Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Miłośników
Zbytkowa za rok 2021

Czwarty rok działalności Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa, jak i poprzedni,
podporządkował aktywność organizacji rygorom wprowadzonym w związku z trwającą pandemią.
Zarówno przepisy, jak i troska o zdrowie uczestników wpłynęły na podjęcie decyzji tymczasowego
zawieszenia dwóch wydarzeń skupiających największą liczbę osób, tj. marszu nordic walking i
biesiady piwnej. Pomimo niesprzyjajacych okoliczności udało się zrealizować kilka zadań o
mniejszym zasięgu.
Wydarzenia 2021
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Zaproponowane wydarzenia do realizacji w 2021 r., Stowarzyszenie skierowało do różnych
grup wiekowych, tworzących naszą społeczność. I tak:
korzystajac z zimowej aury. w styczniu najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w konkursie
„Bałwankowa kraina”, zorganizowanym przez zbytkowską świetlicę, sołtysa i SMZ.
W sierpniu dorosłych zaproszono do czynnego udziału w zajęciach z elementami
gimnastyki tai – chi, prowadzonych przez doświadczoną trenerkę, która skupiła uwagę
uczestników na prozdrowotnych właściwościach ćwiczeń ruchowych i oddechowych.
Liczna grupa młodzieży skorzystała z możliwości wzięcia udziału w warsztatach łączących
naukę z zabawą, a dotyczących elektrycznych właściwości ciała ludzkiego. Warsztaty
zorganizowano w październiku 2021 r.
Natomiast do seniorów i osób samotnych skierowano w grudniu akcję „Koperta życia”.
Komplety kopert z formularzami i naklejką przekazał Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, natomiast członkowie Stowarzyszenia zrealizowali film objaśniający cel akcji
oraz sposób korzystania z kompletu.
Jak co roku, nie zapomniano też o zwierzętach, przyłączając się do zorganizowanej w
październiku, zbiórki karmy i potrzebnych rzeczy.
Inne działania realizowane przez SMZ w 2021 roku

1. We wrześniu 2021 r., Stowarzyszenie wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez
Wojewodę Śląskiego i Radę ds. Rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”. Do
konkursu zgłoszono prezentację działań podjętych przez Stowarzyszenie na rzecz
zbytkowskich rodzin. Praca, co prawda nie znalazła się na podium, jednak zarząd
Stowarzyszenia zdecydował o zaprezentowaniu efektów wysiłku członków Stowarzyszenia,
szerokiemu gronu odbiorców.
2. Przez cały rok trwały prace nad korektą, uzupełnieniami i sprostowaniami treści zawartych
w e-booku „Ocalić od zapomnienia. Próba odtworzenia dziejów mieszkańców dworu i
najstarszych domów w Zbytkowie”, autorstwa członkini Stowarzyszenia, Grażyny Gądek.
3. Do połowy ubiegłego roku dystrybuowano książkę „Między życiem społecznym,
politycznym a rodzinnym. Biografia majora Józefa Płonki 1891 – 1973”, pierwszej pozycji
wydanej przez SMZ. W związku z tym do sierpnia wydawca odbierał informacje z

potwierdzeniami odbioru, podziękowaniami, czasami nawet z krótkimi recenzjami
pisemnymi bądź ustnymi.
4. Stowarzyszenie współdziałało z organizacjami działającymi na terenie sołectwa, w tym
m.in. ze świetlicą środowiskową z którą współorganizowało niektóre z wydarzeń, czy z
Ochotniczą Strażą Pożarną, np. odpowiadając na zaproszenie do udziału w święcie
przekazania jednostce nowego wozu bojowego.
5. Zarząd Stowarzyszenia. w zależności od waruków epidemicznych, organizował zebrania w
formie stacjonarnej bądź zdalnej.

Osiągnięcia i indywidualna aktywność członków Stowarzyszenia wpisująca się w
działalność Stowarzyszenia
1. W listopadzie 2021 r., członkini SMZ, Grażyna Gądek za wielostronną aktywność na rzecz
lokalnej społeczności została uhonorowana wyróżnieniem Zasłużony dla sołectwa Zbytków
2. Członkowie Stowarzyszenia administrują i prowadzą sołecką stronę internetową oraz grupę
Stowarzyszenia na Facebooku. Na bieżąco informują o wydarzeniach, akcjach oraz
publikują krótkie artykuły, tematycznie związane z teraźniejszocią i przeszłością małej
ojczyzny.
3. Pokłosiem wydania książki przez Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa było zaproszenie
jej autorów do opracowywania wybranych haseł, które zostaną zamieszczone w
„Leksykonie Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej”. Opracowania zostały
przekazane redaktorom do końca grudnia 2021. W następstwie kontaktów z redakcją, w
opracowanie zagadnień włączono osoby, które udzieliły merytorycznego wsparcia
współautorce biografii podczas gromadzenia przez nią materiałów. Podobnie, jak w
przypadku biografii, wkład autorów haseł był działaniem o charakterze społecznym.
Zadania niezrealizowane
1. W 2021 r. nie zrealizowano planowanego seansu filmowego pod chmurką. Przyczynę
zaniechania realizacji pomysłu, stanowiły wysokie koszty przedwsięwzięcia, przekraczające
finansowe możliwości Stowarzyszenia.
2. Publikacja fragmentów książki „Między życiem społecznym, politycznym a rodzinnym.
Biografia majora Józefa Płonki 1891 – 1973” w wersji cyfrowej, została odroczona do czasu
wyjaśnienia wszystkich aspektów prawnych związanych z tego rodzaju działaniem.
Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z celami zapisanymi w
Regulaminie Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa. Przyczyny rezygnacji z przeprowadzenia
niektórych projektów uzasadniono powyżej.

