Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego w 2020 r.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego w 2020 r prowadziło działalność statutową w
następujących obszarach:

1. W dziedzinie „dbałości o ochronę środowiska naturalnego” (Statut R.II pkt.i)
A) W lutym 2020 r SPZG zorganizowało spotkanie mieszkańców Zalesia i okolic w ramach
konsultacji społecznych dotyczących przebiegu autostrady A10 przez Chojnowski Park
Krajobrazowy w ramach budowy CPK. Uruchomiliśmy stronę na fb „Stop autostradzie
przez Chojnowski Park Krajobrazowy”, opracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami bardzo
obszerny, zawierający twarde i konkretne argumenty dokument do wykorzystania przez
mieszkańców oraz przeprowadziliśmy szeroką akcję informacyjną na temat konsultacji.
Efektem naszych działań było wysłanie do Dyrekcji CPK ponad 1000 indywidualnych
głosów.(Zarząd SPZG)
W grudniu 2020 r. Stowarzyszenie ponownie zamieściło na fb uwagi w II etapie
konsultacji zachęcając mieszkańców do wzięcia w nich udziału a 31.12.2020 r wysłało
swoje stanowisko do CPK.(Ewa kozłowska, T. Browarek)
B) W maju 2020 r zorganizowaliśmy spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Chojnów w
sprawie oznakowania wielu drzew, które wzbudziło zaniepokojenie mieszkańców i
rodziło domysły o rozpoczęciu budowy autostrady. Leśnicy udzielili wyczerpujących
wyjaśnień (oznakowanie dotyczyło rozprzestrzeniającej się jemioły) i spotkanie wpłynęło
na uspokojenie nastrojów.(Ewa Kozłowska, Tadeusz Browarek)
C) W listopadzie i grudniu 2020 r. zrobiliśmy rozeznanie na temat zagrożeń, jakie niesie ze
sobą zmiana drogi z Jazgarzewa przez Zalesie do stacji kolejowej z powiatowej na
wojewódzką.(Jacek Tokarski) Efekty przedstawił p. Jacek Tokarski nie zgłaszając
bezpośrednich zagrożeń dla mieszkańców.
D) Stowarzyszenie udzieliło poparcia inicjatywie wszystkich środowisk społecznych w Zalesiu
wystąpienia do gminy z wnioskiem o budowę ścieżki rowerowej łączącej Zalesie z
Piasecznem wzdłuż starej drogi do Żabieńca.

2. W dziedzinie „propagowania gospodarności, estetyki i edukacji ekologicznej”
(Statut RII pkt g.)
A) W październiku 2020 r rozpoczęliśmy program „Czyste Zalesie” od działań mających na
celu ograniczenie używania plastikowych jednorazówek przez mieszkańców.
Do rąk mieszkańców Zalesia trafiło od 7.12 do końca 2020 r. 660 bawełnianych toreb i
siatek wielorazowych uszytych z niepotrzebnych już nikomu firanek przez członków Klubu
Seniora.
W projekt zaangażowało się 11 placówek handlowych w Zalesiu: Top Market, Dziewiątka,
Delikatesy Centrum, drogeria „Karolcia”, sklepy GS przy ul. Parkowej i Pionierów, sklep
zoologiczny „Filemon”, sklep z winami Winestore&More, Delikatesy na Bazarku,
Drewutnia i Cucina Povera.
W naszych działaniach wsparł nas „Klub Seniora”, którego członkowie uszyli ok.200 siatek
wielorazowych ze starych firanek oraz proboszcz naszej parafii ks. Grzejszczyk aktywnie
zachęcając do zaopatrywania się w eko-torby.
O naszych działaniach informowaliśmy szeroko w naszych mediach (fb, strona
internetowa, Wieści Zaleskie) oraz w Przystanku Zalesie. Opublikowaliśmy również w
Przystanku Zalesie oraz w Wieściach artykuły propagujące proekologiczne działania
(autorstwa Jerzego Ostrowskiego i Grzegorza Nowika)

