SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Związku
„Zielony Ring Przemszy” za 2017 rok
W 2017 roku działalność Zarządu Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” koncentrowała się przede
wszystkim w następujących dziedzinach:
1.

Działania wychowawcze oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie
plenerowych imprez turystyczno-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej w tym organizowanie
prelekcji i konkursów o tematyce turystycznej, historycznej i przyrodniczej.

2.

Współpraca z władzami samorządowymi w zakresie planów i studiów przestrzennego
zagospodarowania, sportu, rekreacji oraz działań interwencyjnych z zakresu ochrony środowiska.

3.

Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami oraz działania promujące Związek
Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” i inne działania zmierzające do przysposobienia środków
finansowych na działalność statutową.

4.

Działania wewnątrz organizacyjne.

Ad. 1.
Działania turystyczno-rekreacyjne zostały rozpoczęte już 4 lutego 2017 roku patriotycznym zimowym rajdem
Syberiada 2017.Rajd bardzo uroczysty bo połączony z uroczystościami 154 rocznicy zdobycia stacji Granica przez
powstańców styczniowych w Sosnowcu Maczkach. Rajd odbył się pod patronatem Prezydenta miasta Sosnowca
i Burmistrza Miasta Sławkowa.
Na miejsce uroczystości będącej metą rajdu wyruszyły 4 grupy uczestników na cztery trasy.
Głównym organizatorem imprezy w Maczkach była Rada Dzielnicy Maczki pod przewodnictwem Józefa
Naziemca, prezesa Towarzystwa Miłośników Maczek „Granica”, członka Zarządu Związku Stowarzyszeń
„Zielony Ring Przemszy” w której uczestniczyły liczne grupy młodzieży i dorosłych z Sosnowca i Sławkowa ok.
czterysta osób. Natomiast w zimowym patriotycznym rajdzie SYBERIADA 2017 uczestniczyło 170 osób
w tym przede wszystkim młodzież szkolna. Organizatorem rajdu byli członkowie Zarządu Związku pod
przewodnictwem doświadczonego przewodnika turystycznego Włodzimierza Kubiczka. Dokładną relację z rajdu
Syberiada 2017 można przeczytać na stronie internetowej www.zielonyringprzemszy.pl
Drugą ważną imprezą turystyczną był tradycyjny Ekorajd Przemsza – Sztoła zorganizowany już po raz 26, który
odbył się 10 czerwca 2017 roku pod patronatem Starosty Powiatu Będzińskiego Arkadiusz Watoły.
Brały w nim udział cztery grupy uczestników wędrujących czterema trasami z jedną wspólną metą znajdującą się
w siedzibie Towarzystwa miłośników Sławkowa tj. Rynek 10, gdzie wszyscy uczestnicy zostali nakarmieni i mogli
uczestniczyć w konkursach tj. turystyczno - krajoznawczym i konkursie piosenki turystycznej.
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody. W organizację rajdu zaangażowani byli członkowie Zarządu
Związku pod przewodnictwem przewodnika turystycznego Włodzimierza Kubiczka. Dokładną relację z 26
Ekorajdu można przeczytać na naszej stronie internetowej www.zielonyringprzemszy.pl

Ad. 2.
Współpraca z władzami samorządowymi regionu przebiegała raczej niepomyślnie i to nie z naszej winy
z wyjątkiem współpracy z Burmistrzem Sławkowa gdzie współpraca bardzo się pogorszyła na skutek
nieumiejętnych interwencji zastępcy prezesa Związku Stowarzyszeń Stefana Piętki dotyczących sławkowskich
pomników przyrody. Wystąpiły różnicę zdań, których nie udało się usunąć.
Zarząd Związku Stowarzyszeń w osobach zastępcy prezesa Stefana Piętki i prezesa Włodzimierza Wieczorka
uczestniczyli w pracach Niezależnego Klubu Radnych Sławkowa w napisaniu uwag do Studium kierunków i
zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa, co zaowocowało unieważnieniem Studium przez Wojewodę
i nakazanie opracowania nowego Studium. Zarząd w osobach prezes i zastępca uczestniczyli w interwencjach
dotyczących uniemożliwienia zainstalowania anteny telefonii komórkowej na wieży kościoła w Sławkowie. Taka
instalacja skutkowałaby unicestwieniem unikalnego gatunku nietoperzy, które tam mają schronienie a
jednocześnie stanowiłaby zdrowotne zagrożenie dla pobliskiej ludności miasta. Zarząd wystąpił do władz miasta
i powiatu aby zostać stroną w postępowaniu administracyjnym, które by takie pozwolenie wydało. Mimo naszych
intensywnych działań tj. pism i interwencji nie uwzględniono naszych uwag w Studium kierunków i
zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, jak również w studium Bukowna, niemniej jesteśmy dobrej
myśli, że przy interwencji fachowych instytutów z którymi współpracujemy takich jak Towarzystwo Urbanistów
Polskich i Państwowy Instytut Geologiczny uda się część tych uwag i zapisów umieścić w/w studiach lub planach
przestrzennego zagospodarowania. Szczególnie nam zależy na zmianie przebiegu rurociągu paliwowego Boronów
-Trzebinia

