Sprawozdanie
z działalności za lata 2001-2005
15 osobowy Zarząd Oddziału wyłoniony został w drodze głosowania tajnego na Walnym
Zjeździe Oddziału w dniu 24.02.2001 r.. Ukonstytuował się on na swoim pierwszym
posiedzeniu tego samego dnia.
W skład Zarządu wybrani zostali wieloletni działacze Towarzystwa
1. Wojciech Pasek

- Prezes Zarządu

2

- Wiceprezes

Barbara Olszowy

3. Zdzisława Król

- Wiceprezes

4. Andrzej Fajkosz

- Sekretarz

5. Bogdan Faworski

- Skarbnik

6. Zbigniew Gontek

- Członek Prezydium

7. Wojciech Studziński

- Członek Prezydium

8. Elżbieta Jakubowska
9. Leszek Stachura
10. Teresa Wołodkiewicz
11. Henryk Wilk

- Członkowie Zarządu

12. Jacek Gąszcz
13. Maciej Jasiński
14. Andrzej Głowacki
15. Paweł Kasiński

W dniu 07.01.2002 r. zmarł wieloletni wiceprezes, a ostatnio sekretarz Zarządu kol. Andrzej
Fajkosz. Spowodowało to przesunięcia i zmiany w składzie osobowym władz Oddziału
dokonane na posiedzeniu w dniu 13.02.2002 r . Funkcję sekretarza powierzono kol.
Zbigniewowi Gontkowi, na członka Prezydium powołano kol. Leszka Stachurę, a skład całego
Zarządu uzupełniono o kol. Małgorzatę Plutę, opiekuna SKKT PTTK przy SP nr 2
w Końskich. Od 2003 roku Zarząd pracował w składzie pomniejszonym o dwie osoby,
kolegów Pawła Kasińskiego i Andrzeja Głowackiego, którym ze względów na nie opłacanie
składek członkowskich wygasła przynależność do Towarzystwa. Odbyły się 23 posiedzenia
Zarządu, w tym jedno wyjazdowe w Sielpi. Czterokrotnie obradowano w gronie samego
Prezydium. Wszelkie zadania realizowano w oparciu o wnioski i uchwały Walnego Zjazdu
oraz bieżące plany.

IMPREZY CYKLICZNE
Dużą wagę podczas minionej kadencji Zarząd przywiązywał do sprawnego
przeprowadzania imprez cyklicznych dążąc do ich

przeprowadzania na coraz wyższym

poziomie organizacyjnym z uwzględnieniem coraz szerszego kręgu uczestników. Nowością
mijającej kadencji były Koneckie Zimowe Półmaratony Piesze na 25 km. gromadzące na
starcie corocznie ok. 70 osób, w tym turystów z Kielc, Skarżyska, a nawet Szczercowa i Woli
Krzysztoporskiej. Zakończenie imprez przeprowadzono m.in. w WDK w Rogowie i WDK
Kornicy (2001) oraz Szkole Podstawowej w Gowarczowie 2004) ,
Nadal dużą i popularną (ale już nie największa) imprezą były Rajdy Bab. Gromadziły
wśród uczestników obok

koneckiej młodzieży również

turystów spoza regionu - nawet

z Nowego Jarku i Nowej Zelandii. Rajdy organizowane były pod dachem, w bardzo dobrych
warunkach, dzięki współpracy z kierownikami placówek kulturalnych kolejno : w roku 2001 –
w siedzibie ZHP w Czarnej gromadząc 250 osób, w roku 2002 w Wiejskim Domu Kultury
w

Kornicy, gdzie w wypełnionej po brzegi sali ledwo pomieściło się 280 osób, w roku 2003

w nowo oddanym do użytku budynku OSP Proćwin (248 osób). W roku ubiegłym 230
piechurów spotkało się z Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Wąsikiem na
zakończeniu rajdu tym razem w Szkole Podstawowej w Nieświniu.
Dzięki zaangażowaniu członków Klubu Turystyki Aktywnej PTTK „PASAT” oraz
współpracy z wolontariuszami z innych stowarzyszeń i organizacji, m.in Wiesławem
Rożejem z ŚOZLA w Kielcach, Dariuszem Kosem z

ZW SZS w Kielcach, Leszkiem

Krakowiakiem pracującym obecnie w Rudzkim Klubie Sportowym w Łodzi, Witoldem
Fitasem z KS „Olimp” w Końskich udawało się nam z powodzeniem przeprowadzać jedną
z największych imprez sportowo-rekreacyjnych w województwie - Masowe Biegi Uliczne
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla jej uatrakcyjnienia w ofercie
programowej pojawiają się oryginalne propozycje, jak biegi dla VIP-ów, konkurencje
małżeńskie, czy ostatnio biegi rekreacyjne dla wszystkich chętnych. Zawody gromadziły na
starcie kilkaset uczestników oraz gości honorowych, m.in. w osobach panów : Adama
Sosnowskiego, Grzegorza Wąsika, Antoniego Szkurłata, Waldemara Komorowskiego,
Krzysztofas Obratańskiego, Józefa Dudy. O popularności imprezy świadczy ilość osób
kończących rywalizację. W roku

2001 biegało to 691 osób, w roku 2002 – aż 800

uczestników, dwa lata temu w ulewnym deszczu ścigało się 526 osób, a w rok ubiegłym,
również w deszczu, rywalizację ukończyło 778 osób.