W dniach 12 i 19.12 na targowisku zorganizowaliśmy happening zachęcając kupujących
do korzystania z proponowanych przez nas przyjaznych środowisku toreb i siatek.
Otrzymaliśmy wsparcie finansowe od firmy „Inovativ”, dzięki czemu sfinansowaliśmy
nadruk pozostałych 660 toreb, które są dostępne w partnerskich sklepach.
W projekt zaangażowali się: Anna Kozłowska – kierownik projektu, Julita Stróżewska z
mężem i synami, Maria Skorowska, Tadeusz Browarek, Nina Wierzbicka, Jacek Tokarski,
Wiesław Kawczyński, Jolanta Hryniewicz, Grzegorz Nowik oraz wiele innych osób, którzy
w różnym zakresie wspierali nasze działania).
B) 25.11.2020 r zorganizowaliśmy spotkanie z radnym Łukaszem Kamińskim pod hasłem
„Śmieci- kłopot czy wyzwanie?” w sprawie gminnej gospodarki odpadami. Inspiracją były
rosnące koszty wywozu śmieci i chcieliśmy uzyskać informację dlaczego tak jest.
Zaproponowaliśmy szereg rozwiązań (Jolanta Hryniewicz, Anna Kozłowska)
zaczerpniętych m.in. zza granicy,(Ewa i Sławek Kozłowscy), które promują ograniczenie
produkcji odpadów i odpowiednie zachowania konsumenckie. Umówiliśmy się na
cykliczne spotkania w tej sprawie. Będziemy monitorować postępy w tym zakresie.

3. W celu „zwiększenia poczucia więzi społecznej, aktywizacji i integracji środowisk
lokalnych” (statut R.II pkt.b)
A) w lutym 2020 r. zaproponowaliśmy mieszkańcom cykl spotkań „Przy kawie o sprawie” w
siedzibie SPZG przy ul. Wiekowej Sosny 4.(Ewa Kozłowska). Wyznaczyliśmy dyżury członków
SPZG, by ułatwić mieszkańcom Zalesia zgłaszanie spraw, które ich nurtują.
Niestety plany pokrzyżowała pandemia COVID-19, z powodu której niemożliwa stała się
realizacja tego pomysłu.(lockdown) Kontakty z mieszkańcami przeniosły się do internetu.
Z tego samego powodu nie zrealizowaliśmy cyklu spotkań prozdrowotnych, a zaplanowany
na 21.03 wykład lekarza medycyny estetycznej, zorganizowany przez Julitę Stróżewską,
musieliśmy odwołać.
B) W dobie pandemii uruchomiliśmy stronę fb. „Ogłaszamy-Pomagamy”, której celem była
pomoc zarówno przedsiębiorcom miejscowym w dotarciu do klientów jak też mieszkańcom
w znalezieniu poszukiwanych sprzedawców i producentów szczególnie w sytuacji zamknięcia
w domach z powodu epidemii.(Monika Wyrzykowska).
C) W grudniu 2020 r tuż przed Świętami Bożego Narodzenia postawiliśmy na Placu Sportowym
„Choinkę zalesian”, ogólnodostępne drzewko, które dzieci z przedszkoli „Hula hop” i „Zegar
Słoneczny” ubrały własnoręcznie wykonanymi ozdobami, a mieszkańcy mieli możliwość także
powiesić swoje ozdoby oraz spotkać się w niewielkich grupach przy rozświetlonej lampkami
choince.(Ewa Kozłowska, Jerzy Ostrowski, Sławek Kozłowski)
D) Wobec wyzwania, jakim stała się epidemia Sars-COV 2 i ogarniczeń w kontaktach
bezpośrednich z tym związanych konieczne stało się szybkie i skuteczne „wkluczenie
cyfrowe” zarówno członków SPZG, którzy z racji choćby wieku nie byli na bieżąco z
nowoczesną technologią, jak też innych osób. Ogromną pracę w tym zakresie wykonali
Tadeusz Browarek i Sławomir Kozłowski, którzy pomogli w ten sposób wielu osobom
utrzymać kontakt ze światem.

