
SPRAWOZDANIE  

z  działalności  Zarządy Związku  

„Zielony Ring Przemszy”  za  2019 rok 

 

 

W  2019 roku działalność Zarządu Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”  

koncentrowała się na podstawowych celach statutowych organizacji tj: 

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  

Działalność  Związku Stowarzyszeń w roku 2019 została rozpoczęta  cykliczną zimową 

imprezą turystyczno-historyczną tj. SYBERIADĄ. 

IX  zimowy patriotyczny rajd  „Sławkowska  Syberiada” została zorganizowana w dniu 20 

stycznia przez działaczy Związku Stowarzyszeń pod przewodnictwem komandora rajdu 

Ryszarda Wernera.  

Imprezie patronował Starosta Będziński Sebastian Szaleniec oraz Burmistrz Miasta 

Sławkowa Rafał Adamczyk. 

W imprezie brały udział grupy młodzieży i dzieci  ze szkół Sławkowa ,Dąbrowy Górniczej 

oraz  Sosnowca –Maczek Wszystkich uczestników Syberiady było 180 osób.  

Przewodnikami tras rajdowych byli Włodzimierz Kubiczek, Krzysztof  Szumera, , Tomasz 

Lorek, Marian Jędrusik, Jacek Skalny,Iza i Mariusz Miśkowiec. 

Honorowymi gośćmi uroczystego zakończenia rajdu byli: członek zarządu starostwa 

będzińskiego pan Adam Szydłowski , Burmistrz miasta Sławkowa  pan Rafał Adamczyk oraz 

pani Małgorzata Marchat-Kalańska. 

Uczestnikom rajdu  zaserwowano gorący posiłek ,po czym odbyły się  konkursy tj: 

-konkurs wiedzy historycznej na temat powstania styczniowego, 

- konkurs piosenki patriotycznej, 

- konkurs strzelecki. 

Dyplomy i nagrody  wręczali honorowi goście Syberiady.  

Tragiczne wspomnienia z lat  dziecięcych a dotyczących  zsyłki Polaków do Kazachstanu, 

przedstawiła pani  Małgorzata Marchat-Kalańska. 

Na zakończenie imprezy prezes Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” 

Włodzimierz Wieczorek wręczył zaproszonym gościom podziękowania na piśmie za pomoc 

w zorganizowaniu rajdu jak również osobom spoza grona działaczy Związku Stowarzyszeń  

a zaangażowanych w pomoc w tym  sponsorom . 

Syberiada mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu  następujących osób: 

Ryszarda Wernera ,Włodzimierza Wieczorka ,Włodzimierza Kubiczka ,Krzysztofa Szumery, 

Marii Soboń,  płk.dr Zbigniewa Matuszczyka, Janusza Kwapisza, Józefa Naziemca, Jacka 

Skalnego, Tadeusza Pyki, Andrzeja Kaczora,, Krystyny Werner, Janiny Kępskiej, Ewy 

Bierońskiej ,Wacławy Kubiczek, Izie Miśkowiec oraz Mariuszowi Miśkowiec. 



Szczegółowe sprawozdanie z imprezy znajduje się na stronie internetowej  

www.zielonyringprzemszy.pl  

 

Drugą ważną imprezą turystyczną zorganizowaną w dniu 21 września 2019 roku  Doliną 

Białej Przemsz był tradycyjny 28 EKORAJD 

 Trasa  rajdu przebiegała od Rabsztyna poprzez Rezerwat Przyrody „Pazurek” do stacji PKP 

Jaroszowiec- 12 km. 

Rajd został zorganizowany przez stowarzyszenia zrzeszone w  Związku Stowarzyszeń 

”Zielony Ring Przemszy” pod patronatem:  

- Wójta Gminy Bolesław - Krzysztofa Dudzińskiego, 

-  Burmistrza  Miasta Bukowno - Mirosława Gajdziszewskiego, 

-  Wójta Gminy Klucze – Norberta Bienia, 

-  Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz Marcina Polaka. 

Komandorem 28 tradycyjnego Ekorajdu  był  prezes Związku Stowarzyszeń 

Włodzimierz Wieczorek 

Rajd został sfinansowany z funduszy własnych, jak również z darowizn sponsorów, którymi 

byli:  Zakłady Górniczo Hutnicze  „Bolesław” w Bukownie, Zakłady Gospodarki Komunalnej 

w Bolesławiu oraz Gmina Bolesław. 

Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” udostępniły młodzieży szkolnej autobusy przewożące 

je ze szkół  na start rajdu i na  powrót. 

