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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina CHMIELNIK

Powiat RZESZOWSKI

Ulica Nr domu 137 Nr lokalu 

Miejscowość WOLA 
RAFAŁOWSKA

Kod pocztowy 36-017 Poczta BŁĘDOWA TYCZYŃSKA Nr telefonu 172304519

Nr faksu brak E-mail naszawola@gmail.com Strona www www.wolarafalowska.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18034146000000 6. Numer KRS 0000307811

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Danuta Szajna Prezes TAK

Jan Niepokój Wiceprezes TAK

Zbigniew Smyczek Wiceprezes NIE

Waleria Nawojska- Kasiak Skarbnik TAK

Kazimiera Szydełko Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mirosława Koszela Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Frańczak Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wiesław Magryś Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI WOLA RAFAŁOWSKA "NASZA WOLA"

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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1. Opis działalności pożytku publicznego

W okresie sprawozdawczym odbyło się 1 Walne Zebranie Sprawozdawcze,  zebrań zwyczajnych oraz  posiedzenia 
Zarządu Stowarzyszenia, na których omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia i wsi. Protokoły z posiedzeń 
znajdują się w książce protokołów. 
Na koniec 2018 r. Stowarzyszenie liczyło 25 Członków, 2 członków zrezygnowało z członkostwa w Stowarzyszeniu, 1
 osoba zapisała się do naszego grona.
1. W styczniu Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z UG w Chmielniku w wysokości 3000 zł na realizację 
zadania „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Chmielnik”. Celem projektu „Odkrywamy na nowo” 
była aktywizacja dzieci i młodzieży, wskazanie im nowych możliwości działania we własnym środowisku, rozwijania 
posiadanych zdolności, umiejętności, zainteresowań został osiągnięty. Udział w Gminnym Rajdzie Pieszym dla 
Niepodległej,  wycieczce w Bieszczady, Turnieju w Piłce Plażowej 
o Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola”, w warsztatach artystycznych, w spotkaniach ze sztuką i tradycją w Izbie 
Tradycji oraz Mikołajkowej Zabawie z didżejem  pozwoliły osiągnąć zaplanowane cele. Przyczyniło się do 
wszechstronnego rozwoju młodych obywateli naszej Gminy.
o Gminny Rajd Pieszy dla Niepodległej”  z okazji  Dnia Dziecka odbył się  04.06.2018 r., a zakończył  się ogniskiem z 
pieczeniem kiełbasy, konkursami i zabawami na Placu Aren. Impreza została zorganizowana we współpracy z 
miejscową Szkołą Podstawową oraz wszystkimi szkołami  z terenu Gminy Chmielnik. Łącznie w rajdzie wzięło udział 
150 osób. Poszczególne grupy dotarły na Plac Arena wybraną przez siebie trasą, o której na zakończenie 
opowiedzieli. Z uwagi, że rajd odbywał się  w 100lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wszyscy śpiewali 
przygotowane wcześniej pieśni patriotyczne, pomagali uczestnicy grający na gitarach. Każdy uczestnik otrzymał 
znaczek rajdu, a poszczególne szkoły dyplomy za udział. Z dotacji zakupiono nagrody w konkursach, ubezpieczenie 
uczestników, plakietki rajdu, artykuły spożywcze (kiełbasa, chleb, napoje). Opiekunami rajdu byli nauczyciele, a 
Stowarzyszenie przygotowało grilla, poczęstunek, zakupiło nagrody.
o Dzieci i młodzieży uczestniczyli 07.07. 2018 r. w corocznej wycieczce organizowanej przez Stowarzyszenie dla 
mieszkańców, tym razem były to Bieszczady - „BIESZCZADZKIE ŚLADY ZNANYCH POLAKÓW”. Wzięło w niej 
udział 43 osoby, w tym pięcioro dzieci. Pierwszym puntem wyjazdu była Msza Św. w Kościele pod wezwaniem 
Zwiastowania Pańskiego w Zagórzu (w naszej Galerii posiadamy obraz, który jest cegiełką na budowę tego 
kościoła). Następnie udaliśmy się do Duszatyna, na czerwony szlak do Jeziorek Duszatyńskich - to osobliwości 
przyrodnicze  leżące w lasach góry Chryszczata, którymi zauroczony był Karol Wojtyła, Św. Jan Paweł II, wędrujący 
z młodzieżą po Bieszczadach. Podczas wędrówki spotkała nas burza, było ciężko, ślisko, spływająca z góry woda, 
wszyscy przemoczeni, ale dotarliśmy szczęśliwie do celu. Po krótkim odpoczynku w Duszatynie pojechaliśmy do 
Komańczy, najpierw do cerkwi grekokatolickiej, a następnie do Klasztoru Sióstr Nazaretanek, miejsca odosobnienia 
Kardynała Wyszyńskiego. Kolejny etap naszej wyprawy to zwiedzanie ruin klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu, 
pięknie położony i utrzymany  obiekt  pozwolił podziwiać okolice. Dotacja pozwoliła na dofinansowanie 400 zł na 
dofinansowanie kosztów przejazd, pozostałą kwotę zebraną od uczestników przeznaczono na pokrycie kosztów 
biletów do zwiedzanych obiektów oraz catering.
o Spotkania ze sztuką i tradycją - odbyły się 4 spotkania, lekcje muzealne w Izbie Tradycji, Galerii Starych 
Religijnych Obrazów. 
W marcu Izbę Tradycji odwiedziła klasa pierwsza, a kwietnia 20 osobowa grupa przedszkolaków ze SP im. Stefana 
kard. Wyszyńskiego z Woli Rafałowskiej. 
W sierpniu Zarząd KGW w Albigowej - Honie zorganizował wyjazd dla dzieci z przysiółka Albigowej - Honi do Izby 
Tradycji w ramach spotkań wakacyjnych. Z historią powstania Izby i jej zbiorami zapoznali gości  Waleria Kasiak - 
Nawojska i Jan Niepokój z Zarządu Stowarzyszenia. Zwiedzający podziwiali galerię oleodruków, figury z szopki Dużo 
radości sprawił dzieciom konkurs plastyczny na temat: „ Jak pracowano dawniej na wsi ?”oraz  quiz pt. „ Co 
zapamiętałem z wizyty w naszej izbie?” 
W listopadzie 20 uczniów kl. I-III ze SP w Zabratówce. Byli bardzo ciekawi i zadawali wiele pytań, z dużym 
zainteresowaniem oglądali przedmioty, którymi posługiwali się dawni mieszkańcy wsi, zadawali wiele pytań. Bardzo 
spodobała im się stara klasa, ławki, książki. Z zaciekawieniem przyglądali się również zgromadzonym w Galerii 
obrazom. najbardziej podobała im się dawna klasa. Wszystkie grupy oprócz zwiedzania wykonywały różne ozdoby, 
malowały oraz otrzymały poczęstunek. 
W Izbie Tradycji odbyło się spotkanie podczas, którego wspominano dawne zwyczaje i tradycje związane ze 
Świętami Bożego Narodzenia, kolędowano przy tradycyjnych instrumentach (akordeon, skrzypce). Lekcje muzealne 
prowadzone były społecznie przez członków Stowarzyszenia, na spotkanie świąteczne zaproszono kapelę ludową 
(umowa 
o dzieło), przy akompaniamencie której śpiewano piękne kolędy.
o Wakacyjny Turniej Piłki Plażowej o Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola”  – na Placu Arena w Woli Rafałowskiej, 
odbyła się druga edycja Turniej Piłki Plażowej o Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola”. Zorganizował go Klub 
Sportowy SZiK, Stowarzyszenie zakupiło nagrody (puchar, dyplomy) oraz artykuły spożywcze na ognisko. 
Zawodnikom podczas gry kibicowali mieszkańcy. Turniej przebiegał w dobrej, sportowej atmosferze, przy pięknej 
słonecznej pogodzie. Na zakończenie uczestnicy zjedli smaczne, pieczone kiełbaski. 
o Mikołajkowa zabawa z didżejem. Stowarzyszenie „Nasza Wola”  zaprosiło małe dzieci do szkoły, na zabawę 
mikołajkową ze Szkołą Muzyczną Yamaha oraz na spotkanie ze Święty Mikołajem. W spotkaniu wzięło udział 67 
dzieci, plus rodzice, wszyscy świetnie się bawili, brali udział w wielu konkursach i zabawach z nagrodami. Do dzieci 