Nie słabnie zainteresowanie amatorów nocnego spacerowania podczas Nocnych
Majówek z PTTK. Dystans 28-30 km. pokonywało od 47 osób w 2001 roku do 69 w 2004
roku w OW „ Łucznik” w Sielpi.
Gigantycznymi przedsięwzięciami ze względu na ogromną rzeszę dzieci i trudności z
jednoczesnym zabezpieczeniem dla wszystkich środków transportu były rajdy szkolne i rajdy
gimnazjalistów, organizowane w formie festynów turystycznych na zlecenia szkół. Brało w
nich udział blisko 800 osób zmuszając nas do dzielenia grup na tury po 400 uczestników.
Najbardziej obecnie wypromowanym przedsięwzięciem, organizowanym głównie
przez „Pasata” jest Konecki Maraton Pieszy na 50 km. Impreza znana jest i ceniona w całym
kraju. Gromadzi na starcie ok. 130-150 uczestników, a na oficjalnym zakończeniu również
gminnych i powiatowych samorządowców z przyjacielem koneckiego PTTK - Jackiem
Kowalczykiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Niepowtarzalna
atmosfera, co roku inna trasa marszu, nietypowy charakter imprezy, liczne świadczenia,
w tym od 2004 r. oryginalny, bity medal dla wszystkich uczestników, przyciągają co roku do
Sielpi również gości spoza granic Polski.
Nowością w kalendarzu imprez są adresowane dla poszukiwaczy przygód i zarazem
twardzieli Koneckie Supermaratony Piesze na 100 km. Impreza ma swoich stałych
zwolenników i tych którzy choć raz w życiu chcą dokonać czegoś ponad przeciętność.
Spośród 77 kandydatów

do tytułu „piechura nie do zdarcia”, próbujących dotychczas

pokonać 100 km. sztuka ta udała się 56 osobom. Na starcie stają także goście z odległych
miejscowości : Krosna, Świdnika, Łodzi, Warszawy, Otwocka, a nawet Szczecina. Pełny
dystans 100 km. trzykrotnie pokonało dziesięciu supermaratończyków. Impreza powoli
nabiera znaczenia i staje się znana na arenie krajowej.
W jedenastu edycjach Koneckich Maratonów Rowerowych ukształtowała się mniej
więcej jednakowa liczba ok. 70 uczestników., co czyni imprezę bardziej kameralną. Trzy
dystanse proponowane w zależności od umiejętności i możliwości uczestników przesądzają
o jej popularności. Do Końskich przyjeżdżają co roku cykliści ze Skarżyska, Kielc,
Przysuchy i Sochaczewa.
Nowością na rynku rekreacyjno turystycznym konecczyzny są mBank eXtreme
Maratony. Impreza stała się szlagierem o zasięgu ogólnopolskim. Zapoczątkowana została
przy udziale Roberta Korzeniowskiego w 2001 roku , kiedy na wahadłowej trasie z Sielpi do
Końskich podążało 445 piechurów. Kontynuowana jest we współpracy z OSiR Sielpia,
Klubem Zdobywców z Łodzi i himalaistą Piotrem Pustelnikiem. Od drugiej edycji oferta
uczestnictwa poszerzona została o rowery i bieg terenowy.

Rok
2001
2002
2003
2004

Chód
445
312
320
382

Rowery
168
159
269

Bieg
75
83
122

Razem

1459

596

280

Razem

445
555
562
773
2.335

Wspólnie z Oddziałem PTTK w Żarnowie organizowane były Rajdy Niepodległości o
charakterze turystyczno-patriotycznym z konkursem wiedzy historycznej i programem
artystycznym w wykonaniu dzieci z SP w Żarnowie. W rajdach tych brała udział z roku na rok
coraz większa rzesza uczestników z województw : łódzkiego i świętokrzyskiego. Cieszyć się
należy szczególnie z rosnącego zainteresowania imprezą przez opiekunów i młodzieżą szkolną
z koneckich placówek oświatowych.
Zarząd podjął, zgodnie z wnioskami zgłaszanymi podczas Zjazdu 4 lata temu, próbę
reaktywacji imprezy z wielkimi tradycjami Zlotu Samochodowego Metalowców