Pomoc w zakresie użyczenia miejsca na uroczyste zakończenie EKORAJDU  udzieliła Gmina 

Klucze udostępniając Ośrodek Sportowy w Bydlinie do tego celu. 

Współorganizatorem rajdu ,który przebiegał przez Rezerwat Przyrody „Pazurek”, było 

Nadleśnictwo Olkusz, które zabezpieczyło fachowe objaśnianie unikalnych gatunków 

roślinności. przez  panią dr Marię Gronicz. 

W 28 EKORAJDZIE  brało udział 105 uczestników w tym 90 to uczniowie szkół Gminy 

Bolesław - 35, Gminy Klucze - 30, Miasta Bukowno  - 10,  Sosnowiec-Maczki -15. 

 Trasę12 km grupy rajdowe  przebyły w ok. 3 godziny a następnie autobusami przemieściły  

się na uroczyste zakończenie rajdu ,które odbyło się w Ośrodku Sportu w Bydlinie. 

Na mecie rajdu uczestników witał komandor EKORAJDU prezes Związku  Stowarzyszeń 

„Zielony Ring Przemszy” – Włodzimierz Wieczorek oraz zaproszeni goście tj.Wójt Gminy 

Klucze oraz Sekretarz Miasta Bukowna pan Marcin.Cockiewicz  

Uczestnicy otrzymali napoje po czym młodzież została zaproszona do udziału w konkursie 

turystyczno-przyrodniczym.  

Skład jury  konkursu to : Włodzimierz Wieczorek, Włodzimierz Kubiczek, Regina Gebel. 

Zwycięzcą konkursu dostali atrakcyjne nagrody. Inni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 

pocieszenia w postaci atrakcyjnych gadżetów Po konkursie uczestnicy rajdu  otrzymali 

również posiłek w postaci smacznego ciepłego bogracza ,którego serwowali Józef Naziemiec 

 i Janusz Kwapisz. 

Po czym nastąpiło pożegnanie grup rajdowych ,które autokarami udały się do swoich szkół. 

Organizatorami z ramienia  Związku Stowarzyszeń – byli:   

Włodzimierz  Wieczorek- koordynacja i logistyka, Maria Soboń - promocja rajdu, sprawy 

finansowe, sprawy porządkowe, Józef Naziemiec - kierownik trasy rajdu i organizacja posiłków, 

Regina Gebel- członek jury sprawy porządkowe, Janusz Kwapisz – zaopatrzenie oraz serwowanie 

posiłków, Włodzimierz Kubiczek-członek jury konkursu, przewodnik PTTK , Krzysztof Szumera           

- przewodnik PTTK , zastępca kierownika trasy.Szczególowe sprawozdanie z imprezy znajduje się 

na stronie internetowej www.zielonyringprzemszy.pl 

 

 

 

http://www.zielonyring/


Ad 2 Współpraca z władzami samorządowymi regionu przebiegała pomyślnie.   Nawiązano 

ponownie współpracę  z Burmistrzem Sławkowa.  

Poza tym  w dalszym ciągu współpracowano w zakresie planów przestrzennego 

zagospodarowania i turystyki z Wójtem Gminy Bolesław Wójtem Gminy Klucze oraz  

Burmistrzem Miasta Bukowno  do którego skierowano wiele pism i uwag dotyczących 

wycinki lasów.  

       Poza tym prezes Włodzimierz Wieczorek włączył się w protest mieszkańców osiedla 

Juliusz w Sosnowcu a dotyczący zanieczyszczeń powietrza , gleby i wód podziemnych przez 

Spółkę CTL Maczki-Bór SA z Sosnowca. Uczestniczył osobiście w pikiecie na drodze 

wjazdu nateren składowiska odpadów .Również wysyłał pisma do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z żądaniami wyjaśnienia sytuacji (Audycję 

TVP2  nagraną w trakcie pikiety można zobaczyć w materiałach archiwalnych TV Info i 

TVP3 z dnia 8.12.2019 roku)  

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 ..Nawiązano też współpracę w zakresie  turystyki 

dziecięcej z ZGH Bolesław w Bukownie. 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. 

Ad.4 W dniu 20 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie, które udzieliło absolutorium        

 Zarządowi oraz zatwierdziło sprawozdania w tym sprawozdanie finansowe i bilans  

 za rok2018.                                                                                      

                          W imieniu Zarządu Związku Stowarzyszeń  „Zielony Ring Przemszy” 

                                     Prezes Włodzimierz Wieczorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