przyszedł Św. Mikołaj, który przyniósł upominki ufundowane przez Stowarzyszenie i rodziców. Z dotacji został 
opłacony koszt występu Muzycznej Szkoły Yamaha. Dzieci otrzymały również napoje, bez ograniczeń.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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o Warsztaty artystyczne związane z zainteresowaniem odbywały się podczas odwiedzin Izby Tradycji przez dzieci 
oraz przed świętami – robienie tradycyjnych ozdób choinkowych ze słomy i papieru.
2. Początek 2018 r. zdominowały prace związane z tworzeniem Stałej Galerii Obrazów, na ten cel Stowarzyszenie 
przeznaczyło w 2018 r. kwotę 631,90 zł. Dzięki bardzo dużemu zaangażowanie i społecznej pracy naszych członków, 
to co wydawało się niemożliwe zostało wykonane. Otwarcie Galerii odbyło się 8-go lutego 2018 r., uczestniczyło w 
nim wielu wspaniałych gości. Ksiądz proboszcz Jerzy Rusin poświęcił zebrane przez nas i odnowione obrazy. W 
Galerii zaprezentowane są wszystkie zgromadzone oleodruki, przy ich odnawianiu dowiedzieliśmy się skąd 
pochodzą i na jaką intencję zostały zakupione. Bardzo często są to cegiełki na budowę lub rozbudowę różnych 
kościołów.  Goście z zainteresowanie oglądali nasze zbiory. Można tu również obejrzeć prace mieszkańców powstałe 
podczas plenerów malarskich. 
10 lutego Izbę Tradycji i Galerię odwiedziła 50 osobowa grupa z terenu gminy Łańcut. W Księdze Pamiątkowej 
wpisali tak „….Szczególnie zachwycił nas zbiór starych oleodruków, które dzięki Wam nie leżą w domowych 
zakamarkach, a ujmują zwiedzających swoim cudownym urokiem.”
3. Tego samego dnia  Prezes Stowarzyszenia uczestniczyła w Rzeszowie, w X Podkarpackiej Gali Wolontariatu. Było 
to podsumowanie kolejnego roku działalności Fundacji Generator Inspiracji i Programu "PROJEKTOR - wolontariat 
studencki" w województwie podkarpackim. Koordynatorom poszczególnych, realizowanych, projektów zostały 
wręczone dyplomy.
4. 8 marca 2018 r. Parafia nasza przeżywała Wizytację Kanoniczną Księdza  Biskupa Edwarda Białogłowskiego. 
Korzystając z obecności Jego Ekscelencji zaprosiliśmy go do odwiedzenia Izby Tradycji i Galerii Starych Religijnych 
Obrazów. Biskupowi towarzyszył Dziekan oraz nasz Proboszcz.
5. Członkowie Stowarzyszenia podnosili swoje kompetencji informatyczne podczas kursu komputerowego 
prowadzonego przez firmę CREATIVE LIFE Anna Starkey. 
6. 3-go maja, jak co roku na placu Arena spotkali się członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy, aby w radosny 
sposób świętować 3-Maja. Zapłonęło ognisko, przy którym śpiewaliśmy pieśni patriotyczne oraz piosenki żołnierskie. 
Pogoda dopisała, więc w miłej i radosnej atmosferze spędziliśmy wspólnie to świąteczne popołudnie. 
7. W ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” 
współfinansowanym ze środków EFS realizowany przez  RAR S.A., 6-7 kwietnia członkowie Stowarzyszenia 
ukończyli warsztaty partnerstwa „Ustawodawstwo w ekonomii społecznej”. Przeanalizowano i dokonano zmian w 
Statucie Stowarzyszenia zgodnie z wymogami ustawy. Warsztaty prowadził trener, prawnik Paweł Wojciechowski. 
Zmieniony i zatwierdzony na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Nasza Wola”. Statut został złożony do KRS w 
Rzeszowie.  
8. W dniach 17- 18 maja 2018 r. osoby biorące udział w warsztatach wzięły udział w wizycie studyjnej na Polesie 
Lubelskie, podczas którego spotkały się z przedstawicielami różnych podmiotów ekonomii społecznej. W „Krasnej 
Chacie” spotkaliśmy się z przedstawicielami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” oraz 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice. Następnie odwiedziliśmy niezbyt zamożne tereny wschodniej 
Lubelszczyzny, wieś Hołowno – Krainę Rumianku (wieś Hołowno liczy 200 mieszkańców, należy do gmin 
Podegrodzie, która składa się z 12 sołectw i liczy ok. 1200 mieszkańców). To wioska tematyczna, gdzie dzieci i 
młodzież oraz dorośli mogą doświadczyć jak żyli, pracowali,  odpoczywali przodkowie. Wszystko to dzieje się w 
scenerii polskiej wsi, gdzie dawne obyczaje są wciąż żywe i praktykowane. W czasie naszego pobytu spotkaliśmy się 
z przedstawicielami kilku Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Perły Chmielowa, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości 
Studzianka (Tatarska Wieś), Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce (Mleczna Wieś), którzy mówili o 
swoich działaniach, powodzeniach i przeszkodach. Braliśmy również udział w warsztatach ziołowo-kosmetycznych, 
podczas, których poznaliśmy różne zioła, a następnie własnoręcznie wykonaliśmy mydełka oraz nauczyliśmy się jak 
wykonywać masaż twarzy z użyciem olejku rumiankowego. Chętni mogli skorzystać z wiejskiego SPA . Wizytę 
studyjną do Krainy Rumianku uważamy za udaną, spotkania z działaczami społecznymi z różnych organizacji, 
dostarczyły nam różnych pomysłów na dalsze działania.
9. 1 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, podczas III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, 
Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko” przyznane przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w ramach III edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  - 
„NGO Wysokich Lotów", dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności 
pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego. Nagrodę odebrała Prezes Stowarzyszenia, a wręczył 
ją marszałek Władysław Ortyl wspólnie z wicepremierem, ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrem 
Glińskim. Otrzymaną nagrodę przeznaczyliśmy na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz telefonu dla 
Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie „Nasza Wola” użyczyło osobowości prawnej Grupie Nieformalnej „Sami Sobie”, która otrzymała 
dotację 5000 zł na  realizację inicjatywy „Zauważ mnie, żyję obok ciebie” w ramach „Podkarpackich Inicjatyw 
Lokalnych 2018-2019, która finansowana jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla 
Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON - Rozwój i Innowacja, Fundacja Przestrzeń Lokalna”. Działania 
skierowane były do członków Stowarzyszenia oraz seniorów. 
o Uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe do Zalipia – malowanej wsi położonej na Powiślu Dąbrowskim, której 
osobliwością jest pielęgnowany z pokolenia na pokolenia zwyczaj malowania domów i wnętrz mieszkalnych w 
oryginalne motywy kwiatowe. Jest to jedyna taka wieś w Polsce. Odwiedzana jest przez turystów z całego świata, 
byliśmy świadkami przyjazdu grupy z Japonii. Zauroczył nas wystrój miejscowego Domu Kultury – Domu Malarek, 
jego otocznia oraz malowane na wsi chaty, studnie. 
o Następnym etapem wyjazdu był Solec Zdrój - baseny termalne, mineralne z leczniczą wodą siarkową. Jest to 
solanka siarczkowo-bromkowo-jodkowo-borowa, która ma najwyższą, niespotykaną nigdzie indziej, zawartość 
aktywnych związków siarki, bardzo potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Bardzo miło 
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spędziliśmy 4 godziny w wodzie, zrelaksowani, ale trochę zmęczeni wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
