
SPRAWOZDANIE 

z  działalności  Zarządu Związku Stowarzyszeń 
"Zielony Ring Przemszy” za 2020 rok 

 
 

W  2020 roku działalność Zarządu Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”  z 

powodu pandemii koronowirusa była ograniczona do podstawowych działań i to tylko do 

działań o zmniejszonym  zakresie, ze względu na obostrzenia społeczne, zarządzone przez 

władze państwowe i samorządowe. 
Udało się nam jednak zorganizować tradycyjną SYBERIADĘ  oraz tradycyjny EKORAD. 

I tak działalność nasza została rozpoczęta  cykliczną zimową imprezą turystyczno-historyczną 

tj. SYBERIADĄ.   Ten jubileuszowy, bo już X Rajd "Sławkowska Syberiada" przeszedł 

do historii, dzięki uporowi i   zaangażowaniu wielu działaczy ZS "Zielony Ring Przemszy" a 

w szczególności komandora Józefa Naziemca. 
Rajd został przeprowadzony, mimo trudności spowodowanych przez burmistrza Sławkowa. 

W sobotę 08 lutego 2020 roku, na trasy Rajdu wyszło kilka grup uczestników. 

 1. Na trasę Sławków - Grodzisko - Krzykawka Pomnik Fr. Nullo - Sławków, wyszła 

grupa 4 uczestników pod przewodnictwem Krzysztofa Szumery. 

Na trasie tej zabrakło uczestników z sławkowskich szkół - wcześniej zgłoszonych. 
2. Na drugą trasę od Pomnika AK "ORDONA" - do Sławkowa, wyszła grupa 
26 uczestników, na czele z przewodnikiem PTTK Włodzimierzem Kubiczkiem. Uczestnikami 

tej trasy byli członkowie PTTK Oddział Klucze -13 osób, Grupa Okradzionów - 9 osób, w 

tym 5 dzieci oraz 4 osoby indywidualne ze Sławkowa. 
3. Na trasę trzecią z Sosnowca - Ostrów Górniczych, od Pomnika AK do siedziby  

Towarzystwa Miłośników Sławkowa - Rynek Sławków, wyruszyła 40 osobowa grupa pod 

kierownictwem dh Józefa Naziemca. 

W skład tej licznej grupy weszło: 12 harcerzy z Sosnowca,16 harcerzy z Maczek oraz 12 osób 

z Towarzystwa Miłośników Maczek "GRANICA" . 
Wszystkich przybywających do  siedziby TMS-u uczestników Rajdu, witali przy ognisku 

organizatorzy tj. Zarząd ZS "Zielony Ring Przemszy" oraz zaprzyjaźnieni wolontariusze. 

Serwowano gorący żurek i pieczone kiełbaski. 
Przeprowadzono również konkurs historyczny. Pytania dotyczyły Powstania Styczniowego 

oraz Bitwy Warszawskiej. Zestaw pytań opracował i konkurs przeprowadził płk dr Zbigniewa 

Matuszczyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 

 i upominki. Przy ognisku śpiewano pieśni patriotyczne, pod przewodnictwem dh Józefa 

Naziemca. 
W organizacji  rajdu komandor Józef Naziemiec miał skuteczne wsparcie, koleżanek 
 i  kolegów w osobach: Maria Soboń, Włodzimierz Kubiczek, Ryszard Werner, Janusz 

Kwapisz, Jacek Skalny, Krzysztof Szumera, dr Zbigniew Matuszczyk a także panie Krystyna 

Werner i Janina Kępska, które sprawowały opiekę medyczną 
Żurek przygotował Stanisław Dziedzic. Wspierali organizację imprezy: SPI-NET Sławków 

oraz FH "AGMAR" Sławków, Marcin Flak i inni. 

Uczestnicy SYBERIADY zostali odwiezieni autokarem do swoich  miejscowości tj. 

Sosnowca i Dąbrowy Górniczej - Okradzionów. 
Jubileuszową SYBERIADĘ należy uznać za bardzo udaną. 
Drugą tradycyjną i sztandarową imprezą turystyczną naszej organizacji był XXIX 

EKORAJD, który 19 września 2020 roku został zorganizowany przez naszych działaczy. 
Trasa rajdu przebiegała od zamku Pilcza koło Smolenia. przez Dolinę Wodącej do leśnej 

kwatery oddziału AK "Surowiec" 

Komandorem 29 EKORAJDU  - odpowiedzialnym za całość spraw organizacyjnych 



(promocja, logistyka, zaopatrzenie, bezpieczeństwo itp.), był prezes Związku Stowarzyszeń 

Włodzimierz Wieczorek . 
Uczestnicy EKORAJDU  zostali podzieleni na dwa zespoły. 

Pierwszym zespołem kierował przewodnik PTTK Włodzimierz Kubiczek, był to Zespół 

Sławkowski  w liczbie 35 osób w tym  15 osobowa grupa dorosłych uczestników z Oddziału 

PTTK Klucze oraz rodzice z dziećmi z Sławkowa i okolic. 
Drugim Zespołem Sosnowieckim kierował dh. Józef  Naziemiec , który liczył 40 osób w tym 

drużyna harcerska z Sosnowca- Maczek oraz  rodzice z dziećmi. 

