SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ
ZALESIA GÓRNEGO ZA ROK 2019

Podstawą działalności SPZG jest Statut organizacji z roku 1934 przyjęty w 1989 przez
Walne Zgromadzenie.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego uprawnione jest do posiadania własnego
sztandaru
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reaktywatorek SPZG), który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej, właściwej dla
ochrony dóbr osobistych.

W SPZG działa aktualnie 30

członków. Wszyscy oni angażują się w prace

Stowarzyszenia w różnym stopniu i na miarę swych możliwości.
Zarząd SPZG opracował a Walne Zgromadzenie zatwierdziło w kwietniu 2019 r. plan
działania Stowarzyszenia na 2019 r.
Obszary działania SPZG to:
"Pamięć i Spuścizna"  : kontynuacja działania Uniwersytetu Każdego Wieku,
Spotkań z Pieśnią, działalność informacyjno-edukacyjna na temat historii naszej
miejscowości (na platformach społecznościowych, poprzez pogadanki oraz cykl filmów
historycznych dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołą, artykuły w „Wieściach”,
wznowienie książki o Zalesiu)
"Smog Las Drogi" : podjęcie zdecydowanych działań w celu:
1. zapewnienia mieszkańcom Zalesia czystego powietrza,
2. sprzeciwieniu się odlesieniu Zalesia,
3. likwidacji zagrożeń w postaci pochylonych drzewa, suchych gałęzi,
4. bezpieczeństwa drogowego:
4.1. przejście przez tory kolejowe (peron, tunel),
4.2. bezpiecznego dojścia od stacji do ul. Jesionowej,
4.3. mylna interpretacja świateł na skrzyżowaniu ul. Pionierów i ul. Koralowych
Dębów,

.
"Platforma Ogrodnicza” : starania o estetyczny wygląd naszej miejscowości
zarówno wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, jak też w prywatnych posesjach i
wokół nich (np. kolejna edycja konkursu na najpiękniejszy ogród Zalesia,
rozstrzygnięcie podczas Jarmarku Hubertowskiego). „Sprzątamy las wokół nas” czyli
porządki wiosenne w które chcemy zaangażować wszystkich mieszkańców i młodzież.
(Jolanta Jarosz-Hryniewicz, Grzegorz Nowik).
"Koliz 15 " : budowa raju rowerowego wokół Zalesia Górnego – w tym 15 ścieżek
rowerowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych Zalesia Górnego i okolic oraz
autostrady rowerowej do Piaseczna.
Młode Zalesie: uruchomienie cyklu filmów i konkursów dla dzieci i młodzieży na
terenie szkoły.(Jerzy Ostrowski,Ewa Kozłowska). Sponsorowanie projektów młodzieży
spełniających wymogi statutowe SPZG (ogłoszenie konkursu - pomysł Julity
Stróżewskiej).
"Przedsiębiorcy Są Ludźmi": Integracja środowiska biznesowego z Zalesia i okolic.
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dla

lokalnych

przedsiębiorców. (Julita Stróżewska, Mirosława Hołownia-Nowik)
".Nowoczesna kobieta" : integracja kobiet w Zalesiu (Julita Stróżewska, Mirosława
Hołownia-Nowik). Jarmark Hubertowski – integracja i prezentacja wszystkich
organizacji działających na terenie Zalesia.
Kultura: Festiwal Piosenki Dołującej – SPZG jest współorganizatorem tego festiwalu
GRU(nt):: kontynuacja działań w celu potwierdzenia prawa własności SPZG do terenu
Placu Sportowego.(Zarząd)

W praktyce skoncentrowaliśmy naszą działalność na kilku obszarach:

1. Integracja i aktywizacja środowisk lokalnych
1a. Podczas trzydniowego Święta Zalesia Górnego zakończonego dorocznym
Jarmarkiem Hubertowskim (7.06. 2019 r) odbyła się projekcja filmu
„Niepodległa” opowiadającego o kształtowaniu się państwa polskiego po I