o Kolejnymi elementami projektu było spotkanie z autorem opracowania Historia Wsi Wola Rafałowska w XVIII i XIX 
wieku panem Ryszardem Jesiołkiewiczem. Zebrani 
z zaciekawieniem wysłuchali opowieści, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem i pełni podziwu dla ogromu 
wykonanej pracy oraz zdolności zapamiętywania przez autora dat, nazwisk. Spotkanie miało trwać dwie godziny, a 
zakończyło się po trzech i pół. Świadczy to, o tym, że było potrzebne i oczekiwane przez miejscową społeczność.
o 24 października do Filharmonii Rzeszowskiej wybrała się 25 osobowa grupa członków Stowarzyszenia na koncert 
Teatru Operetki Kijowskiej „Na Cygańską nutę”. Dzięki dotacji mogliśmy obejrzeć piękne widowisko. Wszyscy 
świetnie się bawili.
o W niedzielę 4 listopada 20 osobowa grupa odwiedziła MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II 
WOJNY ŚWIATOWEJ im. RODZINY ULMÓW w MARKOWEJ. Jest to dla nas miejsce szczególne, gdyż 
upamiętniona jest tam nasza rodaczka Rozalia Socha, która została rozstrzelana za przechowywanie Żydów.   
Podsumowanie projektu odbyło się podczas obchodów 10lecia Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie realizowało również projekt „TO JUŻ 10LAT” dofinansowany kwotą 2000 zł przez Fundację 
Przestrzeń Lokalna (regranting Urzędu Gminy w Chmielniku). Dotacja ta umożliwiła nam zorganizowanie 
uroczystości związanych z obchodami 10lecia działalności oraz promocję wydanej piątej książki z serii „Z Mojej Małej 
Ojczyzny – historia wsi życiem ludzi pisana cz. IV”. Mogliśmy pozyskać materiały (tablice, zdjęcia, kubki), które 
promują Izbę Tradycji oraz nasze działania.  Uroczystości zgromadziły wielu znakomitych gości, którzy otrzymali 
okolicznościowe kubki oraz nowe książki. 
12. Stowarzyszenie użyczyło osobowości prawnej animatorce Beacie Wojnarowicz- Hondz, która otrzymała dotację 
2000 zł z Fundacji Przestrzeń Lokalna (regranting Urzędu Gminy 
w Chmielniku) na realizacje projektu „Bal u Misia”. Misiowe urodziny świętowało 164 dzieci, każde dziecko przyniosło 
ze sobą ukochanego misia. Wstępem do zabawy było przedstawienie teatralne „Bajkowe przygody mojego misia” w 
wykonaniu grupy Edu-Artis. Po zakończonym spektaklu każdy miał ochotę na wspólne zdjęcie z misiem-aktorem 
oraz bal z misiem.
13. Rok 2018 był rok pięknej rocznicy-100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w tym roku przypadło 
również 10 lecie działalności naszego Stowarzyszenia i udało się wydać piątą książkę, o Naszej Małej Ojczyźnie. 
Przystępując w 2008 r. do spisywania losów mieszkańców Woli Rafałowskiej, mieliśmy przekonanie i mamy je do 
dziś, że jest to naszą powinnością, naszym obowiązkiem wobec przodków oraz następnych pokoleń.  Dzięki tym 
książkom zostawiamy wiedzę o życiu wsi: jej historii, zwyczajach, tradycji i życiu codziennym mieszkańców. 
Składamy gorące podziękowania i gratulacje autorom i tym, którzy przyczynili się do powstania książki. Ciągle 
szukamy materiałów, zdjęć dotyczących losów ludzi i instytucji działających w naszej wsi.
Materiały do jubileuszowej książki zostały zebrane i przygotowane do druku, społecznie, przez członków 
Stowarzyszenia. Druk współfinansowany był przez UG w Chmielniku w ramach promocji gminy. Książka „Z mojej 
małej Ojczyzny – historia wsi życiem ludzi pisana część IV” składa się z dwóch części, pierwsza to kilka rozdziałów o 
różnej tematyce, zaś druga w całości mówi o historii Woli Rafałowskiej w XIX w. Pierwszy rozdział „To już dziesięć lat 
działalności Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” zawiera opis działalności 
Stowarzyszenia, wybraliśmy naszym zdaniem najważniejsze działania, które zmieniały naszą szarą rzeczywistość. 
Następne rozdziały: „Czesława Czarnota (1930-2017) – wspomnienie” oraz „Historia życia Stanisławy i Edwarda 
Sroków” poświęcone wspomnieniom o naszych nauczycielach; „Wolańscy organiści” przedstawia sylwetki naszych 
wolańskich organistów od 1922 r. p. Michał Sawicki, Szczepan Panek, Władysław Nutowski, Kazimierz Gargała i Jan 
Murias;  „Wujek Romek” opisuje tragedię jednej z polskich rodzin na wschodzie. Druga części książki to publikacja 
zatytułowana „Życie mieszkańców Woli Rafałowskiej w XIX w. czyli co wyczytałem z ksiąg metrykalnych tutejszej 
parafii?” autorstwa pana Ryszarda Jesiołkiewicza.
Podsumowanie 10letniej działalności Stowarzyszenia, promocja książki i spotkanie z jej autorami odbyło się podczas 
uroczystości „SPOTKANIE Z NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ” 24 listopada 2018 r. w Domu Strażaka. Przybyło wielu 
wspaniałych gości. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kar. Wyszyńskiego przedstawili zebranym program 
„Opowiedz nam Polsko”. Działalność Stowarzyszenia była zaprezentowana w postaci prezentacji multimedialne, 
przez Prezes Danutę Szajna. Autorzy i współautorzy poszczególnych rozdziałów książki jako pierwsi otrzymali nowa 
publikację i podziękowania. Zaproszeni gości bardzo pochlebnie wypowiadali się o działalności Stowarzyszenia 
przekazując gratulacje i skromne upominki. Po części oficjalnej wszyscy udali się do Izby Tradycji w Domu Ludowym, 
siedziby Stowarzyszenia, na kawkę i jubileuszowy tort.
14. 13 października 5 par ze Stowarzyszenia wzięło udział w Balu Niepodległościowym, który odbył się w 
Chmielniku. To taneczne wydarzenie miało podwójny wydźwięk: uroczyście otwierało oddany po generalnym 
remoncie budynek Domu Ludowego w Chmielniku i jednocześnie było podsumowaniem projektu "Jak się Tobie 
pokłonić Polsko?" realizowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Bal w Chmielniku był 
nawiązaniem do pięknej polskiej tradycji organizowania wyjątkowych bali z okazji ważnych świąt państwowych, która 
sięga okresu międzywojennego.
15. 7 listopada członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w 
Woli Rafałowskiej w pięknej uroczystości patriotycznej, która była jednocześnie podsumowaniem projektu „My 
Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy”.
16. 11 Listopada uczestniczyliśmy w gminnych uroczystościach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, które odbyły się w Chmielniku. Uroczystość objęła: poświęcenie odnowionego pomnika, złożenie 
wiązanek kwiatów; uroczystą Mszę Święta w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku; 
przemarsz do Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego  w Chmielniku; odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
pamiątkowej; program artystyczny w wykonaniu uczniów szkół z terenu gminy.; wręczenie nagród zwycięzcom 
konkursu „Od serca dla niepodległej”; wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Uroczystości zgromadziły wielu 
mieszkańców całej gminy.
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17. Jako OPP pozyskujemy darowizny z tytułu 1% podatku. W 2018 r. uzyskaliśmy kwotę 2992 zł, z tego 2200 zł 
zostało przekazane na rehabilitacje Pawła, chłopca z naszej wsi po przeszczepie serca. Również w tym roku można 
przekazać na ten cel pieniądze wpisując nasz KRS 0000307811 oraz dopisek Paweł. Członkowie Stowarzyszenia 
zbierają plastikowe nakrętki dla Hospicjum w Rzeszowie
18. Współpracowaliśmy z lokalnymi  mediami:

o Galerię Obrazów 19 lutego odwiedziła ekipa TVP Rzeszów. Nagrany przez panią Annę Tomczyk materiał został 
wyemitowany na antenie telewizji regionalnej w dniu 23.02.2018 r., a 26 lutego został pokazany również na antenie 
ogólnopolskiej w Teleexpresie Extra. Został zatytułowany „Ze starych strychów do Izby Tradycji”. W świat poszła 
informacja, że „Społecznicy w  Woli Rafałowskiej na Podkarpaciu ocalili ponad 100 obrazów o tematyce religijnej. To 
pamiątki po dawnych mieszkańcach wsi, którzy oleodruki i krzyże kupowali na odpustach lub od domokrążców. 
Większość zebranych i odrestaurowanych obrazów pochodzi z początku XX w.”.
o 26 lutego spotkała się z nami pani Bernadetta Szczypta, redaktor Polskiego Radia Rzeszów. Nagraną audycję 
można było usłyszeć na antenie Radia Rzeszów.
o Gościliśmy w Izbie również redaktor w Katolickiego Radia Via panią Urszulę Kluz oraz pana Jacka Kawałka. 
Audycje radiowe o naszym Stowarzyszeniu oraz o oleodrukach można było usłyszeć - 5 oraz 12 lipca 2018 r. w 
programach Podkarpacki Przegląd Kulturalny i Radiowa Galeria Malarstwa Polskiego.
o Współpracujemy z Pismem Samorządu Terytorialnego w Chmielniku, redakcją Kwartalnika Wieść Gminna. 
Systematycznie opisujemy swoją działalność, aby poinformować o niej mieszkańców naszej gminy.  
19. W ciągu całego roku Stowarzyszenie współpracowało z Kołami Gospodyń Wiejskich 
z terenu Gminy Chmielnik i Kołem Albigowa Honie oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
Gminy Chmielnik. W ramach tej współpracy członkowie Stowarzyszenia brali udział w imprezach i uroczystościach 
organizowanych na terenie gminy.
o W styczniu uczestniczyliśmy w Babskich Zapustach zorganizowanych przez panie z KGW 
w Zabratówce. 
o 9 kwietnia w Izbie Tradycji gościliśmy władze Gminy Chmielnik oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas 
spotkania wielkanocnego odbył się konkurs na potrawę z jajkiem w roli głównej. Komisja konkursowa stwierdziła, że 
wszystkie potrawy zasługują na pierwsze miejsce, gdyż wspaniale wyglądają i pysznie smakują. Wszystkie koła 
otrzymały dyplomy w kształcie jajka. 
o W sierpniu uczestniczyliśmy w tradycyjnych Dożynkach na Borówkach.
o W październiku odbyły się warsztaty kulinarne: ciasta drożdżowe, chłopski garnek.
o 22 września 2018 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Albigowej - Honie obchodziło  Jubileusz    60-lecia powstania i 
działalności. Uroczystość zorganizowano w Ośrodku Kultury w Albigowej. Delegacja Stowarzyszenia „ Nasza Wola” 
uczestniczyła w  tym wydarzeniu, gdyż nasze organizacje od kilku lat współpracują ze sobą. Wysłuchaliśmy 
wystąpienia 
o działalności koła, oglądaliśmy piękną część artystyczną, złożyliśmy gratulacje jubilatom oraz uczestniczyliśmy w 
biesiadzie. W grudniu byliśmy współorganizatorem spotkania opłatkowego dla osób starszych, chorych, samotnych z 
trenu gminy, które odbyło się 
w Chmielniku. 
o W maju braliśmy udział w obchodach 50lecia KGW, a listopadzie w Pożegnaniu Lata organizowanym corocznie 
przez KGW z Błędowej Tyczyńskiej. W miłej atmosferze i przy suto zastawionych stołach spędziliśmy ten sobotni 
wieczór. Byliśmy pod wrażeniem pięknych wierszy napisanych i wygłoszonych przez przewodniczącą KGW panią 
Janinę Ciura.
o Wspólnie z kołami Gospodyń i GOPS współorganizowaliśmy opłatek do osób starszych i samotnych z terenu 
gminy Chmielnik. Przygotowaliśmy żurek i Pamułę.
20. Cały rok 2018 współpracowaliśmy z Urzędem Gminy Chmielnik,  Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku oraz 
filią w Woli Rafałowskiej, Szkołą Podstawową im Stefana Kard. Wyszyńskiego, Radą Sołecką, OSP,  Klubem 
Sportowym SziK Wola Rafałowska oraz Parafią. Dużym wsparciem dla nas była pomoc miejscowych i dalszych 
przedsiębiorców.
Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim członkom Stowarzyszenia, wolontariuszom, za poświęcony czas, 
zaangażowanie i ogrom wykonanej pracy dla dobra naszej wsi. Zamierzamy kontynuować działania mające na celu 
kultywowanie tradycji, historii naszej Małej Ojczyzny oraz rozwój osobisty członków Stowarzyszenia.