i

Odlewników, organizowanego od lat sześćdziesiątych. Skorzystano z pomocy

i

doświadczenia kol. Stanisława Kowalika. Udało się przeprowadzić tylko 3 kolejne edycje,

w

których udział wzięło zaledwie od 18 do 24 uczestników. Ze względu na trudności
organizacyjne i całkowity brak zainteresowania środowiska turystycznego zlotem nie ujęto go
w planach pracy na bieżący rok.
Niestety w kalendarzu imprez turystycznych nie ma również dobrze zapowiadającego
się na przyszłość Rajdu Odlewników. Odbyły się jedynie trzy edycje

wyjątkowo udanej

imprezy zorganizowane przez nie istniejące już dziś koło PTTK przy Koneckich Zakładach
Odlewniczych.

SZKOLENIA I UPRAWNIENIA
Biorąc pod uwagę ilość posiadanych uprawnień kadry turystycznej w stosunku do liczby
członków Oddział nasz należy do czołówki krajowej pod tym względem. Zdecydowana
większość posiada uprawnienia organizatora turystyki.
Ponadto mamy w swoim gronie również :
-

5 przewodników terenowych z uprawnieniami na Województwo Świętokrzyskie, tj.
Teresę Wołodkiewicz, Jacka Gąszcza, Krzysztofa Wiatra, Leszka Stachurę, W. Paska,

-

3 Przodowników Turystyki Kolarskiej, przy czym wszystkie uprawnienia zdobyte
zostały w mijającej kadencji . Posiadaję je :Wojciech Pasek i Zbigniew Gontek
( uprawnienia nabyte z nadania ZG PTTK w 2001 r. za wieloletnią aktywną działalność
w turystyce kolarskiej oraz Leszek Stachura po kursie odbytym w 2002 r.)

-

mamy 3 Przodowników Turystyki Pieszej : Wojciech Pasek uprawnienia zdobyte po
egzaminie podczas Zlotu PTP w Kaliszu w 2002 r. oraz Krzysztof Wiat i Jacek Gąszcz
po zaliczeniu szkolenia i egzaminów w w Sielpi w 2003 r.

W celu ułatwienia swoim członkom uzyskania uprawnień kadry PTTK, byliśmy
organizatorem kilku szkoleń o zasięgu ogólnopolskim, które odbyły się w Sielpi :
1. W dniach 28 - 29.05.2001 r. odbyło się szkolenie na uprawnienia znakarza szlaków
pieszych, które prowadził kol.Konrad Bielecki z Radomia – Przewodniczący
Podkomisji ds. Szlaków ZG PTTK.
2. W dniach 25.05 - 01.06.2002 odbyły się dwa kursy w ramach zlotu kolarskiego na
uprawnienia :
- Znakarz Szlaków Rowerowych –prowadzony przez kol. Zbigniewa Borońskiego z
Bydgoszczy
- Przodownik Turystyki Kolarskiej, który prowadziła Komisja Turystyki Kolarskiej
ZG PTTK)
3. W dniach 19-21.09.2003 r. odbył się również w Sielpi kurs na Przodownika Turystyki
Pieszej zorganizowany przez Komisję Turystyki Pieszej przy ZG PTTK)

Efektem tych kursów było nabycie przez

7 działaczy naszego Oddziału uprawnień

znakarza nizinnych szlaków pieszych oraz zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności przez
przyszłych 3 znakarzy szlaków turystycznych rowerowych. W Oddziale ponadto 3 osoby
posiadają kwalifikacje informatorów turystycznych po odbyciu w 2001 roku kursu
organizowanego przez Urząd Miejski w Kielcach (W.Pasek, Zb.Gontek, L.Stachura)
Członkowie Zarządu brali również w kilkudniowym szkoleniu pn. „Marketing turystyczny
w regionie” organizowanym w tym samym roku, w Wólce Milanowskiej.

SZLAKI TURYSTYCZNE
Wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu prac znakarskich poparte otrzymaniem
stosownych uprawnień zaowocowały ekspansyjną działalnością Oddziału w zakresie
tworzenia nowych szlaków turystycznych. Cztery lata temu podczas poprzedniego zjazdu,

przedstawiając sprawozdanie z pracy Zarządu za lata 1996-2001, cieszyliśmy się

z

odnowienia wówczas jedynego naszego szlaku – niebieskiego na całej jego długości.
W czasie obecnej kadencji nadrobiono z nawiązką wieloletnie zaległości w tej dziedzinie.
Obok ponownego odnowienia 60 kilometrowego odcinka szlaku Malanowicza wytyczono
i wyznakowano w terenie aż 234 kilometry nowych szlaków , w tym 125 km. pieszych oraz
109 km. rowerowych. Poza tym w roku 2002 odnowiono w całości ponad 60 km. szlaku
niebieskiego im. St. Malanowicza. W pracach znakarskich wyróżniały się zdecydowanie
dwie osoby : Kol. Zbigniew Gontek oraz Kol. Leszek Stachura. Większość zamierzeń,
wobec braku wsparcia finansowego ze strony Zarządu Głównego i samorządów powiatu
koneckiego,