wojnie światowej oraz spotkanie z jednym z jego współtwórców, Grzegorzem
Nowikiem i wykładem gościnnym prof. dra hab. Janusza Ciska z UJ.. Przyznać
jednak trzeba, że frekwencja była niewielka (ok. 30 osób).
1b. 8 czerwca dnia posadziliśmy dwa głogi, biały i czerwony, obok Kamienia
Marszałka.Rozpoczęliśmy 7 czerwca 2019 projekcja filmu „Niepodległość” i
spotkaniem z konsultantem filmu Prof. Grzegorzem Nowikiem i Prof. Januszem
Ciskiem
1c. XIX Jarmark Hubertowski1, który odbył się 7 - 9.06.2019 r pod hasłem
„Wspieramy rehabilitację Krzysia Fogla”, przyciągnął wielu mieszkańców
Zalesia, ich liczbę można oszacować na ok. 800 osób.
Był, jak zwykle, okazją do zaprezentowania się działających w Zalesiu i
okolicach organizacji i instytucji (przedszkole Hula Hoop, Szkoła Muzyczna
Maestro, Szkoła Tańca Emotion, Klub Sportowy Hubertus, Chór Accentus,
Zespół Pieśni i Tańca Ludowianki, Koncert zespołu Bogu Ducha Winni i
Airbandu z Góry Kalwarii).
W obszarze „Przedsiębiorcy Są Ludźmi” pierwsze "Leśne Targi Zdrowia i
Urody" zgromadziły kilkunastu wystawców z branży pro-zdrowotnej, sportowej,
kosmetycznej i rękodzielniczej, działających, lub mieszkających w Zalesiu i
jego okolicach.
- Podczas Jarmarku przeprowadziliśmy zbiórkę charytatywną na rzecz
rehabilitacji

Krzysia

Fogla,

nastolatka

poszkodowanego

w

wypadku

samochodowym (zebraliśmy 3 430,60 zł),
-ogłosiliśmy laureatów Konkursu na najpiękniejszy ogród wręczając laureatom
okolicznościowe tabliczki oraz wybraliśmy „Twarz Zalesia”. Została nią
Bogusia Messner, którą w Zalesiu znają prawie wszyscy
- Nauczyciele przedstawili i promowali swój program „Ośmiorniczki dla
wcześniaków.
- pracownia krawiecka „TM” udzielała instrukcji i zachęcała do szycia poduszek
serduszek dla kobiet chorych na nowotwory piersi.

- W obszarze „ Pamięć i Spuścizna” przeprowadziliśmy "Pierwszy leśny
konkurs wiedzy o Zalesiu Górnym zachęcający do poznawania historii
naszej miejscowości i sprawdzający wiedzę mieszkańców :)
Odbyły się tradycyjne zabawy i konkursy dla dzieci.
W organizację jarmarku zaangażowali się: Klub Seniora, harcerze ze Szczepu
Watra, Klub Kultury, KS Hubertus, Szkoła Podstawowa, oraz oczywiście
członkowie SPZG.
Wsparcia finansowego i rzeczowego udzieliły zaleskie firmy i przedsiębiorcy,
CK w Piasecznie, a pełna lista na naszej stronie www.
1d. W 2019 r nadal wspieraliśmy organizacyjnie i merytorycznie inicjatywę
rodzin Kozłowskich, Nowików i Szczycińskich organizujących od 10 lat wspólne,
radosne celebrowanie świąt narodowych(6.01; 3.05; 15.08; 11.11;) pod nazwą
Spotkań z Pieśnią.
Cieszą się one od samego początku dużą popularnością, skupiają
nieodmiennie ok.70-100 os, i sprawiają wiele radości ich uczestnikom. Wpisały
się na trwałe w kalendarz wydarzeń w Zalesiu Górnym.
W listopadzie 2019 r ze Spotkań z Pieśnią wycofali się pp. Stanisław i Basia
Szczycińscy, zastąpili ich pp. Jacek Marzena Soleccy.

2. Działalność kulturalno-oświatowa
2a. SPZG kontynuowało działalność Uniwersytetu Każdego Wieku, w ramach
którego odbyły się następujące wykłady: …
- W 10.2019 r. z inicjatywy Julity Stróżewskiej rozpoczęliśmy cykl „SPZG dla
zdrowia” warsztatami „Zdrowi i szczęśliwi z wyboru” prowadzonymi przez
Małgorzatę Kurtykę-Kozioł.
Początki są trudne, ale następne wykłady/warsztaty z tego cyklu planowane są
na 2020 r.- - dwa wykłady p. Anny Kobylańskiej - Wspieranie organizmu naturalnymi
metodami, jak dbać o organy wewnętrzne. Jak się chronić i czego należy unikać
w diecie zimą i jak przygotować swój organizm do wiosny - współorganizowane
przez Ewę Kozłowską i Ireną Grochowską z Koła Gospodyń Wiejskich
„Zalesianki”