4. W zakresie „podnoszenia poziomu kulturalnego poprzez rozwój kultury, oświaty,
sportu i turystyki” (Statut R.II pkt c)
A) wzięliśmy na siebie organizację i obsługę internetową „Czytelni Otwartej”, która działała
od końca czerwca do połowy lipca. Znani ludzie kultury (aktorzy, dziennikarze) czytali
zaproponowane przez siebie książki a następnie na ich temat toczyła się dyskusja.(Ewa
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Kozłowska oraz Magda Olszewska, Bernadetta Machała-Krzemińska, Sławek Kozłowski,
Irena Grochowska)
W 2020 r nadal wspieraliśmy organizacyjnie i merytorycznie inicjatywę rodzin:
Kozłowskich, Nowików i Soleckich w postaci „Spotkań z Pieśnią”, które pomimo
ogłoszonej w marcu pandemii odbywały się bez zakłóceń dzięki szybkiemu
przystosowaniu się Stowarzyszenia do zmienionych warunków komunikacji.
Majowe i listopadowe odbyły się na platformie internetowej ZOOM dzięki staraniom
Tadeusza Browarka a styczniowe i sierpniowe w dotychczasowej formule.
Przystąpiliśmy do realizacji ambitnego planu propagowania niezmiernie ciekawej historii
Zalesia Górnego włączając w ten obliczony na ok. 3 lat projekt młodzież ze szkoły
podstawowej im. Wspólnej Europy oraz nauczyciela historii p. Pawła Grzybickiego.
Pierwszy etap to zebranie i opracowanie informacji o ważnych dla Zalesia obiektach
takich jak: budynek dawnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Przebudzenia Wiosny 26, budynek
Starej Biblioteki przy ul. Wiekowej Sosny 4, budynek drewnianego kościółka pw. Św.
Huberta, kamień Marszałka przy stacji kolejowej, budynek stacji kolejowej, dom
Wisłockich.
W 2021 r. młodzież ma opracować trasę spacerową i zorganizować spacer po tych
miejscach. (Ewa Kozłowska, Miłka Nowik)
Bierzemy nadal udział w opracowywaniu i wydawaniu „Słownika Legionistów Polskich
1914-1918” , nad którym prace są kontynuowane pomimo śmierci w lutym 2020 r. prof.
Janusza Ciska, który kierował pracami.(Ewa Kozłowska)
SPZG tradycyjnie już było fundatorem pierwszej nagrody w festiwalu piosenki autorskiej
„Sztukatorzy”, który pomimo pandemii odbył się jak zwykle w listopadzie 2020 r.
Stowarzyszenie udzieliło poparcia inicjatywie wszystkich środowisk społecznych w Zalesiu
wystąpienia do gminy z wnioskiem o budowę ścieżki rowerowej łączącej Zalesie z
Piasecznem wzdłuż starej drogi do Żabieńca.
Z okazji święta zmarłych członkowie SPZG uprzątnęli, zapalili znicze i złożyli kwiaty na
grobach założyciela Zalesia Górnego Witolda Wisłockiego oraz Prezesa SPZG Andrzeja
Swata.(Jola Hryniewicz, Maria Skorowska, Tadeusz Browarek, Miłka Nowik)

5. W obszarze dotyczącym „rozwoju demokracji lokalnej” (Statut RII pkt.a)
A) Odpowiedzieliśmy na prośbę p. Przewodniczącej Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej
im. Wspólnej Europy i włączyliśmy się na początku grudnia 2020 r. w organizację
Tygodnia Konstytucyjnego adresowanego do młodzieży udostępniając platformę
internetową na spotkanie z prawnikiem i publikując informację o tym wydarzeniu w
naszych mediach (fb, Wieści Zaleskie) (Tadeusz Browarek, Ewa Kozłowska)

