Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego w 2021 roku
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego w 2021 roku prowadziło działalność w
następujących obszarach statutowych:
1. Sprawy organizacyjne
W 2021 r. Zarząd odbył 14 spotkań i podjął 13 uchwał.
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego zajmuje się „udzielaniem pomocy (…)
członkom Stowarzyszenia i wszystkim mieszkańcom Zalesia Górnego i okolic”
(statut R.II pkt.h)
W styczniu 2021 r na prośbę p. Moniki Góźdź z Ustanowa SPZG zaangażowało się w
zbiórkę darowizn na pomoc sprawnemu inaczej mieszkańcowi Ustanowa Rafałowi
Zielińskiemu w wyremontowaniu cieknącego dachu jego domu. Rafał pozostaje pod
opieką 83 letniej babci i jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. W wyniku
ogromnego zaangażowania p. Moniki oraz członków SPZG w ciągu 2 miesięcy do
puszek i na konto wpłynęła łącznie kwota 15552,85 zł. W marcu 2021 r. firma
remontowa wykonała remont dachu (13200 zł), a we wrześniu 2021 r. remont
pomieszczeń w domu Rafała. (2300 zł).
3. W celu „zwiększenia poczucia więzi społecznej, aktywizacji i integracji środowisk
lokalnych” (statut R.II pkt.b
Tradycja historyczna i historia Zalesia Górnego i okolic stanowi ważny element
tworzenia więzi mieszkańców. Dlatego też SPZG we współpracy z Nadleśnictwem
Chojnów podjęło się dwóch ważnych z tego punktu widzenia działań.
Na wniosek jednego z członków SPZG Jacka Tokarskiego SPZG podjęło działania
zmierzające do postawienia krzyża przy grobie na Nowinkach (przy `Trakcie
Wareckim). Wykonaniem zajęła się firma pp. Fryszczynów. Dzięki wysiłkom Jacka
Tokarskiego i Mirka Grzyba krzyż stanął w październiku, a w listopadzie 2021
poświęcił go ksiądz Krzysztof Grzejszczyk, proboszcz parafii w Zalesiu Górnym.
Na prośbę Nadleśnictwa Chojnów Stowarzyszenie zajmie się też renowacją grobu
Stephana w Piasecznie, które zostanie sfinansowane przez Nadleśnictwo. Przed 1
listopada grób został uprzątnięty z liści, na wiosnę 2022 r poddany renowacji zostanie
napis na kamieniu oraz kamienna obręcz wokół grobu. Wiktor Stephan był
przedwojennym nadleśniczym lasów Chojnowskich.
15 grudnia 2021 r. nadal w warunkach pandemicznych, po raz drugi SPZG
zorganizowało „Choinkę Zalesian”. Przedszkolaki z przedszkola Hula Hop i Zegar
Słoneczny tym razem ubrały własnoręcznie wykonanymi ozdobami choinkę przy
kamieniu pamiątkowym na Domance. W wydarzenie zaangażował się miejscowy Top
Market przekazując kilka pudełek słodyczy dla dzieci oraz członkowie SPZG: Jola
jarosz-Hryniewicz i Jerzy Ostrowski, którzy przygotowali światełka na choinkę i zajęli
się stroną organizacyjną.

4. W celu „rozwoju demokracji lokalnej” (statut R.II pkt.a)
We wrześniu 2021 r członkowie SPZG wzięli udział w Zebraniu sprawozdawczowyborczym do Rady Sołeckiej i zgłosili 4 kandydatów na jej członków. W wyniku
głosowania 3 spośród nich: Sławek Kozłowski, Nina Wierzbicka i Miłka HołowniaNowik zostali wybrani w głosowaniu tajnym do samorządu wiejskiego. Dzięki temu
głos SPZG ma szansę być bardziej słyszalny a Stowarzyszenie uzyskało wpływ na
decyzje Rady w sprawach istotnych dla mieszkańców Zalesia. Traktujemy to jako
poważne zobowiązanie.
5. W dziedzinie „stałego podnoszenia poziomu kulturalnego poprzez rozwój kultury i
oświaty, sportu i turystyki” (statut R.II pkt.c)
W styczniu 2021 r SPZG (Tadeusz Browarek, Sławek Kozłowski i Barbara Tokarska)
zorganizowali wieczór słowno – muzyczny wg scenariusz napisanego przez Barbarę
Tokarską. Wieczór, w przygotowanie którego zaangażowały ostał się osoby spoza
SPZG, profesjonaliści, został wyemitowany ze względu na obostrzenia pandemiczne
on-line i spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów.