udało

się

przeprowadzić

dzięki

środkom

pozyskanym

z

Urzędu

Marszałkowskiego w Kielcach. Natomiast w efekcie współpracy z kol. Zbigniewem
Fijewskim, za pieniądze z programu Funduszu Środowiska ONZ powstały dwa szlaki w
Dolinie Krasnej, a ekolodzy z Radomsko-Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego
doprowadzili do stworzenia w Dolinie Krasnej największego rezerwatu przyrody na
kielecczyźnie o pow. 413 ha.
Długość i przebieg znakowanych szlaków turystycznych obrazuje poniższa tabelka.

Lp.

Rodzaj
szlaku

1.

Pieszy

2.

Pieszy

Rok
oddania

Kolor

Długość
81

3.
4.
5.

6.

7.

niebieski

2001

czerwon
y

97

Przebieg
Skarżysko Pogorzałe–rez. Skałki „Piekło pod
Niekłaniem” –Furmanów -Stara Kuźnica –Końskie Niebo –Piekło –Sielpia – Węgrzyn -Juźwików Kuźniaki.
Łączna –Świnia Góra –Stąporków –Czarna –Sielpia –
Ruda Maleniecka – Maleniec –Rez.”Diabla Góra”.

„Dolina Krasnej” : Serbinów –Szałas –Luta -Krasna Wąsosz (dalej do Końskich - w trakcie realizacji).
Rez. Skałki „Piekło pod Niekłaniem” – Niekłań Mały –
Pieszy
czarny
7
Wólka Plebańska.
Sielpia –Piekło –Piła –Stara Kuźnica –Młynek –Barycz –
Rowerowy
czerwon
45
2003
Kornica –Modliszewice –Kazanów –Dziebałtów –
y
Sielpia.
Sielpia –Miedzierza – Przyłogi –Kamienna Wola –
Rowerowy
zielony
52
Krasna –Serbinów –Długojów -Szałas –Krasna –Mokra –
2002
Błotnica.(dalej do Czarnieckiej Góry w trakcie
realizacji).
Młynek –Rogów –Stary Młyn –Końskie –Stadnicka
Rowerowy
czarny
12
Wola –Niebo –Piekło ( odcinek budowanego
2003
mędzynarodowego szlaku rowerowego Berlin – Lwów).
Razem długość znakowanych szlaków turystycznych na Ziemi Koneckiej na dzień 01.01.2005 r.
wynosi 322 km, w tym rowerowych 109 km. oraz pieszych 213 km.
Pieszy

2002

28

żółty

Przebieg szlaków rowerowych zostanie zmieniony ze względu na zaawansowane prace nad
powstaniem międzynarodowego szlaku rowerowego Berlin – Lwów, który przebiegał będzie
przez cały powiat konecki.

IMPREZY O ZASIĘGU CENTRALNYM.
Korzystając z bazy noclegowej w OSiR Sielpia, dobrych kontaktów w branży turystycznej oraz
wykorzystując swoje doświadczenie zorganizowaliśmy we współpracy z innymi oddziałami
PTTK kilka dużych imprez centralnych o zasięgu ogólnopolskim :
1. W styczniu 2001 r. wspólnie z O/Świętokrzyskim gościliśmy delegatów na IV Zjazd
Federacji Przewodników Świętokrzyskich
2. W

dniach

11-13.05.2001

wspólnie

z

O/Świętokrzyskim

przeprowadziliśmy

Ogólnopolski Krajoznawczy Rajd Turystów Zmotoryzowanych „Sielpia 2001”
3. W terminie 31.05-10.06.2002 r. wspólnie z O/Świętokrzyskim zorganizowaliśmy 42
Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej. Wzięło w nim udział 305
rowerzystów penetrujących przez dwa tygodnie kielecczyznę. Wręczono ok. 100
odznak krajoznawczych Turysta Ziemi Koneckiej w tym kilka złotych. Niestety nasi
partnerzy nie rozliczyli do tej pory wszystkich kosztów noclegów .
4. W dniach 19-21.09.2003 r. wspólnie z kol. Włodzimierzem Szafińskim, prezesem
O/PTTK w Żarnowie zorganizowaliśmy 46 Ogólnopolski Zlot Przodowników
Turystyki Pieszej. O wadze imprezy i ogromie przedsięwzięcia jak na nasze
możliwości świadczy budżet imprezy zamykający się kwotą 56.500 zł. Udział w
zlocie wzięło 203 osoby ze wszystkich województw Polski, w tym nestorzy turystyki
pieszej : ksiądz dr Jerzy Pawlik z Rady Episkopatu Polski oraz 91 letni piechur Teofil
Ligenza vel Ozimek z Jeleniej Góry.
5. W dniach 4-6.06.2004 r. pomagaliśmy Oddziałowi Świętokrzyskiemu w Kielcach
przy organizacji XXII Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju TurystycznoKrajoznawczego (OMTTK). W imprezie uczestniczyły reprezentacje szkolne ze
wszystkich województw i szczebli nauczania. „Pasat” zabezpieczał w sposób sprawny
i bezkonfliktowy rowerowy tor przeszkód.

