Sprawozdanie
z działalności Zarządu Oddziału PTTK w Końskich
za okres od 26.02.2005 r. do 21.03.2009 r.

Zjazd zamyka kolejną, dziewiętnastą juŜ kadencję działalności koneckiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na poprzednim Walnym Zjeździe w
dniu 26 lutego 2005 roku zredukowano liczebny skład Zarządu z 15 do 9 osób. Wybrano nowe
władze Oddziału w składzie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wojciech Pasek
Barbara Olszowy
Zbigniew Gontek
Bogdan Faworski
Lech Stachura
Wojciech Studziński
Jacek Gąszcz
Elzbieta Jakubowska
Małgorzata Pluta

-

Prezes Zarządu
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek Prezydium
Członek Prezydium
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

W trakcie kadencji nastąpiła jedna zmiana osobowa. ZłoŜoną przez Jacka Gąszcza
rezygnację (ze względu na wyjazd na stałe z Końskich do Zgierza) przyjęto w dniu
11.09.2007 r. Od tej pory Zarząd pracował w składzie 8 -osobowym.
W omawianym okresie odbyły się 22 protokołowane posiedzenia Zarządu
i 1 posiedzenie Prezydium. Wszelkie działania realizowano w oparciu o Statut Oddziału,
Regulamin Pracy Zarządu oraz uchwały i wnioski poprzedniego Walnego Zjazdu.
Działalnością gospodarczą zajmował się pracujący na pełnym etacie Kierownik Biura
Obsługi Ruchu Turystycznego Zbigniew Gontek. Za sprawy księgowe odpowiadała Zdzisława
Król zatrudniona w nie pełnym wymiarze czasu pracy. Kadrę pracowników uzupełniali
absolwenci odbywający w PTTK swoje staŜe : Magdalena Weber, Lucyna Jakubowska
i Maciej Pasek oraz zatrudniona w ramach robót publicznych Jolanta Weber. Przez okres całej
kadencji zachowana była płynność finansowa, a w dwóch ostatnich latach osiągnięto dodatni
wynik finansowy.
Zarząd kontynuował realizację wszystkich, dotychczasowych, cyklicznych imprez
programowych.
Swoich stałych amatorów miały Rady Zimowe z rekordową frekwencją 117 osób
w 2008 roku.
Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie Zimowymi Półmaratonami Pieszymi. W roku
ubiegłym, ku zaskoczeniu organizatorów na mecie w Klubie Osiedlowym „Kaesemek”
zameldowało się 129 piechurów.
Nie słabnącym powodzeniem cieszą się od 34 lat Rajdy Bab. Ich zakończenia odbywały
się w doskonałych warunkach, między innymi dzięki przychylności dyrekcji Gimnazjum
w Gowarczowie, dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, czy Zespołu
Szkół w Rogowie.
Do 472 uczestników zmalała natomiast liczba startujących dzieci w Masowych Biegach
ulicznych z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Powodu naleŜy upatrywać w nie
sprzyjającej pogodzie, ale równieŜ w innej imprezie biegowej, organizowanej wspólnie
ze Starostwem Powiatowym i Nadleśnictwem Barycz - Biegiem OdrowąŜów. MoŜna sądzić,
Ŝe bogaty pakiet sponsorski z koszulkami T-schirt i atrakcyjnymi medalami dla wszystkich
startujących spowodował przeniesienie zainteresowania młodych ludzi właśnie na tą imprezę.
Szkoda tylko, Ŝe zrezygnowano w ramach Biegu OdrowąŜów z oferty dla dorosłych biegaczy.
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Z roku na rok, powoli rośnie liczba amatorów wędrowania w niecodziennej
scenerii podczas „Nocnych Majówek”.
Wysoko oceniany przez biegaczy z całej Polski stał się Cross Maraton „Przez Piekło do
Nieba”. Liczba startujących ukształtowała się na poziomie 270 osób, z których corocznie ok.
120 melduje się na mecie pełnego maratonu. Niecodzienna atmosfera imprezy spowodowała,
iŜ dwukrotnie maraton ten został uznany za Kameralną imprezę roku 2006 oraz roku 2007,
uzyskując prestiŜowy certyfikat jakości „Filipides” nadawany przez internautów z całej Polski.
RównieŜ wysoko oceniany przez piechurów z całej Polski był Konecki Maraton Pieszy
na 50 km. Wśród ok. 130 osób biorących udział w imprezie od lat nie brakuje uczestników
z Klubu Turystów Słowackich z PovaŜskiej Tepli. W ramach rewanŜu nasi turyści brali udział
w rajdach organizowanych przez Słowaków.
Prawdziwy rozkwit notuje Supermaraton Pieszy na 100 km. „Konecka Setka”. Liczba
startujących wzrastała systematycznie od 38 w roku 2005 do 75 w roku ubiegłym. RównieŜ ta
impreza staje się znana na arenie krajowej i jest oceniana przez uczestników bardzo
pozytywnie.