2b. Tradycyjnie już we wrześniu 2019 r. byliśmy współorganizatorami
Festiwalu Piosenki Dołującej na Zimnych Dołach.(Jerzy Ostrowski) oraz
fundatorami nagrody w kwocie 333,33 zł. Otrzymały ją Hawajskie Pierniki. Jest
to festiwal, na który przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski a widownia liczy
kilkaset osób.
2c Braliśmy aktywny udział w 8 Narodowym czytaniu. Edycję zalesiańską
prowadziła Miłka Nowik a nowelę „Orka” czytała wiceprezeska Ewa Kozłowska
i Miłka Nowik.
2d. W ramach obszaru „Pamięć i Spuścizna” bierzemy nadal udział w
opracowywaniu i

publikacji „Słownika Legionistów Polskich 1914-1918”

(Ewa Kozłowska) pod kierunkiem prof. Janusza Ciska. Na dalsze prace
naukowe, redakcyjne i edycyjne wykorzystujemy grant, który otrzymaliśmy z
fundacji „Domek Assosiates” z siedzibą w Nowym Jorku, kultywującą pamięć
żołnierzy walczących na różnych frontach o niepodległość Polski.
Słownik … to przedsięwzięcie o ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym
zasięgu i ogromnym znaczeniu dla zachowania pamięci tych, którzy wywalczyli
naszą wolność. W listopadzie, opracowywany dzięki zdobytym grantom,
Słownik został, dzięki staraniom Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i
Fundacji Rodziny Piłsudskich opublikowany w Internecie jako podstawa portalu
„Żołnierze Niepodległości” którego mecenasem jest PKN Orlen.
2e. SPZG było też tradycyjnie fundatorem nagrody publiczności na festiwalu
Sztukatorzy w 11. 2019 r. w kwocie 350 zł.
3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców -„Smog- LasDrogi”
3a. W kwietniu 2019 r SPZG poparło inicjatywę mieszkańców Zalesia przy ul.
Jesionowej w sprawie spowolnienia ruchu na tej ulicy. W wyniku podpisanego
przez Prezesa pisma i aktywnego działania Tadeusza Browarka i Ewy
Kozłowskiej odbyły się 2 spotkania z Burmistrzem Piaseczna, w wyniku których
spowalniacze na ul. Jesionowej zostały podniesione i zwiększono ich ilość.

4. Dbałość o ochronę środowiska naturalnego -„Smog, Las, Drogi”
4a. We wrześniu 2019 r SPZG wzięło udział w organizowanym przez
Nadleśnictwo Chojnów sprzątaniu lasu. (Jerzy Ostrowski). Jerzy Ostrowski
zaproponował, aby podobną akcję przeprowadzić ponownie na wiosnę 2020 r,
zachęcając młodzież szkolną do udziału w niej.
4b. Od 18.02 do 10.03. 2020 r. członkowie SPZG zainicjowali i zaangażowali
się mocno w Obywatelską Inicjatywę „STOP AUTOSTRADZIE PRZEZ
CHOJNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY” powstałą w ramach konsultacji
społecznych dotyczących planów budowy autostrady A50, której jedna z tras
planowana jest na granicy Zalesia Górnego i Ustanowa w ramach projektu
budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zorganizowaliśmy szeroką akcję
zgłaszania uwag do projektu zarówno indywidualnie jak też przez organizacje
działające w Zalesiu. Szeroko nagłośniliśmy sprawę na Fb i w Wieściach
Zaleskich. Wzięliśmy udział w opracowaniu katalogu argumentów przeciwko
budowie autostrady przez cenny obszar przyrodniczy, jakim jest Chojnowski
Park Krajobrazowy, jak również wskazaliśmy na szereg zagrożeń wynikających
z realizacji tego planu dla mieszkańców Zalesia Górnego i samej miejscowości.
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„Platforma Ogrodnicza”
5a. W 2019 r odbyła się trzecia edycja konkursu na „Najpiękniejszy Ogród”.
Laureaci zostali obdarowani podczas Jarmarku Hubertowskiego pięknymi
tabliczkami o treści „Najpiękniejszy ogród 2019 ”. Podobne tabliczki z
odpowiednią datą otrzymali też laureaci poprzednich edycji podczas Spotkań z
Pieśnią 11.11.2019 r.(Jola Jarosz-Hryniewicz, Grzegorz Nowik, Julita
Stróżewska, Ewa Kozłowska)
6. Pozyskiwanie grantów
W grudniu przystąpiliśmy do konkursu grantowego w Niepodległej (Ewa
Kozłowska, Julita Stróżewska), rozstrzygnięcie zapadło w marcu 2020.
Niestety tym razem grantu nie udało się nam uzyskać.

