów z informacjami o celach Stowarzyszenia
- druk: logo, karty pocztowe, wizytówki
- podjęto prace nad stroną internetową.
III. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZO-ROZLICZENIOWE
Finanse w okresie sprawozdawczym:
- przychód pochodził ze składek członkowskich i pozyskanych darowizn
- rozchód przeznaczony został głównie na zakup materiałów biurowych, materiałów służących do
porządkowania cmentarzy oraz na meteriały reklamowe (wizytówki, pocztówki, opłata za
internet).
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