Obydwa zespoły jeden ze Sławkowa  a drugi z Sosnowca-Maczek udały się autokarami do 

zamku Pilcza w Smoleniu (wszyscy pasażerowie autokarów mieli założone maseczki). 
Po zwiedzeniu zamku obydwie grupy udały się szlakiem czerwonym idącym w poprzek 

Doliny Wodącej . Po drodze mieli okazję wspiąć się na  urokliwe Skały Zegarowe z ich 

pieczarami.  Idąc dalej szlakiem czerwonym obydwie grupy doszły do jaskini Biśnik w której  

archeolodzy odkryli prehistoryczne narzędzia i inne  znaleziska. 
Grupa dh. Józefa Naziemca kontynuowała marsz szlakiem czerwonym, natomiast grupa 

przewodnika PTTK Włodzimierza Kubiczka, zmieniła trasę 
i udała się szlakiem niebieskim do Grodziska Pańskiego, zwiedzając pięknie usytuowaną 

drogę krzyżową. Wracając na szlak czerwony, grupa ta doszła do miejsca w którym w czasie 

II Wojny Światowej kwaterował oddział AK "Surowiec" pod dowództwem „Hardego” .W 

miejscu tym spotkały się obydwa zespoły. 
Następnie razem udały się na metę rajdu tj. do  znajdującej się na wzniesieniu dużej wiaty z 

licznymi  ławkami, gdzie komandor Ekorajdu Włodzimierz Wieczorek wraz z prezesem 

Śląskiego Oddziału ŚZŻ AK Januszem Kwapiszem częstowali zgromadzonych napojami oraz 

zupą bogracz. Poczestunek sfinansowany został z funduszy własnych organizacji. 

Na zakończenie 29 EKORAJDU  o godzinie 14.00, odśpiewano pod batutą dh. Józefa 

Naziemca kilka patriotycznych pieśni a następnie udano się do autokarów, którymi pojechano 

do miejsc z których zabierano uczestników rozpoczynających rajd. 
Piękna pogoda, piękna trasa, dobra organizacja, miła atmosfera – sprawiły, 

że 29 Ekorajd należy uznać za bardzo udany. 
W organizacji tego rajdu obok w/w osób,  brały również udział takie osoby jak skarbnik 

Związku Stowarzyszeń Maria Soboń, która uczestniczyła w projektowaniu plakatów  i  

znaczków rajdowych, jak również  w zamawianiu ich wykonania a co najważniejsze 

zorganizowała całą finansową obsługę rajdu. 
Słowa podziękowania należą się również pani Sylwii  Kwapisz ,która pomagała w 

serwowaniu posiłków. 
Duże uznanie i podziękowanie należą się naszemu sponsorowi, Zakładom Górniczo- 

Hutniczym „Bolesław” SA w Bukownie. 

Jeśli chodzi o współpracę z samorządami i instytucjami to była ona mocno utrudniona a 

częściowo nawet niemożliwa z uwagi na epidemię koronowirusa - niemniej wysłano kilka 

pism i e- mailów do WIOŚ Katowice i posłów regionu a dotyczących zasypywaniem 

śmieciami i różnymi odpadami wyrobisko piaskowe w Sosnowcu, przez CTL Maczki-Bór 

SA. Nastąpiło również zerwanie współpracy pomiędzy burmistrzem Sławkowa a naszym 

Zarządem Związku. 
W dniu 29 czerwca 2020 roku odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, które 

udzieliło absolutorium  Zarządowi oraz zatwierdziło sprawozdania w tym - sprawozdanie 

finansowe i bilans  za rok 2019.                                                                                     Wybrano 

Prezesa,  Zarządu Związku i Komisję Rewizyjną. 
Prezesem został ponownie Włodzimierz Wieczorek 
a wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco: 
Józef Naziemiec  -  Wceprezes 



Ryszard Werner  -   Sekretarz 

Maria  Soboń      -   Skarbnik 
Jacek  Skalny      -   Członek 

Wybrana  Komisja Rewizyjna to: 
Zdzisław Prowancki  - Przewodniczący komisji 
Janusz  Kwapisz       -  Członek komisji 
Jerzy Kudelski          -  Członek komisji 
Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego oraz sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej w załączeniu.      
W zakresie promocji, wysłano do wszystkich podmiotów współpracujących 
z Związkiem Stowarzyszeń "Zielony Ring Przemszy" kartki świąteczne 
z życzeniami na Nowy 2021 Rok. 
Do działań promocyjnych należy również zaliczyć wydrukowanie 

i rozprowadzenie wśród sympatyków kalendarzyków Związku  Stowarzyszeń "Zielony 

Ring Przemszy" na 2021 rok. 
                                        

                                                                             Prezes Włodzimierz Wieczorek 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