                  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi  
                                                             Wola Rafałowska „Nasza Wola”
z siedzibą w Woli Rafałowskiej 137,
wpisanego w dniu 19.06.2008r.do Krajowego Rejestru Sądowego 
w Rzeszowie pod Nr 0000307811 NIP: 8133551424  REGON: 180341460
za rok 2018
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 Członkami Zarządu są: 
o Danuta Szajna – prezes 
o Jan Niepokój – w-ce prezes 
o Tadeusz Witowski -  w-ce prezes 
o Kazimiera Szydełko – sekretarz 
o Waleria Nawojska-Kasiak– skarbnik  
Wszyscy są mieszkańcami Woli Rafałowskiej
Celem statutowym stowarzyszenia jest: 
o Zrzeszenie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju i promocji Woli Rafałowskiej.
o Promowanie wsi, regionu, kultury ludowej, historii, lokalnych tradycji. 
o Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych oraz gospodarczych mieszkańców wsi.
o Podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży.
o Wspieranie rozwoju oświatowego i kulturalnego.
o Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
o Promowanie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
o Pozyskiwanie i dystrybucja środków finansowych od sponsorów i dostępnych funduszy pomocowych na realizacje 
zadań statutowych
W okresie sprawozdawczym odbyło się 1 Walne Zebranie Sprawozdawcze,  zebrań zwyczajnych oraz  posiedzenia 
Zarządu Stowarzyszenia, na których omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia i wsi. Protokoły z posiedzeń 
znajdują się w książce protokołów. 
Na koniec 2018 r. Stowarzyszenie liczyło 27 Członków, 2 członków zrezygnowało z członkostwa w Stowarzyszeniu, 1
 osoba zapisała się do naszego grona
1. W styczniu Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z UG w Chmielniku w wysokości 3000 zł na realizację 
zadania „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Chmielnik”. Celem projektu „Odkrywamy na nowo” 
była aktywizacja dzieci i młodzieży, wskazanie im nowych możliwości działania we własnym środowisku, rozwijania 
posiadanych zdolności, umiejętności, zainteresowań został osiągnięty. Udział w Gminnym Rajdzie Pieszym dla 
Niepodległej,  wycieczce w Bieszczady, Turnieju w Piłce Plażowej 
o Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola”, w warsztatach artystycznych, w spotkaniach ze sztuką i tradycją w Izbie 
Tradycji oraz Mikołajkowej Zabawie z didżejem  pozwoliły osiągnąć zaplanowane cele. Przyczyniło się do 
wszechstronnego rozwoju młodych obywateli naszej Gminy.
W ramach zadania, które realizowane było od  stycznia do 30 grudnia 2018 r. odbyły się:
o Gminny Rajd Pieszy dla Niepodległej”  z okazji  Dnia Dziecka odbył się  04.06.2018 r., a zakończył  się ogniskiem z 
pieczeniem kiełbasy, konkursami i zabawami na Placu Aren. Impreza została zorganizowana we współpracy z 
miejscową Szkołą Podstawową oraz wszystkimi szkołami  z terenu Gminy Chmielnik. Łącznie w rajdzie wzięło udział 
150 osób. Poszczególne grupy dotarły na Plac Arena wybraną przez siebie trasą, o której na zakończenie 
opowiedzieli. Z uwagi, że rajd odbywał się  w 100lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wszyscy śpiewali 
przygotowane wcześniej pieśni patriotyczne, pomagali uczestnicy grający na gitarach. Każdy uczestnik otrzymał 
znaczek rajdu, a poszczególne szkoły dyplomy za udział. Z dotacji zakupiono nagrody w konkursach, ubezpieczenie 
uczestników, plakietki rajdu, artykuły spożywcze (kiełbasa, chleb, napoje). Opiekunami rajdu byli nauczyciele, a 
Stowarzyszenie przygotowało grilla, poczęstunek, zakupiło nagrody.
o Dzieci i młodzieży uczestniczyli 07.07. 2018 r. w corocznej wycieczce organizowanej przez Stowarzyszenie dla 
mieszkańców, tym razem były to Bieszczady - „BIESZCZADZKIE ŚLADY ZNANYCH POLAKÓW”. Wzięło w niej 
udział 43 osoby, w tym pięcioro dzieci. Pierwszym puntem wyjazdu była Msza Św. w Kościele pod wezwaniem 
Zwiastowania Pańskiego w Zagórzu (w naszej Galerii posiadamy obraz, który jest cegiełką na budowę tego 
kościoła). Tutaj spotkaliśmy się z panią przewodnik i udaliśmy się do Duszatyna, na czerwony szlak do Jeziorek 
Duszatyńskich - to osobliwości przyrodnicze  leżące w lasach góry Chryszczata, którymi zauroczony był Karol 
Wojtyła, Św. Jan Paweł II, wędrujący z młodzieżą po Bieszczadach. Podczas wędrówki spotkała nas burza, było 
ciężko, ślisko, spływająca z góry woda, wszyscy przemoczeni, ale dotarliśmy szczęśliwie do celu. Niestety aura 
uniemożliwiła dłuższe podziwianie jezior. W drodze powrotnej zaświeciło słońce, częściowo nas osuszyło, reszta 
wyschła przy barze w Duszatynie, gdzie zjedliśmy obiad. Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy do Komańczy, 
najpierw do cerkwi grekokatolickiej, a następnie do Klasztoru Sióstr Nazaretanek, miejsca odosobnienia Kardynała 
Wyszyńskiego. Kolejny etap naszej wyprawy to zwiedzanie ruin klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu, pięknie 
położony i utrzymany  obiekt  pozwolił podziwiać okolice. Dotacja pozwoliła na dofinansowanie 400 zł na 
dofinansowanie kosztów przejazd, pozostałą kwotę zebraną od uczestników przeznaczono na pokrycie kosztów 
biletów do zwiedzanych obiektów oraz catering.
o Spotkania ze sztuką i tradycją - odbyły się 4 spotkania, lekcje muzealne w Izbie Tradycji, Galerii Starych 
Religijnych Obrazów. 
14 marca Izbę Tradycji odwiedziła klasa pierwsza, a 25 kwietnia 20 osobowa grupa przedszkolaków ze Szkoły 
Podstawowej im. Stefana kard. Wyszyńskiego z Woli Rafałowskiej. 
W dniu 10 sierpnia 2018 r. Zarząd KGW w Albigowej - Honie zorganizował wyjazd dla dzieci z przysiółka Albigowej - 
Honi do Izby Tradycji w Woli Rafałowskiej, w ramach spotkań wakacyjnych. Z historią powstania Izby i jej zbiorami 
zapoznali gości  Waleria Kasiak - Nawojska i Jan Niepokój z Zarządu Stowarzyszenia. Zwiedzający podziwiali galerię 
oleodruków, figury z szopki Dużo radości sprawił dzieciom konkurs plastyczny na temat: „ Jak pracowano dawniej na 
wsi ?”oraz  quiz pt. „ Co zapamiętałem z wizyty w naszej izbie?” 
28 listopada Izbę odwiedziło 20 uczniów kl. I-III ze Szkoły Podstawowej w Zabratówce. Byli bardzo ciekawi i zadawali 
wiele pytań, z dużym zainteresowaniem oglądali przedmioty, którymi posługiwali się dawni mieszkańcy wsi, zadawali 
wiele pytań. Bardzo spodobała im się stara klasa, ławki, książki. Z zaciekawieniem przyglądali się również 
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zgromadzonym w Galerii obrazom. najbardziej podobała im się dawna klasa. Wszystkie grupy oprócz zwiedzania 
wykonywały różne ozdoby, malowały oraz otrzymały poczęstunek. 
29 grudnia w Izbie Tradycji odbyło się spotkanie podczas, którego wspominano dawne zwyczaje i tradycje związane 
ze Świętami Bożego Narodzenia, kolędowano przy tradycyjnych instrumentach (akordeon, skrzypce). Lekcje 
muzealne prowadzone były społecznie przez członków Stowarzyszenia, na spotkanie świąteczne zaproszono kapelę 
ludową (umowa 
o dzieło), przy akompaniamencie której śpiewano piękne kolędy.
o Wakacyjny Turniej Piłki Plażowej o Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola”  – 
9 września 2018 r. na Placu Arena w Woli Rafałowskiej, odbyła się druga edycja Turniej Piłki Plażowej o Puchar 
Stowarzyszenia „Nasza Wola”. Zorganizował go Klub Sportowy SZiK, Stowarzyszenie zakupiło nagrody (puchar, 
dyplomy) oraz artykuły spożywcze na ognisko. Pierwsze miejsce w Turnieju i puchar zdobyła drużyna Nr I z Woli 
Rafałowskiej, drugie miejsce drużyna z Zabratówki, trzecie miejsce przypadło drużynie Nr II z Woli Rafałowskiej. 
Zawodnikom podczas gry kibicowali mieszkańcy. Turniej przebiegał w dobrej, sportowej atmosferze, przy pięknej 
słonecznej pogodzie. Na zakończenie uczestnicy zjedli smaczne, pieczone kiełbaski. 
o Mikołajkowa zabawa z didżejem. Stowarzyszenie „Nasza Wola”  zaprosiło małe dzieci 
4 grudnia, do szkoły, na zabawę mikołajkową ze Szkołą Muzyczną Yamaha oraz na spotkanie ze Święty Mikołajem. 
W spotkaniu wzięło udział 67 dzieci, plus rodzice, wszyscy świetnie się bawili, brali udział w wielu konkursach i 
zabawach z nagrodami. Do dzieci przyszedł Św. Mikołaj, który przyniósł upominki ufundowane przez Stowarzyszenie 