A cała impreza, bez naszej winy, ze

względu na niedociągnięcia organizacyjne i brak koordynacji działania zakończyła się
w obecności Przewodniczącego ZG PTTK Janusza Zdebskiego małym skandalem –
bojkotem nauczycieli, którzy wyjechali z OW „Łucznik” bez odebrania nagród.
6. W dniach 4 -18.07.2004 r. wspomagaliśmy Oddział PTTK im. Jeżewskiego w
Ostrowcu

Świętokrzyskim

przy

przeprowadzeniu

45

Ogólnopolskiego

Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego „Świętokrzyskie 2004” . Zabezpieczano

z naszej strony noclegi oraz zwiedzanie Końskich i Sielpi przez dwie spośród 5 tras
rajdowych.

WSPÓŁPRACA
Realizowany był wniosek z poprzedniego Zjazdu dotyczący „otwarcia” się Zarządu
na propozycje innych organizatorów. Byliśmy obecni na wielu imprezach organizowanych
przez zaprzyjaźnione oddziały PTTK z terenu województwa świętokrzyskiego i łódzkiego .
I tak braliśmy udział w imprezach przeprowadzanych przez

Oddział Świętokrzyski

w Kielcach :
-

Świetokrzyskie „50” – czyli turystyczne maratony piesze organizowane na różnych
trasach i dystansie ok. 50 km. w których z Końskich bierze udział kilkuosobowa grupa
piechurów,

-

Zimowe imprezy rajdowe na 25 km.. Podczas zakończenia ubiegłorocznej edycji na
Słowiku mieliśmy swojego laureata w konkursie wiedzy o twórczości Stefana
Żeromskiego.

-

Przeprowadzony po raz pierwszy Rajd Geologów z bardzo ciekawą trasą i oprawą
podczas zakończenia w Chęcinach, gdzie młodzież z I LO w Końskich zdobyła II m.
w konkursie wiedzy krajoznawczej,

Ponadto braliśmy udział w organizowanych przez Oddział PTTK w Skarżysku Kamiennej
wielodniowych wiosennych Rajdach nad Kamienną, czy

Rajdach Mikołajkowych

przeprowadzanych głównie dla dzieci i młodzieży na początku grudnia. W imprezie tej udział
w roku ubiegłym wzięła 40 osobowa grupa z I LO i Gimnazjum nr 2 w Końskich. Na wiosnę
w Suchedniowie podczas rajdu wspólnie z turystami znad Kamiennej poddawaliśmy się
obrzędowi topienia Marzanny.
Byliśmy obecni na jubileuszowym Rajdzie Świętokrzyskim organizowanym już po raz
pięćdziesiąty przez Oddział w Starachowicach. Przemierzaliśmy również szlaki turystyczne w
okolicach Wykusu i Polany Langiewicza biorąc udział w Rajdzie Powstania Styczniowego.
Z tej samej okazji braliśmy również udział w rajdach organizowanych na terenie województwa
łódzkiego, przez Oddział PTTK w Żarnowie. Tam też uczestniczyliśmy w innych cyklicznych
imprezach jak choćby rajdach szlakami Majora Hubala, rajdach

Brzegami Pilicy oraz

towarzyskich spotkaniach karnawałowych. Nawiązane przed kilkoma laty koleżeńskie kontakty
zawiodły nas również i na pabianickie szlaki turystyczne podczas Rajdów Gwiazdkowych.
Corocznie kikunastoosobowa grupa wytrawnych piechurów z „Pasata” bierze udział
w Maratonach Pieszych po Ziemi Opoczyńskiej. Począwszy od treści regulaminów, a

skończywszy na formule uroczystego zakończenia, imprezy te za naszą aprobatą wzorowane są
na Koneckich Maratonach Pieszych.

Staraliśmy się nie zawieść naszych przyjaciół w zaprzyjaźnionych Oddziałach PTTK
obchodzących

jubileusze

w uroczystościach

swojego

istnienia.