Zgodnie ze stałym utrwalonym przez 10 lat kalendarzem w 2021 r. Spotkania z Pieśnią
odbyły się 6 stycznia, 3 maja, 15 sierpnia i 10-11 listopada.
Spotkania 6 stycznia i 3 maja odbyły się on-line.
15 sierpnia SPZG zorganizowało wyjazdowe Spotkania z Pieśnią do Sulejówka
połączone ze zwiedzaniem Muzeum J. Piłsudskiego. Pomysł spotkał się z dużym
zainteresowaniem, uczestnicy wyjazdowych Spotkań wrócili pełni wrażeń.
10 listopada ponownie uczestnicy Spotkań z Pieśnią mieli możliwość pojechać do
Sulejówka, a następnego dnia udało się włączyć młodzież szkolną pod kierunkiem p.
Dyr. Iriny Maleszewskiej oraz p. Doroty Krauckiej. Spotkania odbyły się na terenie
szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym, gdzie młodzież przygotowała regionalne
potrawy, którymi uczestnicy Spotkań zostali poczęstowani. W spotkaniach
uczestniczyło łącznie nieco ponad 100 osób. W organizację Spotkań z Pieśnią
zaangażowani byli: Sławek i Ewa Kozłowscy, Grzegorz i Miłka Nowikowie, Jacek i
Marzena Soleccy przy wsparciu innych członków np. Tadeusza Browarka. Uczestnicy
Spotkań to w większości członkowie Klubu Seniora w Zalesiu Górnym, ale też dzięki
wznowionej współpracy ze szkołą podstawową w Zalesiu, młodzież starszych klas
oraz byli harcerze z dziećmi.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego wspiera inicjatywy kulturalne
mieszkańców. Do takich należy festiwal piosenki poetyckiej „Sztukatorzy”, na którym
w 3 kategoriach wykonawców: dzieci, młodzieży i dorosłych prezentują się młode
talenty.
Jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie było fundatorem nagrody głównej w kategorii
dorosłych w kwocie 500 zł, która została wręczona laureatce 27 listopada 2021 r.
Organizację Festiwalu Piosenki Dołującej, który zainicjowali przed 9 laty członkowie
Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyli w organizacji kolejnych edycji, wzięło na
siebie Centrum Kultury w Piasecznie. Stowarzyszenie ufundowało nagrodę specjalną
w kwocie 1000 zł W październiku 2021 r. przedstawicielki SPZG Ewa Kozłowska i
Miłka Hołownia-Nowik wzięły udział w ewaluacyjnym spotkaniu organizatorów, by

uzgodnić formy współdziałania przy organizacji 10 edycji festiwalu w 2022 r.
Poszukiwanie sponsorów będzie kluczową sprawą w 2022 r.
6. Aby „propagować gospodarność, estetykę i edukację ekologiczną” (statut R. II pkt.4
g) oraz „dbałość o ochronę środowiska naturalnego” (statut R. II pkt.4 i)
w ramach „Czystego Zalesia” kontynuowana była współpraca ze sklepami w Zalesiu
w których dostępne były ekotorby i zbierane darowizny. W 2021 r zebraliśmy w ten
sposób blisko 1000 zł. Koordynatorką była Ania Kozłowska.
W marcu 2021 r. zorganizowaliśmy obywatelskie sprzątanie poboczy naszych ulic, aby
dać przykład mieszkańcom. Zebraliśmy kilkanaście worków i upubliczniliśmy to w
Internecie i Wieściach Zaleskich.
Za sprawę dużej wagi uznaliśmy gospodarkę odpadami biodegradowalnymi.
Zorganizowaliśmy spotkanie z radnym Łukaszem Kamińskim w maju 2021 r, by
uzyskać informacje na temat planowanych w tej dziedzinie zmian wprowadzanych
przez gminę. Nie były one satysfakcjonujące, gdyż nastawione na możliwość
oddawania dużej ilości odpadów biodegradowalnych zamiast promowania ich
kompostowania na indywidualnych posesjach. Ten kierunek działań w sprawie
zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych oraz pomysł uzależnienia cen za
odbiór śmieci od ilości zużytej wody spotkał się ze sprzeciwem uczestników
spotkania. Zwróciliśmy też uwagę na proces stopniowej utraty leśnego charakteru
naszej miejscowości z powodu intensywnego asfaltowania kolejnych ulic zamiast
oferowania alternatywnych, przyjaznych środowisku naturalnemu technologii
utwardzania jezdni.
W październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. zorganizowaliśmy w ramach
Uniwersytetu Każdego Wieku cykl warsztatów rękodzielniczych z wytwarzania
domowych, ekologicznych środków czystości i kosmetyków. Na zaproszenie Ani
Kozłowskiej warsztaty poprowadziła p. Kasia Błocka, a wzięło w nich udział ok.30
osób.
Stowarzyszenie poparło aktywnie (w maju i czerwcu 2021 r) interwencję
mieszkańców w sprawie dobiegającego z Planety Zalesie (dawnego Ośrodka Wisła)
hałasu utrudniającego życie mieszkańcom osiedla Leśnik (okolice ul. Jesionowej), jak
również w sprawie zastawionych samochodami gości Planety ulic. Interwencje
odniosły częściowo skutek. Wjazd do Planety Zalesie latem odbywał się ul.
Wczasową, a mieszkańcy rzadziej skarżyli się na głośne, przekraczające dopuszczalny
poziom, dźwięki dobiegające z jej terenu. W sprawę zaangażowani byli: Tadeusz
Browarek, Grzegorz Nowik oraz Zarząd SPZG.
7. W dziedzinie „zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców” (statut
Rozdz. II pkt.4 f”)
wystąpiliśmy do Wojewody, Starosty oraz Burmistrza miasta i Gminy Piaseczno z
petycją w sprawie zagrożenia dla mieszkańców spowodowanego brakiem możliwości
bezpiecznego wyjazdu z ul. Jesionowej na skrzyżowaniu z ul. Pionierów, którego
skutkiem była ofiara śmiertelna kolizji w tym miejscu we wrześniu 2021 r.

Petycja autorstwa Ani Kozłowskiej i Wiesława Kawczyńskiego została wysłana w
grudniu 2021 r.
8. Sprawa sądowa
Kwiecień 2021 r. przyniósł rozstrzygnięcie w sprawie sądowej o zasiedzenie działki
nr. 526 w Zalesiu Górnym (plac sportowy im. Józefa Piłsudskiego) przez gminę
Piaseczno na korzyść gminy. Apelacja Stowarzyszenia została odrzucona przez Sąd
Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 16.04.2021 r.
9. Wizerunek, działalność medialna, siedziba.
Od września 2021 r członkowie SPZG otrzymują bandanki jako element
identyfikacyjny, który nas wyróżnia.
W 2021 r. rozpoczęliśmy remont lokalu przy ul. Wiekowej Sosny 4. Zabudowa
wnęki została zrealizowana z funduszu sołeckiego w grudniu 2021 r.
W listopadzie 2021 r umieściliśmy na zewnątrz budynku logo SPZG (Wiesław
Kawczyński)
Stowarzyszenie wydało 15 numerów Wieści Zaleskich oraz systematycznie
informowało o swoich działaniach na fb:.na fanpage Stowarzyszenia, Wieści
Zaleskich oraz Festiwalu Piosenki Dołującej (Ewa Kozłowska)
10. Członkowie
Do Stowarzyszenia w 2021 r wstąpiło sześć nowych osób. Z każdą z nich Prezes i
Wiceprezes Tadeusz Browarek przeprowadzili indywidualną rozmowę w wyniku
której każdy nowy członek znalazł obszar do działania w Stowarzyszeniu.
We wrześniu pożegnaliśmy Marysię Skorowską, wieloletniego członka, która odeszła
na zawsze.
Stowarzyszenie liczy aktualnie 28 osób (stan na 31.12.2021 r.)
Należy zauważyć, że Stowarzyszenie działało przez cały rok 2021 w warunkach obostrzeń
pandemicznych. Jedynie miesiące letnie umożliwiały spotkania na powietrzu, w
miesiącach jesienno-zimowych i wczesną wiosną spotkania odbywały się on-line.
Nie wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zdołaliśmy zrealizować.
Wydanie kalendarza z fotografiami historycznych obiektów i zorganizowanie rodzinnego
konkursu ekologicznego nie zostały wcielone w życie. Inwentaryzacja majątku została
zrealizowana szczątkowo.
Wnioski na przyszłość:
Poprawy wymaga:
1. wykorzystanie potencjału tkwiącego w poszczególnych członkach Stowarzyszenia
zgodnie z ich zainteresowaniami

2. Wznowienie stałych, bezpośrednich kontaktów osobistych, które sprzyjają
większemu zaangażowaniu w podejmowane przez SPZG działania