7. Siedziba SPZG
W 2019 r SPZG podpisało umowę z Radą Sołecką o użytkowaniu lokalu przy
ul. Wiekowej Sosny 4. Dzięki temu mamy gdzie się spotykać, ale też
potrzebujemy lokal urządzić i wyposażyć. Lokal powinien zostać doprowadzony
do stanu , który gwarantuje bezpieczeństwo i zapewnia minimalny standard
użytkowania. Do tej pory staramy dostosowywać do warunków (brak
bezpiecznego i stałego ogrzewania), toalety w zasadzie nie istnieją. Zwróciliśmy
się do lokalnej firmy budowlanej o opinię na temat wymaganych prac w celu
doprowadzenia lokalu do poprawności jakości i bezpieczeństwa.
8. Działalność w celu odzyskania własności SPZG Placu Sportowego im. J.
Piłsudskiego.
W 2019 r. odbyły się 4 rozprawy przed Sądem Rejonowym w Piasecznie z
powództwa Gminy Piaseczno o zasiedzenie przez gminę Placu Sportowego w
latach 1968-1988. SPZG bierze udział w rozprawach jako uczestnik. SPZG
reprezentuje stanowisko, że nie istnieją przesłanki do zasiedzenia tego ternu
przez Gminę, a prawnym właścicielem gruntu jest SPZG.
SPZG reprezentowane jest przed sądem przez

Tadeusza Browarka, Ewę

Kozłowską i Mirosławę Hołownia-Nowik.
Powołaliśmy 10 świadków, wszyscy stawili się przed sądem.
Sprawa toczy się nadal i jej rozstrzygnięcie było planowane na 1.04.2020 r.
przesunięte ze względu na warunki zewnętrzne (covid-19) na maj 2020

9. Działalność informacyjna i medialna
9a. W 2019 ukazało się 15 numerów Wieści Zaleskich a aktualna lista
odbiorców liczy 435 os. (Tadeusz Browarek, Miłka Nowik).

9b. Działa też strona SPZG na Facebooku, którą aktywnie prowadzi Ewa
Kozłowska zamieszczając ważne i przydatne dla mieszkańców informacje i
posty. Oprócz ogłoszeń dot. działań członków SPZG,
Zamieszczaliśmy informacje o działaniach gminnych, a szczególnymi
względami cieszyły się informacje p. burmistrz Hani Kułakowskiej - Michalak
zajmującej się sprawami społecznymi .
- Rady Sołeckiej Zalesia Górnego, Szkoły Podstawowej i uczniów
- wspieraliśmy wiele akcji społecznych, charytatywnych, zbiórek na rzecz
chorych niepełnosprawnych, poszukiwań pracy i pracowników, oraz rzeczy
zagubionych i potrzebnych
- wychwalaliśmy sportowców i trenerów z KS Hubertus,
- cieszyliśmy się z osiągnięć Koła Gospodyń Wiejskich „Zalesianki”,
- Wspieraliśmy działania świetlicy środowiskowej domek na Sarenki
- zapraszaliśmy mieszkańców Zalesia i okolic na uroczystości, zawody,
konkursy i do dobrej zabawy.
- propagowaliśmy swoje i zewnętrzne akcje edukacyjne, spektakle teatralne,
spotkania autorskie, koncerty, wystawy i działania lokalnych artystów.
-

informowaliśmy

o

zmianach

administracyjnych

dotykających

naszą

społeczność i mieszkańców, przypominaliśmy o terminach spotkań, zapisów do
przedszkoli, na zajęcia pozaszkolne
- staraliśmy się działać proekologicznie i wspierać akcje EKO
- namawialiśmy do adopcji psiaków ze schronisk
9c. Odświeżyliśmy i

ożywiliśmy

stronę internetową SPZG, którą

przygotowała i uruchomiła nieodpłatnie Bożenna Hołownia oraz przygotowała
i przeszkoliła do administrowania 3 osoby: Ewę Kozłowską, Tadeusza
Browarka, Miłkę Hołownia-Nowik.
9d. 19 września 2019 odbyła w Kościele św. Huberta wspólna msza w intencji
członków SPZG i harcerzy z zalesiańskiego Szczepu „Watra”, którą celebrował
Proboszcz X. Krzysztof Grzejszczyk.
Z naszymi harcerzami uzgodniliśmy, że co roku będziemy brać udział we
wspólnej Mszy Św.