i rodziców. Z dotacji został opłacony koszt występu Muzycznej Szkoły Yamaha. Dzieci otrzymały również napoje, bez 
ograniczeń.
o Warsztaty artystyczne związane z zainteresowaniem odbywały się podczas odwiedzin Izby Tradycji przez dzieci 
oraz przed świętami – robienie tradycyjnych ozdób choinkowych ze słomy i papieru.

2. Początek 2018 r. zdominowały prace związane z tworzeniem Stałej Galerii Obrazów, na ten cel Stowarzyszenie 
przeznaczyło w 2018 r. kwotę 631,90 zł. Dzięki bardzo dużemu zaangażowanie i pracy naszych kolegów: Kazimierza 
Szajny, Wiesława Magryś, Jana Niepokój, Stanisława Budy, Antoniego Dzierżak, Zbigniewa Smyczek oraz pracy 
pozostałych członków Stow. to co wydawało się niemożliwe zostało wykonane. Otwarcie Galerii odbyło się 8-go 
lutego 2018 r., uczestniczyło w nim wielu wspaniałych gości. Ksiądz proboszcz Jerzy Rusin poświęcił zebrane przez 
nas i odnowione obrazy. W Galerii zaprezentowane są wszystkie zgromadzone oleodruki, przy ich odnawianiu 
dowiedzieliśmy się skąd pochodzą i na jaką intencję zostały zakupione. Bardzo często są to cegiełki na budowę lub 
rozbudowę różnych kościołów.  Goście z zainteresowanie oglądali nasze zbiory. Można tu również obejrzeć prace 
mieszkańców powstałe podczas plenerów malarskich. 
10 lutego Izbę Tradycji i Galerię odwiedziła 50 osobowa grupa z terenu gminy Łańcut. 
W Księdze Pamiątkowej wpisali tak „….Szczególnie zachwycił nas zbiór starych oleodruków, które dzięki Wam nie 
leżą w domowych zakamarkach, a ujmują zwiedzających swoim cudownym urokiem.”
3. Tego samego dnia  Prezes Stowarzyszenia uczestniczyła w Rzeszowie, w X Podkarpackiej Gali Wolontariatu. Było 
to podsumowanie kolejnego roku działalności Fundacji Generator Inspiracji i Programu "PROJEKTOR - wolontariat 
studencki" w województwie podkarpackim. Koordynatorom poszczególnych, realizowanych, projektów zostały 
wręczone dyplomy.
4. 8 marca 2018 r. Parafia nasza przeżywała Wizytację Kanoniczną Księdza  Biskupa Edwarda Białogłowskiego. 
Korzystając z obecności Jego Ekscelencji w naszej wsi zaprosiliśmy go do odwiedzenia Izby Tradycji i Galerii 
Starych Religijnych Obrazów. Biskupowi towarzyszył Dziekan Ks. Mieczysław Lignowski oraz nasz Proboszcz Ks. 
Jerzy Rusin.
5. Członkowie Stowarzyszenia podnosili swoje kompetencji informatyczne podczas kursu komputerowego 
prowadzonego przez firmę CREATIVE LIFE Anna Starkey. W miłej atmosferze zgłębiamy tajniki pracy z 
komputerem. 
6. 3-go maja, jak co roku na placu Arena spotkali się członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy, aby w radosny 
sposób świętować 3-Maja. Zapłonęło ognisko, przy którym śpiewaliśmy pieśni patriotyczne oraz piosenki żołnierskie. 
Pogoda dopisała, więc w miłej i radosnej atmosferze spędziliśmy wspólnie to świąteczne popołudnie. 
7. W ramach projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” 
współfinansowanym ze środków EFS realizowany przez  RAR S.A., 6-7 kwietnia członkowie Stowarzyszenia 
ukończyli warsztaty partnerstwa „Ustawodawstwo w ekonomii społecznej”. Przeanalizowano i dokonano zmian w 
Statucie Stowarzyszenia zgodnie z wymogami ustawy. Warsztaty prowadził trener, prawnik Paweł Wojciechowski. 
Zmieniony i zatwierdzony na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Nasza Wola”. Statut został złożony do KRS w 
Rzeszowie.  
8. W dniach 17- 18 maja 2018 r. osoby biorące udział w warsztatach wzięły udział w wizycie studyjnej na Polesie 
Lubelskie, podczas którego spotkały się z przedstawicielami różnych podmiotów ekonomii społecznej. W „Krasnej 
Chacie” spotkaliśmy się z przedstawicielami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” oraz 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice. Następnie odwiedziliśmy niezbyt zamożne tereny wschodniej 
Lubelszczyzny, wieś Hołowno – Krainę Rumianku (wieś Hołowno liczy 200 mieszkańców, należy do gmin 
Podegrodzie, która składa się z 12 sołectw i liczy ok. 1200 mieszkańców). To wioska tematyczna, gdzie dzieci i 
młodzież oraz dorośli mogą doświadczyć jak żyli, pracowali,  odpoczywali przodkowie. Wszystko to dzieje się w 
scenerii polskiej wsi, gdzie dawne obyczaje są wciąż żywe i praktykowane. W czasie naszego pobytu spotkaliśmy się 
z przedstawicielami kilku Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Perły Chmielowa, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości 
Studzianka (Tatarska Wieś), Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce (Mleczna Wieś), którzy mówili o 
swoich działaniach, powodzeniach i przeszkodach. Braliśmy również udział w warsztatach ziołowo-kosmetycznych, 
podczas, których poznaliśmy różne zioła, a następnie własnoręcznie wykonaliśmy mydełka oraz nauczyliśmy się jak 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1000