Ad. 3.
Współpracujemy również z Lasami państwowymi tj. Nadleśnictwem Chrzanów
i Nadleśnictwem Olkusz i oceniamy ją pozytywnie. Wiele naszych uwag zostało potraktowanych
z należytą powagą i zostały całkowicie a niektóre częściowo zastosowane w działaniach tych nadleśnictw.
Dzięki współpracy z parlamentarzystami regionu oraz senatorem Czesławem Ryszką jak również dzięki naszym
licznym i merytorycznym interwencjom czynionych u wszystkich decydentów i opiniotwórców przez wiceprezesa
i prezesa - Zielony Ring Przemszy uzyskał sukces, gdyż ZGH Bolesław wycofał się z realizacji szkodliwej
inwestycji dla mieszkańców Bukowna, Bolesławia i regionu. A miał zeskładować
40 mln.ton odpadów poflotacyjnych zawierających oprócz ołowiu wiele niebezpiecznych związków chemicznych
w wyrobisku piaskowym pod którym zalega Główny Zbiornik Wód Podziemnych Olkusz-Zawiercie na którym są
liczne ujęcia wody pitnej z której korzysta ok.150 tyś, mieszkańców Regionu.
Sukcesem również zakończyły się nasze interwencje dotyczące przebiegu strategicznego gazociągu Świnoujście Chorwacja, który między innymi ma przebiegać przez działki mieszkańców miasta Sławkowa - udało się
Zielonemu Ringowi Przemszy reprezentowanemu przez Włodzimierza Wieczorka razem z radnymi z Klubu
Niezależni uzyskać sukces mimo, że gazociąg już miał wszystkie plany i uzgodnienia zatwierdzone jako
inwestycja strategiczna i mimo, że musiał być zakończony na tym odcinku w 2020r ze względu na finansowanie
go z UE – to uzyskaliśmy kompromis i przebieg gazociągu został skorygowany przez głównego projektanta GAZSYSTEM SA z korzyścią dla właścicieli działek budowlanych.

Prezes Włodzimierz Wieczorek opublikował na łamach portalu „Sosnowiec Online” oraz na stronach facebooka,
jak również na macierzystej stronie internetowej artykuły mówiące o zaangażowaniu naszej organizacji w sprawy
ochrony środowiska, gospodarki i patriotyzmu - były to:


Polska Polacy a Problem Wody,



Kraina Białej Przemszy – Raj dla Rekreacji i Wypoczynku,



Restrukturyzacja Górnictwa w Polsce jest Efektywna czy Efektowna,



Dochodowe Górnictwo Węgla Kamiennego a Barbórka 2017.

W dniach 2-4 lipca uczestniczyliśmy oraz wspomagaliśmy organizacyjnie pierwszy bardzo liczny ogólnopolski
spływ kajakowy tj. ”Biała Przemsza 2017”.
W spływie wzięło udział ponad dwustu kajakarzy w tym załoga kajakowa Zielonego Ringu Przemszy. Prezes
Włodzimierz Wieczorek uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu spływu, gdzie w swoim wystąpieniu
poinformował zebranych kajakarzy o pionierskich spływach organizowanych 2002 i w 2003 roku przez „Zielony
Ring Przemszy”.
Do działań promujących należy również zaliczyć wydrukowanie i rozprowadzenie wśród sympatyków
kalendarzyków Związku Stowarzyszeń na 2018rok, jak również ulotek agitujących do wpłacania 1% podatku
dochodowego na konto naszej organizacji.
Uczestniczyliśmy aktywnie jako Zielony Ring Przemszy w takich uroczystościach jak Rocznice Powstania
Styczniowego. 200 setna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki i Dzień Niepodległości.

Ad. 4.
W dniu 31 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie, które udzieliło absolutorium Zarządowi oraz zatwierdziło
sprawozdania. Natomiast w dniu 28 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Wyborcze spowodowane wystąpieniem
Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy z Związku Stowarzyszeń.

W imieniu Zarządu Związku
„Zielony Ring Przemszy”
Prezes Włodzimierz Wieczorek