10. Sprawy organizacyjne.
10a. W 2019 r. przystąpiliśmy do uporządkowania spraw członkowskich
(weryfikacja członków i opłacania składek ). Wysiłek podjęła Julita Stróżewska
jako skarbnik Stowarzyszenia

w wyniku zaleceń Komisji Rewizyjnej z dn.

27.10.2019 r. Część spraw została już przeprowadzona, a część jest w toku.
Aktualnie na liście Członków Stowarzyszenia figuruje 30 osób, z których 16
osób (tj. 53,3%) płaci składki regularnie. W 2019 r. Stowarzyszenie pozyskało
3 nowych Członków.
Zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej, w listopadzie 2019 r. skarbnik w
imieniu zarządu podjął działania mające na celu uzyskanie zaległych składek
członkowskich, oraz skreślenie z listy Członków tych osób, które nie uregulują
zaległych składek do 2018 r. włącznie. W efekcie

tych działań

1 osoba

wymieniona w protokole Komisji Rewizyjnej uregulowała zaległe składki , 2
osoby złożyły rezygnację z członkostwa w 2019 r . Kolejne działania dotyczące
Członków wymienionych w protokole Komisji Rewizyjnej z października 2019 r.
zarząd zaplanował na 2020r. W 2020 r. należy zadbać o ściągalność składek
wśród Członków, a także o pozyskanie nowych Członków spośród licznego
grona

osób,

które

obserwują

działania

Stowarzyszenia

w

mediach

społecznościowych, lub uczestniczą w wydarzeniach organizowanych i
współorganizowanych przez Stowarzyszenie.
10b. Spotkania Zarządu odbywały się regularnie w stałych terminach (ostatni
wtorek miesiąca). Odbyło się 9 spotkań, Zarząd podjął 7 uchwał.
Protokoły sporządzane były na bieżąco i umieszczane w dropbox, a do osób
mających utrudniony dostęp ze względów technicznych wysyłane e-mailem.
Protokoły podpisywane są przez członków Zarządu za pomocą e-podpisu.
Nie zrealizowano:
1. Stałej, systematycznej współpracy z Radą Sołecką poprzez systematyczne
uczestnictwo w posiedzeniach Rady Sołeckiej.

2. Działalności zmierzającej do integracji środowiska biznesowego Zalesia i
okolic." Leśne Targi Zdrowia i Urody" w czasie XIX Jarmarku były częściowo
realizacją tego zamierzenia. –„Przedsiębiorcy są Ludźmi”
3. Działalności wśród dzieci i młodzieży. Nie zdołaliśmy nawiązać wystarczającej
współpracy ze szkołą podstawową i wdrożyć pomysłu pogadanek historycznych
na temat historii Zalesia Górnego dla dzieci i młodzieży ani też cyklu filmów
animowanych dla młodszych dzieci. - „Młode Zalesie”
4. Nie udało się wznowić książki o Zalesiu Górnym. – „Pamięć i Spuścizna”
5. Pozyskano 3 (trzech)

nowych członków, zastrzeżenia budzi jednak fakt

niedostatecznego wykorzystania ich potencjału.
6. Nie podjęliśmy działań zmierzających do stworzenia sieci ścieżek rowerowych
łączących Zalesie Górne z Piasecznem i okolicznymi miejscowościami, ale
reagowaliśmy na bieżąco na realizowane przez gminę inwestycje tego rodzaju
w Zalesiu (np. ścieżka rowerowa na wprost sklepu GS, której lokalizacja
uniemożliwiała dostęp do sklepu). – „Koliz 15”
Przyczyny:

mamy wrażenie, że przeliczyliśmy się nieco z siłami, duże

zaangażowanie zawodowe członków zarządu i członków SPZG oraz ogrom już
podejmowanych działań nie sprzyjały podejmowaniu nowych wyzwań.
Przyczyną może być też zbyt mała ilość rąk do pracy oraz niewykorzystywanie
potencjału obecnych członków.
Nie rezygnujemy jednak z nich w przyszłości.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego
Kwiecień 2020

