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Sprawozdanie z działalności zarządu
Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji
w okresie marzec 2015 – marzec 2016

Zarząd

Zabrzańskiego

Stowarzyszenia

Miłośników

relacjonowanym niniejszym sprawozdaniem zmienił skład.

Motoryzacji

w

okresie

Prezesem ZSMM pozostał Paweł

Franzke, skarbnikiem – Adam Jopek, a sekretarzem – Maciej Jarzyński. Wiceprezesem ds.
organizacyjnych wybrany został Jakub Mleczko.
Od marca 2015 roku zarząd odbywał regularne spotkania – formalne (potwierdzone
protokołami z obrad, nie rzadziej niż co 60 dni) oraz nieformalne, nie zawsze w pełnym składzie,
gdzie dyskutowano sprawy bieżące dotyczące np. szczegółów organizacji imprez. Niestety w
większości z nich nie uczestniczył sekretarz Maciej Jarzyński. Co gorsza, nie angażował się
również w organizację imprez i nie wypełniał w pełni powierzonych obowiązków wynikających ze
stanowiska sekretarza. Świadomie zignorował między innymi awizo z przesyłką poleconą nadaną
przez X Wydział Gospodarczy KRS Sądu Okręgowego w Gliwicach.
Zarząd podjął się trudów organizacji kilku imprez: Zabrzańskich Klasyków Nocą vol. 3,
Zabrzańskich Klasyków Nocą vol. 4, Zabrzańskich Klasyków Nocą vol. 5, Klasycznej MotoNocy
Muzeów, Rajdu Renifera oraz udziału w Skarbnikowych Godach czy miejskich piknikach. Imprezy
w sumie przyciągnęły około 400 pojazdów (część z nich powtarzała się na kolejnych imprezach)
oraz kilka tysięcy zainteresowanych. W trakcie organizacji imprez udało się nawiązać ścisłą
współpracę z wieloma organizacjami. To przede wszystkim Motocyklowa Szkoła Nauki Jazdy i
Ratownictwa MotoRat oraz Pogotowie Ratunkowe Eskulap. Ściśle współpracowano również z
zabrzańską policją, strażą miejską, strażą pożarną i wyjątkowo nam przychylnym Miejskim
Zarządem Dróg i Infrastruktury Informatycznej. W konsultacji z MZDII udało się uzyskiwać
możliwość nieodpłatnego zajmowania pl. Warszawskiego w czasie organizacji imprez.
W trakcie opisywanego okresu Zarząd utrzymywał ścisłą współpracę z samorządem
Zabrza. Nawiązał ścisłą współpracę z prezydent Zabrza, Małgorzatą Mańką-Szulik, z którą spotkał
się 23 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim. Dyskutowano bieżącą działalność Stowarzyszenia,
jego plany oraz możliwe formy wsparcia ze strony władz gminy.
Te wyrażono między innymi poprzez wsparcie w organizacji czwartej edycji
Zabrzańskich Klasyków Nocą i przekazanie dla uczestników imprezy szeregu gadżetów oraz

ufundowanie sceny i nagłośnienia. Tu pomocna okazała się ścisła współpraca z Wydziałem
Promocji, Turystyki i Sportu zabrzańskiego Urzędu Miejskiego.
Z początkiem roku 2016 roku rozpoczęto prace nad rajdem turystycznym w ramach
Targów Turystyki Poprzemysłowej. W tym celu w lutym odbyło się spotkanie z pracownikami
Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu w Zabrzu.
Zarząd utrzymał również współpracę z Radą Dzielnicy Centrum Północ i włączył się w
organizację ich festynu integracyjnego.
Wszystkie imprezy były także zabezpieczane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
którzy pilnowali ładu i porządku na miejscu zbiórki i w miejscach docelowych. Podobnego zadania
podjęła się również zabrzańska policja, z którą również zarząd konsultował trasy przejazdu kolumn
i porozumiewał się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W okresie obejmowanym niniejszym sprawozdaniem zarząd uchwalił dwie uchwały: w
sprawie przyjęcia rezygnacji Krzysztofa Wyszko oraz w sprawie organizacji Nadzwyczajnego
Zebrania Walnego Członków.
W prowadzenie profilu ZSMM na portalu Facebook wdrożono również członków
Komisji Rewizyjnej.
Podjęto również próby współpracy z podobnymi jednostkami na terenie województwa
śląskiego.
Zarząd stowarzyszenia nie zdołał wyklarować sytuacji ewentualnego pozyskania dawnej
cechowni przy ul. Wolności jako siedziby. W jesiennej edycji Budżetu Partycypacyjnego prezes
Paweł Franzke złożył wniosek na remont dachu. Niestety nie zdołał się zakwalifikować do
realizacji z powodu zbyt małej liczby głosów mieszkańców Zabrza. Przeprowadzono jednak
odpowiednią promocję, między innymi drukując ulotki i prowadząc kampanię w internecie