Składaliśmy

gratulacje

uczestnicząc

95-lecia Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach, 50-lecia Oddziału

w Skarżysku Kamiennej, 50-lecia Oddziału w Opocznie, 5 - lecia Oddziału w Żarnowie.
Braliśmy udział w organizowanych przez Starostwo Powiatowe spływach kajakowych
pod hasłem "Czarna – rzeka która łączy”, zdobywając nawet w 2003 roku puchar Starosty
z

zdobycieI miejsce w sprincie osad turystycznych. W 2001 roku Pomagaliśmy przy

organizacji Powiatowego Rajdu Rowerowego w którym udział wzięło ponad 300 osób,
zjeżdżając się gwiaździście do Sielpi ze wszystkich gmin powiatu. Z imprezy tej z kolei do
jednego z członków „Pasata” wyłonionego w drodze losowania powędrowała główna nagroda
rajdu – rower turystyczny. Rajd był wysoko oceniony przez uczestników, którzy mieli okazję
obcować z przyrodą i poznawać odległe zakątki Ziemi Koneckiej. Szkoda, iż zaprzestano
organizacji tej imprezy.
Pragnąc utrzymywać kontakty ze szkołami uczestniczyliśmy w spotkaniach
z młodzieżą na godzinach wychowawczych między innymi w Szkole Podstawiwej nr 1 oraz
specjalnie przygotowanym na obchody Światowego Dnia Turystyki apelu w gimnazjum
w Rogowie. W tej samej szkole jak również w Gimnazjum nr 2 w Końskich braliśmy udział
jako zaproszeni goście w pracach komisji konkursowych podczas świetnie zorganizowanych
konkursów krajoznawczo - historycznych.
Zapoczątkowane w 2002 roku kontakty z kolei z Klubem Turystów Słowackich
w Povażskiej Tepli zaowocowały wymianą zorganizowanych grup turystycznych. Między
innymi podczas kilku oficjalnych wizyt i autokarowych wycieczek otwieraliśmy w roli gości
honorowych sezon turystyczny w rejonie Wielkiego Maniana oraz uczestniczyliśmy w wielu
wędrówkach pod doskonałą opieką przewodnicką naszych południowych przyjaciół. Z kolei
my, wspólnie z Oddziałem PTTK w Żarnowie przyjmowaliśmy Słowaków podczas ich pobytu
w Polsce.
We współpracy z Zarządem Powiatowym PCK w Końskich przeprowadziliśmy
Wojewódzki Zlot Honorowych Dawców Krwi. Do naszych zadań należało zabezpieczenie
wycieczek krajoznawczych oraz przeprowadzenie konkurencji rekreacyjnych.

Organizowaliśmy w Sielpi wyjazdowe posiedzenia Komisji Turystyki Kolarskiej oraz
Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Byliśmy zapraszani na obrady tych
komisji do Warszawy. Braliśmy również udział w zebraniach podkomisji ds. szlaków

turystycznych. Mieliśmy swojego delegata podczas XIV Walnego Zjazdu PTTK jaki odbył się
w Warszawie w dniach 14-16.09.2001 r.
Na stałe współpracujemy w przedstawicielami władz naczelnych PTTK : Anną
Teodorczyk, Jolantą Śledzińską, Edwardem Jabłońskim, Włodzimierzem Szfińskim, Konradem
Bieleckim, Jerzym Kapuścińskim, Waldemarem Wieczorkiewiczem.
Niestety nie można odnieść się pozytywnie do naszej przynależności do Porozumienia
Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego. Organ ten na dzień dzisiejszy nie spełnia
swojej roli koordynacyjnej wobec poszczególnych

ogniw Towarzystwa. Sporadyczne

posiedzenia, nie realizowane zamierzenia wspólnych działań programowych, tworzenia nie
kolidujących ze sobą kalendarzy imprez, poddają w wątpliwość dalsze istnienie takiego tworu.
Takie działania koordynacyjne, na stopie koleżeńskiej, prowadzą na co dzień pracownicy
i otwarci na współpracę działacze poszczególnych Oddziałów.
Jesteśmy członkiem – współzałożycielem Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego. Można mówić w tym momencie o samych pozytywnych
stronach podjętej w 2001 roku decyzji, tym bardziej, że Oddział nasz zwolniony został z
obowiązku wnoszenia składki członkowskiej. Przynależność do ROT ułatwia nam kontakty
z wieloma podmiotami działającymi w sferze turystyki i stwarza nam duże możliwości
prowadzenia małym kosztem działalności promocyjnej na szeroką skalę.
Dzięki współdziałaniu ROT z Marszałkiem Województwa organizowanych było wiele, kursów
i spotkań w których mieliśmy również możliwość czynnie brać udział. Uczestniczyliśmy m.in.
w : Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej w Cedzynie w 2003 r., wojewódzkich
inauguracjach sezonu turystycznego w Krzemionkach Opatowskich, otwarciu Parku
Jurajskiego Bałtowie, Konferencji Turystycznej w Kurozwękach w 2004 r.,

PROMOCJA
W mijającej kadencji Zarząd szczególną uwagę zwrócił na działania promocyjne
zarówno jeśli chodzi o bieżącą działalność Oddziału jak również promocję walorów
turystycznych powiatu.