6. Siedziba
A) Brak możliwości organizowania spotkań z powodu epidemii ograniczył znacząco działania na
rzecz wyposażenia i urządzenia siedziby przy ul. Wiekowej Sosny 4.
Wystąpiliśmy do gminy o dofinansowanie zabudowy niszy w lokalu oraz przystosowania
lokalu do potrzeb użytkowników (zainstalowanie zlewu).
W listopadzie 2020 r przeprowadziliśmy gruntowne porządki.(Jola Hryniewicz, Maria
Skorowska, Anna Kozłowska, Miłka Nowik, Grzegorz Nowik, Jerzy Ostrowski)
7. Działalność w celu odzyskania własności SPZG Placu Sportowego im. J. Piłsudskiego:
wobec niekorzystnego dla SPZG orzeczenia Sądu Rejonowego w Piasecznie, we wrześniu
2020 r. złożyliśmy apelację do Sądu Okręgowego w Warszawie.

8. Działalność informacyjna i medialna
A) W 2020 r ukazało się 15 nr Wieści Zaleskich. Ukazywały się ze średnią częstotliwością 1
raz w miesiącu i traktowały o działaniach SPZG.
Pozyskaliśmy osobę do obsługi technicznej Wieści (Bożennę Hołownia), co ułatwia i
przyspiesza ich rozsyłanie.
B) Aktywnie działają 3 strony na fb: SPZG, Wieści Zaleskie, Stop Autostradzie przez
Chojnowski Park Krajobrazowy. Z powodu choroby osoby administrującej strona
„Ogłaszamy-Pomagamy” została nieco w II poł. roku zaniedbana.
C) Strona internetowa SPZG jest aktualizowana systematycznie i na bieżąco.
D) Nasi członkowie napisali kilka artykułów do gazety sołeckiej „Przystanek Zalesie”.
Dotyczyły one naszych przedsięwzięć w ramach „Czystego Zalesia” a także edukacji
ekologicznej i informacji o naszych działaniach (Choinka zalesian) (Jerzy Ostrowski,
Grzegorz Nowik, Ewa Kozłowska)

9. Sprawy organizacyjne
A) W październiku 2020 r zamknęliśmy konto SPZG w Banku Spółdzielczym w Piasecznie ze
względu na wysokie koszty prowadzenia rachunku i otworzyliśmy konto w Banku PeKaO
S.A. Na mocy umowy z bankiem jesteśmy w posiadaniu terminala płatniczego oraz karty
płatniczej.(Tadeusz Browarek)
B) W listopadzie i grudniu 2020 wprowadziliśmy zmianę adresu korespondencyjnego na ul.
Wiekowej Sosny 4 i rozesłaliśmy do wszystkich podmiotów, z którymi utrzymujemy
kontakty, stosowną informację (Tadeusz Browarek)
C) Sprawy członkowskie:
W lutym i marcu 2020 r. zarząd Stowarzyszenia podjął dwie uchwały (nr 202-02 i 202003) o skreśleniu z listy członków ośmiu osób z tytułu wieloletniego nieopłacania składek
członkowskich. Na koniec 2020 r. Stowarzyszenie liczy 23 członków.
Ściągalność składek członkowskich poprawiła się znacząco w stosunku do lat
poprzednich. Członkowie uregulowali zaległe składki za lata 2017 - 2019, oraz opłacili
bieżące składki za 2020 r. 3 osoby nadal posiadają zaległości za 2020 r.
10. Zmiany personalne
A) W związku z ustąpieniem z powodów zdrowotnych z funkcji przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Mirosława Grzyba w maju 2020 r i złożeniu rezygnacji ze swoich funkcji
pozostałych jej członków, w czerwcu 2020 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w celu powołania nowej Komisji Rewizyjnej. W skład jej weszli: Anna
Kozłowska-członek Monika Wyrzykowska- sekretarz, Jacek Tokarski –przewodniczący.

W imieniu Zarządu SPZG
Mirosława Hołownia-Nowik

