
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa 

za rok 2019.

Rok 2019 był rokiem niewątpliwie trudnym i pod wieloma względami wręcz wyczerpującym 
zarówno jeśli chodzi o naszą organizację, jak i o życie prywatne, ale skoro spotykamy się tu dziś, 

to znaczy, że te najgorsze momenty przetrwaliśmy i możemy pracować i działać dalej. 

W 2019 roku pracę zaczęliśmy od razu na pełnych obrotach, realizując między innymi film do 
konkursu „Opowiedz” organizowany przez Działaj Lokalnie. Krótka etiuda pt. „Opowiemy Wam, jak 

to robimy w Zbytkowie” - zdobyła nagrodę w konkursie w kategorii Motyw. 

Udało się także zrealizować ostatnie zadanie z kalendarza obchodów Roku Jubileuszowego, jakim 
było wydanie książki Wojciecha Kiełkowskiego pt. „Dzieje Zbytkowa od czasów najdawniejszych 

do współczesności”. Książka okazała się prawdziwym hitem i myślę, że to nie jest „czcze gadanie”, 
gdy pada stwierdzenie, że publikacja ta jest praktycznie w każdym domu w Zbytkowie i nie tylko.

W maju odbyło się Zebranie Walne Stowarzyszenia, podczas którego przyjęto rezygnacje osób, 

które pełniły funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, a następnie przeprowadzono wybory 
uzupełniające. 

W głosowaniu nad strukturami Komisji Rewizyjnej, jednoznacznie wybrano: 

Grażyna Gądek – przewodnicząca
Bożena Badura – członek

Czesław Kuboszek – członek. 

W głosowaniu nad strukturami Zarządu, jednoznacznie wybrano:
Paulina Wawrzyczek – prezes

Janusz Mazgaj – wiceprezes
Bogusław Wawrzyczek – wiceprezes

Renata Dolniak – skarbnik
Dawid Marut – sekretarz

Lilla Salachna-Brzoza – członek Zarządu
Anna Szczypka-Rusz – członek Zarządu

Zmiany w Komisji Rewizyjnej oraz w Zarządzie wymagały naniesienia zmian w dokumentach w 

Starostwie w Cieszynie, co zostało zrealizowane. 



Powstała na Facebooku grupa dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, mająca charakter 

informacyjny. Na tę chwilę gromadzi ona ponad 180 obserwujących. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w Zebraniu Walnym OSP Zbytków oraz w Zebraniu 
Wiejskim Zbytkowa. Uczestniczyliśmy także w ostatnim spotkaniu Komitetu Organizacyjnego 

Jubileuszu Sołectwa Zbytków. Byliśmy zaproszeni na Jubileusz Przedszkola w Zbytkowie oraz 
Jubileusz Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.

W lipcu zorganizowaliśmy II Marsz Nordic Walking im. mjr. Józefa Płonki, który dofinansowano z 

budżetu Gminy Strumień ze środków na wspieranie realizacji zadań przez organizacje 
pozarządowe. Warto dodać, że w tym roku również złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego 

wydarzenia i również otrzymaliśmy na to wydarzenie środki z budżetu gminy. W 2019 roku w 
wydarzeniu brało udział 100 osób. Podczas wydarzenia został nadany pierwszy tytuł Honorowego 

Członka SMZ dla pana Wojciecha Kiełkowskiego.

W 2019 roku organizowaliśmy także zajęcia dla dzieci, które odbywały się w świetlicy. W  wakacje 
były to zajęcia plastyczne, zaś na jesieni - były to bardzo ciekawe zajęcia fizyczno-chemiczne 

prowadzone przez pana Dawida Stańka. 

Skoro już padło wspomnienie lata i wakacji: Wycieczka sołecka. Wraz ze Sołtysem i Radą sołecką 
zorganizowaliśmy wycieczkę do Brennej, do gospodarstwa agroturystycznego u Gazdy. Spodobało 

się nam tak bardzo, że wyjazd ten z pewnością powtórzymy. A na koniec lata przygotowaliśmy 
wraz ze świetlicą i OSP podchody dla dzieciaków po zbytkowskim lesie, które zakończone były 

ogniskiem.

Jako Stowarzyszenie złożyliśmy wniosek o odznaczenie p. Andrzeja Kuboszka tytułem „Zasłużony 
do Zbytkowa”. Pomagaliśmy także w tworzeniu wniosku o nagrodę Srebrnej Cieszynianki dla pana 

Józefa Sikory. Uczestniczyliśmy w obu podniosłych uroczystościach, w Strumieniu oraz w 
Cieszynie. 

Reprezentowaliśmy nasze sołectwo podczas Dożynek Gminnych w Strumieniu. Stowarzyszenie 

postawiło dożynkowy witacz w postaci szumnej kury, stroiliśmy przyczepę i wystąpiliśmy na niej 
jako greccy bogowie.

Współorganizowaliśmy Zlot Samochodów Zabytkowych, który zawitał do naszej miejscowości. 

Podczas przystanku w Zbytkowie Zbytkowianin, Daniel Białożyt otrzymał wymarzony wózek. 



W październiku odbyła się III Biesiada Piwna w Zbytkowie.

Jak zawsze w październiku prowadzimy zbiórkę na rzecz potrzebujących psów. Tym razem nasze 

dary powędrowały do Psiej Ekipy w Bielsku. 

Nawiązaliśmy współpracę z pracownią florystyczną, wraz z którą zorganizowaliśmy warsztaty „Las 
w słoju”.

Z ogromnym wzruszeniem, wraz z mieszkańcami Zbytkowa, przyjmowaliśmy nowy wóz strażacki. 

Byliśmy także jedną z organizacji, która z całych sił wspierała organizację pomocy dla Dominiki - 

Stowarzyszenie pozyskało na koncert naczynia jednorazowe.

Rok zakończyliśmy życzeniami dla członków Stowarzyszenia oraz wigilijką.

Na tę chwilę Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa liczy 40 członków, w tym 1 członka 
honorowego. W grudniu 2019 roku wpłynęły 3 pisemne rezygnacje, które zarząd przyjął. Zarząd 

spotykał się regularnie, co odnotowane jest w protokołach. 

Z tego miejsca pragnę podziękować Zarządowi za ogromną pracę na rzecz Stowarzyszenia.  
Jesteśmy jak świetnie naoliwiona maszyna - każdy wie co ma robić, w czym może pomóc, co 

może zorganizować. A wszystko w ogromnej przyjaźni. 

Dziękuję także członkom i sympatykom, za każdy Wasz gest dla naszej wspólnej organizacji.
2019 był rokiem pełnym wyzwań. Rok 2020 zaczęliśmy na pełnych obrotach, składając wnioski w 2 

konkursach, a to jeszcze nie koniec.