Byliśmy obecni na wszystkich największych w Polsce targach turystycznych : „Tour
Salon” w Poznaniu, „Lato” i „TT Varsaw” w Warszawie, „Na styku kultur” w Łodzi, „Glob”
w Katowicach, Targach Turystycznych w Krakowie oraz świętokrzyskich targach „Voyager” w
Kielcach gdzie dwukrotnie tworzyliśmy wspólne stoisko z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Sielpi. Podczas wszystkich tych targów korzystamy z gościnności stoiska województwa
świętokrzyskiego prowadzonego przez Urząd Marszałkowski lub Regionalną Organizację
Turystyczną, a także z uprzejmości gospodarzy innych stoisk jak miasta Kielce, powiatu
kieleckiego, a nawet uzdrowiska Busko Zdrój.
Swoją

ofertę

turystyczną

prezentowaliśmy

na

odrębnym

stoisku

podczas

organizowanych na początku września „ Dni Końskich”, jak również podczas dwóch ostatnich
edycji „Kuźnic Koneckich” na wspólnym stoisku z Gminą Końskie.
W celach promocyjnych wydaliśmy m.in. widokówkę ze szlakami turystycznymi Ziemi
Koneckiej, opracowaliśmy foldery

reklamowe BORT oraz „Turystyka aktywna na ziemi

Koneckiej”. Najnowszym wydawnictwem, sprzed miesiąca, pomocnym turyście w odbywaniu
wędrówek po naszym regionie, jest drugie wydanie Mapy Turystycznej Powiatu Koneckiego.
Mapa ukazała się przy naszej współpracy z wydawnictwem „Pod Aniołem”. W jej treści
dokonano wiele zmian w stosunku do poprzedniego wydania, nie zapominając o aktualizacji
przebiegu wszystkich nowo wytyczonych szlaków turystycznych - pieszych i rowerowych.
Koneckie imprezy i szlaki turystyczne reklamowane są w niemal

wszystkich

ukazujących się ostatnio wydawnictwach promocyjnych województwa, jak kalendarze imprez,
foldery reklamowe, informatory turystyczne. Dzięki bardzo dobrej współpracy z mediami,
a szczególnie z redakcjami „Echa Dnia”, „Tygodnika Koneckiego” i „Radia Kielce” możemy
liczyć na zapowiedzi i relacje z większości przedsięwzięć naszego Oddziału . Promocji służą
również okolicznościowe pieczątki, filcowe plakietki i znaczki-buttony wykonywane z okazji
organizacji wszystkich rajdów.

TURYSTA ZIEMI KONECKIEJ
Szczególną uwagę w sprawozdaniu chciałbym zwrócić na odznakę krajoznawczą
„Turysta Ziemi Koneckiej”. Pamiętamy jak Odznaka „rodziła się” w wielkich bólach. Najpierw
były wątpliwości co do celowości jej powstania, później problemy ze zdobyciem środków na
jej wykonanie.. Pomysł został zrealizowany dzięki pomocy ówczesnego przewodniczącego
Rady Miejskiej w Końskich, a obecnego Posła na Sejm RP Adama Sosnowskiego. Pierwszy
okres po ustanowieniu Odznaki nie należał do obiecujących. Sytuacja zmieniła się całkowicie

z chwilą wprowadzenia odpowiedniej informacji i jej upowszechnienia.

Dziś z czystym

sumieniem można stwierdzić, iż „Turysta Ziemi Koneckiej” w sposób doskonały spełnia swoją
promocyjną rolę. Świadczy o tym zdobycie Odznaki

przez

ponad 200 osób

spoza

konecczyzny, reprezentujących wszystkie województwa kraju. Do chwili obecnej zdobyto
ogółem 648 Odznak. Z czego aż 411 w mijającej kadencji. Z ogólnej liczby wręczono odznak
brązowych 376, srebrnych 237, złotych 36 szt. W trakcie mijającej kadencji nadano za
szczególne zasługi dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Koneckiej 40 Odznak
Złotych Honorowych, w tym tylko 2 sztuki w ciągu ostatnich czterech lat.
Zainteresowanie Turystą Ziemi Koneckiej przeszło nasze oczekiwania i zmusiło nas do
dodruku regulaminu-informatora oraz wybiciu dodatkowych egzemplarzy odznaki.
Mamy piękne szlaki piesze i rowerowe. Teraz pozostaje po stronie nowego Zarządu
obowiązek ich utrzymania. Dbania o efekt ciężkiej i czasochłonnej pracy naszych znakarzy.
Pilnowania, aby zdobyta w świętokrzyskim środowisku turystycznym opinia wzorcowego
działania nie została zaprzepaszczona. Do osiągnięcia tego celu oprócz chęci i zapału
petetekowskich społeczników będzie niezbędna każdego roku pomoc finansowa ze strony
samorządów. Na takie wsparcie Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego w Końskich
o raz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach bardzo liczymy.
W złożonej informacji ukazane zostały jedynie wybrane wydarzenia i czynności
wykonywane przez Zarząd w okresie sprawozdawczym.