8

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

Stowarzyszenie prowadzi Izbę Tradycji z Galeria Starych Religijnych Obrazów. Pozyskujemy je od 
mieszkańców wsi, konserwujemy. Spisujemy informacje dotyczące historii naszej wsi - wydaliśmy 
piątą książkę z cyklu "Z mojej małej Ojczyzny - historia wsi życiem ludzi pisana cz. 4"

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

wykonywać masaż twarzy z użyciem olejku rumiankowego. Chętni mogli skorzystać z wiejskiego SPA . Wizytę 
studyjną do Krainy Rumianku uważamy za udaną, spotkania z działaczami społecznymi z różnych organizacji, 
dostarczyły nam różnych pomysłów na dalsze działania.
9. 1 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, podczas III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, 
Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w kategorii „Nauka, edukacja, sport i środowisko” przyznane przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w ramach III edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  - 
„NGO Wysokich Lotów", dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności 
pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego. Nagrodę odebrała Prezes Stowarzyszenia, a wręczył 
ją marszałek Władysław Ortyl wspólnie z wicepremierem, ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrem 
Glińskim. Otrzymaną nagrodę przeznaczyliśmy na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz telefonu dla 
Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie „Nasza Wola” użyczyło osobowości prawnej Grupie Nieformalnej „Sami Sobie”, która otrzymała 
dotację 5000 zł na  realizację inicjatywy „Zauważ mnie, żyję obok ciebie” w ramach „Podkarpackich Inicjatyw 
Lokalnych 2018-2019, która finansowana jest ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla 
Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON - Rozwój i Innowacja, Fundacja Przestrzeń Lokalna”. D
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

1.Stowarzyszenie realizuje zadanie z UG w Chmiel niku 
pt. „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu 
gminy Chmielnik”. Celem projektu „Odkrywamy na 
nowo” była aktywizacja dzieci i młodzieży, wskazanie im 
nowych możliwości działania we własnym środowisku, 
rozwijania posiadanych zdolności, umiejętności, 
zainteresowań został osiągnięty. Udział w Gminnym 
Rajdzie Pieszym dla Niepodległej z okazji Dnia Dziecka,  
wycieczce w Bieszczady „BIESZCZADZKIE ŚLADY 
ZNANYCH POLAKÓW”, Turnieju w Piłce Plażowej o 
Puchar Stowarzyszenia „Nasza Wola”, w warsztatach 
artystycznych, w spotkaniach ze sztuką i tradycją w Izbie 
Tradycji - odbyły się 4 spotkania, lekcje muzealne w Izbie 
Tradycji, Galerii Starych Religijnych Obrazów oraz 
Mikołajkowej Zabawie z didżejem  pozwoliły osiągnąć 
zaplanowane cele. Przyczyniło się do wszechstronnego 
rozwoju młodych obywateli naszej Gminy.
2. Dzieci i młodzież włączyła się do przygotowania 
programu artystycznego z okazji 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości.

0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Kwota 2200 zł została przekazana na rehabilitację 
Pawła, chłopca z naszej wsi po przeszczepie serca, który 
wymaga specjalistycznej opieki i rehabilitacji.   
2.Członkowie Stowarzyszenia zbierają plastikowe 
nakrętki i przekazują je do Hospicjum w Rzeszowie.
3. Wspólnie z Gminną Biblioteka Publiczną w 
Chmielniku, Kołami Gospodyń z terenu Gminy i GOPS 
współorganizowaliśmy Spotkanie Wigilijne dla osób 
starszych i samotnych z terenu gminy Chmielnik. Jak co 
roku przygotowaliśmy tradycyjne potrawy wigilijne: 
żurek i pamułę. W miłej i serdecznej atmosferze 
spędzono przedświąteczny czas dzieląc się opłatkiem i 
śpiewając kolędy.