Wojciech Pasek

Ilość Odznak TZK zweryfikowanych od 1996 r. obrazuje poniższa tabelka.
Rok
weryfikacji
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
RAZEM

Brązowych

Srebrnych

Złotych

Razem

Złotych
Honorowych

12
75
12
34
45
69
30
64
35

7
10
14
15
9
149
20
12

1
9
3
5
5
4
9

12
82
23
57
63
83
184
88
56

29
1
1
2
5
2
-

376

236

36

648

40

Wykaz zdobytych odznak krajoznawczych Turysta Ziemi Koneckiej w stopniu złotym
Nr
odznaki
1/98
2/99
3/99
4/99
5/99
6/99
7/99
8/99
9/99
10/99
11/00
12/00
13/00
14/01
15/01
16/01
17/01
18/01
19/02
20/02
21/02
22/02
23/02
24/03
25/03
26/03
27/03
28/04
29/04
30/04
31/04
32/04
33/04
34/04
35/04
36/04

Imię i nazwisko
Krzysztof Bogusz
Ryszard Daniszewski
Sylwia Daniszewska
Ferdynand Biś
Roman Bajor
Paweł Chmura
Zbigniew Siewierski
Stanisław Rzadkosz
Grażyna Szafińska
Włodzimierz Szafiński
Andrzej Guska
Waldemar Kowalski
Grzegorz Malicki
Edward Kacperczyk
Izabela Franaszczyk
Agnieszka Juszczyk
Marek Szymczakowski
Grzegorz Lisowski
Jadwiga Kacperczyk
Monika Kowalska
Grzegorz Kowalski
Joanna Becht
Włodzimierz Becht
Jan Kotusiewicz
Łukasz Dziopa
Henryk Biały
Bernard Malinowski
Renata Tomczak
Gerard Suchanek
Mieczysław Trybek
Tomasz Wlisłocki
Zygmunt Bernacki
Kazimierz Łach
Edmund Bargiel
Bernard Sucharek
Krzysztof Wiatr

Miejscowość

Data
weryfikacji

Kielce
Skarżysko Kam.
Skarżysko Kam.
Kielce
Kielce
Pabianice
Końskie
Kraków
Żarnów
Żarnów
Kielce
Kielce
Kazanów Nowy
Końskie
Końskie
Kielce
Kielce
Kielce
Końskie
Skarżysko Kam.
Skarżysko Kam.
Pabianice
Pabianice
Radomsko
Końskie
Tarnowskie G.
Warszawa
Kielce
Katowice
Czostków
Zabrze
Zabrze
Warszawa
Skarżysko Kam.
Katowice
Końskie

14.06.1998
06.03.1999
06.03.1999
06.03.1999
06.03.1999
06.03.1999
19.06.1999
25.08.1999
11.11.1999
11.11.1999
04.03.2000
04.03.2000
18.06.2000
03.03.2001
17.06.2001
02.09.2001
02.09.2001
10.11.2001
17.05.2002
16.06.2002
16.06.2002
09.11.2002
09.11.2002
30.04.2003
07.06.2003
06.10.2003
11.11.2003
21.02.2004
17.05.2004
20.06.2004
24.08.2004
24.08.2004
17.09.2004
19.09.2004
19.10.2004
11.11.2004

Okoliczność
wręczenia
KMP
XXIV Rajd Bab
XXIV Rajd Bab
XXIV Rajd Bab
XXIV Rajd Bab
XXIV Rajd Bab
VII KMP
Sielpia
III Rajd Niepodl.
III Rajd Niepodl.
XXV Rajd Bab
XXV Rajd Bab
VIII KMP
XXVI Rajd Bab
IX KMP
VIII KMR
VIII KMR
V Rajd Niepodl.
VI Nocna Majówka
X KMP
X KMP
VI Rajd Niepodl.
VI Rajd Niepodl.
XI KMP
VII Rajd Niepodl.
V Półm.Zimowy
XII KMP

XI KMR
VIII Rajd Niepodl.

KMP – Konecki Maraton Pieszy na 50 km.

KMR – Konecki Maraton Rowerowy