2 200,00 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

1. Początek 2018 r. zdominowały prace związane z 
tworzeniem Stałej Galerii Obrazów. Dzięki bardzo 
dużemu zaangażowanie i pracy naszych kolegów to co 
wydawało się niemożliwe zostało społecznie wykonane. 
Otwarcie Galerii odbyło się 8-go lutego 2018 r., 
uczestniczyło w nim wielu wspaniałych gości. Ksiądz 
proboszcz Jerzy Rusin poświęcił zebrane przez nas i 
odnowione obrazy. W Galerii zaprezentowane są 
wszystkie zgromadzone oleodruki, przy ich odnawianiu 
dowiedzieliśmy się skąd pochodzą i na jaką intencję 
zostały zakupione. Bardzo często są to cegiełki na 
budowę lub rozbudowę różnych kościołów.  Goście z 
zainteresowanie oglądali nasze zbiory. Można tu również 
obejrzeć prace mieszkańców powstałe podczas 
plenerów malarskich. 
2. 10 lutego Izbę Tradycji i Galerię odwiedziła 50 
osobowa grupa z terenu gminy Łańcut. 
W Księdze Pamiątkowej wpisali tak „….Szczególnie 
zachwycił nas zbiór starych oleodruków, które dzięki 
Wam nie leżą w domowych zakamarkach, a ujmują 
zwiedzających swoim cudownym urokiem.”
3. 8 marca Parafia nasza przeżywała Wizytację 
Kanoniczną Księdza  Biskupa Edwarda Białogłowskiego. 
Korzystając z obecności Jego Ekscelencji zaprosiliśmy go 
do odwiedzenia Izby Tradycji i Galerii Starych Religijnych 
Obrazów. Biskupowi towarzyszył Dziekan oraz nasz 
Proboszcz.
4. Obchodziliśmy 10 lecie działalności Stowarzyszenia i 
udało się wydać piątą książkę, o Naszej Małej Ojczyźnie

631,90 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 23 984,69 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 turystyka i krajoznawstwo

Mieszkańcy uczestniczyli 07.07. 2018 r. w 
corocznej wycieczce organizowanej przez 
Stowarzyszenie, tym razem były to Bieszczady - 
„BIESZCZADZKIE ŚLADY ZNANYCH POLAKÓW”. 
Wzięło w niej udział 43 osoby, w tym pięcioro 
dzieci. Pierwszym puntem wyjazdu była Msza Św. 
w Kościele pod wezwaniem Zwiastowania 
Pańskiego w Zagórzu (w naszej Galerii posiadamy 
obraz, który jest cegiełką na budowę tego 
kościoła). Tutaj spotkaliśmy się z panią przewodnik 
i udaliśmy się do Duszatyna, na czerwony szlak do 
Jeziorek Duszatyńskich - to osobliwości 
przyrodnicze  leżące w lasach góry Chryszczata, 
którymi zauroczony był Karol Wojtyła, Św. Jan 
Paweł II, wędrujący z młodzieżą po Bieszczadach. 
Podczas wędrówki spotkała nas burza, było ciężko, 
ślisko, spływająca z góry woda, wszyscy 
przemoczeni, ale dotarliśmy szczęśliwie do celu. 
Niestety aura uniemożliwiła dłuższe podziwianie 
jezior. W drodze powrotnej zaświeciło słońce, 
częściowo nas osuszyło, reszta wyschła przy barze 
w Duszatynie, gdzie zjedliśmy obiad. Po krótkim 
odpoczynku pojechaliśmy do Komańczy, najpierw 
do cerkwi grekokatolickiej, a następnie do 
Klasztoru Sióstr Nazaretanek, miejsca 
odosobnienia Kardynała Wyszyńskiego. Kolejny 
etap naszej wyprawy to zwiedzanie ruin klasztoru 
Karmelitów Bosych w Zagórzu, pięknie położony i 
utrzymany  obiekt  pozwolił podziwiać okolice.

0,00 zł
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18 337,55 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 935,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 3 712,14 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 3 075,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 992,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 992,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

18 088,03 zł

1 935,00 zł

0,00 zł

123,27 zł

27,14 zł

1 Kwota 2200 zł została przekazana na rehabilitację Pawła, chłopca z naszej wsi po przeszczepie 
serca, który wymaga specjalistycznej opieki i rehabilitacji.

2 200,00 zł

2 Początek 2018 r. zdominowały prace związane z tworzeniem Stałej Galerii Obrazów. Dzięki bardzo 
dużemu zaangażowanie i pracy naszych kolegów to co wydawało się niemożliwe zostało społecznie 
wykonane. Otwarcie Galerii odbyło się 8-go lutego 2018 r., uczestniczyło w nim wielu wspaniałych 
gości. Ksiądz proboszcz Jerzy Rusin poświęcił zebrane przez nas i odnowione obrazy. W Galerii 
zaprezentowane są wszystkie zgromadzone oleodruki, przy ich odnawianiu dowiedzieliśmy się 
skąd pochodzą i na jaką intencję zostały zakupione. Bardzo często są to cegiełki na budowę lub 
rozbudowę różnych kościołów. Goście z zainteresowanie oglądali nasze zbiory. Można tu również 
obejrzeć prace mieszkańców powstałe podczas plenerów malarskich. 
 10 lutego Izbę Tradycji i Galerię odwiedziła 50 osobowa grupa z terenu gminy Łańcut. W Księdze 
Pamiątkowej wpisali tak „….Szczególnie zachwycił nas zbiór starych oleodruków, które dzięki Wam 
nie leżą w domowych zakamarkach, a ujmują zwiedzających swoim cudownym urokiem.”  
8 marca Parafia nasza przeżywała Wizytację Kanoniczną Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego. 
Korzystając z obecności Jego Ekscelencji zaprosiliśmy go do odwiedzenia Izby Tradycji i Galerii 
Starych Religijnych Obrazów. Biskupowi towarzyszył Dziekan oraz nasz Proboszcz. 
Obchodziliśmy 10 lecie działalności Stowarzyszenia i udało się wydać piątą książkę, o Naszej Małej 
Ojczyźnie

631,90 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 12 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 20 173,44 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 3 811,25 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

3 Stowarzyszenie „Nasza Wola” użyczyło osobowości prawnej Grupie Nieformalnej „Sami Sobie”, 
która otrzymała dotację 5000 zł na  realizację inicjatywy „Zauważ mnie, żyję obok ciebie” w 
ramach „Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 oraz  dofinansowało działania skierowane 
do członków Stowarzyszenia oraz seniorów. 
o Uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe do Zalipia – malowanej wsi położonej na Powiślu 
Dąbrowskim.
o  w wyjeździe na baseny termalne, mineralne z leczniczą wodą siarkową do Solec Zdrój
- spotkaniu z autorem opracowania Historia Wsi Wola Rafałowska w XVIII i XIX wieku 
o w Filharmonii Rzeszowskiej wzięli udział w koncercie Teatru Operetki Kijowskiej „Na Cygańską 
nutę”. 
o  20 osobowa grupa odwiedziła MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY 
ŚWIATOWEJ im. RODZINY ULMÓW w MARKOWEJ. Jest to dla nas miejsce szczególne, gdyż 
upamiętniona jest tam nasza rodaczka Rozalia Socha, która została rozstrzelana za 
przechowywanie Żydów.

160,10 zł

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

29 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

30 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Danuta Szajna, Jan Niepokój, 
Zbigniew Smyczek, Waleria 
Nawojska-Kasiak, Kazimiera 

Szydełko
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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