Nazwa imprezy
Rajd Zimowy
Konecki Zimowy Półmaraton
Pieszy na 25 km.
Rajd Bab
Biegi Uliczne z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Rajd Pieszy „Nocna Majówka”
Cross Maraton „Przez Piekło do
Nieba”
Konecki Maraton Pieszy na 50 km.
Supermaraton Pieszy na 100 km.
„Konecka Setka”
mBank Sielpia eXtreme
Konecki Maraton Rowerowy
Rajd Niepodległości
RAZEM

2005

2006

2007

2008

2009

Razem

55

63

36

117

70

341

56

80

91

129

93

449

300

240

200

270

250

1260

680

633

586

472

-

2371

71

70

80

86

-

307

-

270

260

270

-

800

132

106

142

130

-

510

38

39

58

75

-

210

810

741

709

118

-

2378

81

72

98

113

-

364

350

320

320

380

-

1370

2573

2634

2580

2160

483

10.430

Największym dotychczas przedsięwzięciem organizacyjnym obok biegów 3 majowych
były rekreacyjno-turystyczne zmagania w ramach mBank Sielpia eXtreme. Imprezy
gromadziły na starcie od 700 do 800 uczestników. Niestety po odejściu z BRE Banku prezesa
Sławomira Lachowskiego dotychczasowy sponsor strategiczny mBank stracił zainteresowanie
taką formą reklamy. Przeprowadzony w roku ubiegłym test na uczestnikach dowiódł,
Ŝe dotychczasowy rozmach imprezy przy braku wpisowego nie decydował wyłącznie
o jej powodzeniu. Ostatnią edycję, w której udział wzięło 118 osób, przeprowadzono bez
fajerwerków i koncertów naszych markowych zespołów muzycznych, pod skróconą nazwą
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„Sielpia
eXtreme”
z
programem ograniczonym do chodu sportowego i
wyłącznie za środki finansowe pochodzące z wpisowego od uczestników. Liczba startujących
dowodzi
o wyjątkowej popularności tej imprezy i głodzie doznań panującym u amatorów
ekstremalnych wyczynów.
RównieŜ z roku na rok rośnie zainteresowanie Koneckim Maratonem Rowerowym.
Cyklistów nie odstraszają nawet trudy jazdy w deszczu i chłodzie. Na liście startowej w roku
ubiegłym znalazło się 113 rowerzystów.
Od dwunastu lat w Rajdzie Niepodległości organizowanym wspólnie z Oddziałem
PTTK w śarnowie bierze udział ponad 300 osób. Edukacyjny charakter organizowanego przez
nas rajdu wpłynął na nagrodę przyznaną Oddziałowi przez Komisję Turystyki Pieszej Zarządu
Głównego PTTK w ramach podsumowania akcji „PTTK w 90 rocznicę odzyskania
niepodległości”.
Razem w okresie minionej kadencji, tylko w cyklicznych imprezach organizowanych
przez konecki Oddział PTTK, udział wzięło 10.430 uczestników ( tabela).
Tą statystykę uzupełniają imprezy okazjonalne przeprowadzane w miarę potrzeby lub
na zlecenia szkół i instytucji. Organizowano Rajdy Szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 w Końskich. Ze względu na ogromną liczbę uczniów szkoła dzielona była na dwie grupy
po 300 osób. Przeprowadzaliśmy podobne imprezy na zlecenia innych szkół i firm, w tym
między innymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Ceramiki Gres w Kopaninach.
Od pierwszej edycji Kuźnic Koneckich organizujemy stoisko promocyjne PTTK
i przeprowadzamy otwarte Mistrzostwa Powiatu Koneckiego w rzucie podkową.
Współzawodnictwo wpisało się na stałe w program imprezy. Gromadzi na starcie corocznie
ok. 200 uczestników. Gdyby nie ograniczenia czasowe liczba ta byłaby zdecydowanie
większa.
W ramach współpracy z Wiejskim Domem Kultury w Kornicy i organizowanego tam
w okresie letnim Pikniku Rodzinnego przeprowadzamy od siedmiu lat konkursy rekreacyjne
dla dzieci oraz kolejne otwarte Mistrzostwa w rzucie podkową, tym razem wsi Kornica.
RównieŜ tam do wspólnej zabawy włącza się kaŜdego roku ponad 200 osób.
Dokładnie miesiąc temu, w zimowej scenerii zalewu w Sielpi, przeprowadziliśmy
Maraton Dinozaura. W imprezie udział wzięło 155 zadowolonych biegaczy i piechurów
z całej Polski.
Bierzemy systematycznie udział w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione
oddziały PTTK i stowarzyszenia : Rajdzie Mikołajkowym, Rajdzie Wiosennym i Rajdzie
Rowerowym w SkarŜysku Kamiennej, Maratonie Pieszym po Ziemi Opoczyńskiej i okolicach,
Rajdzie Unijnym na 100 km., Rajdzie Geologicznym, Świętokrzyskiej 50-tce i Zimowej 25-tce
w Kielcach i wielu innych.
Trafnym okazał się pomysł współzawodnictwa o honorowy tytuł „Superpoiechura
Świętokrzyskiego”. Wspólną klamrą spięto największe imprezy turystyki aktywnej
w regionie : organizowany przez nasz oddział Cross Maraton „Przez Piekło do Niieba,
Konecki Maraton Pieszy, Supermaraton Pieszy na 100 kilometrów i Sielpia eXtreme oraz
przeprowadzany przez PTTK Kielce Rajd Unijny na 100 km., Śwętokrzyską 50-tkę
i Opoczyński maraton pieszy na 50 km. Liczba przewidywanych 10-15 uczestników pierwszej
edycji urosła do 42 laureatów, a w 2008 roku aŜ do 62 osób. Wśród laureatów tytułu
„Superpiechura Świętokrzyskiego” byli mieszkańcy powiatu koneckiego : Justyna
Kołomańska, Grzegorz Malicki, Maciej Pasek, Zbigniew Gontek, Krystyna Jadowska Dybała,
Wioleta Jerzowska, Bogdan Kozubski Tadeusz Śliwak, Magdalena Weber, Krzysztof Wiatr
i Włodzimierz Wojciechowski. Dwukrotnie, w 2007 i 2008 roku Superpiechurami zostali
Anna Męcina i Wojciech Pasek. O niezwykłej popularności tego honorowego tytułu świadczy
obecność wśród zdobywców tytułu turystów z odległych zakątków Polski, m.in : Krosna,
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Warszawy, Świdnika, Katowic, Olsztyna, Wrocławia,
Łodzi, Otwocka i Lublina.
Warto wspomnieć, Ŝe tylko w pierwszej edycji współzawodnictwa sklasyfikowanych zostało
562 uczestników, którzy łącznie pokonali na świętokrzyskich szlakach 39,5 tys. kilometrów.
W roku bieŜącym jako organizatorzy współzawodnictwa, zmuszeni zostaliśmy wprowadzić
regulaminowe utrudnienia, tak aby tym tytułem mogli szczycić wyłącznie najlepsi
z najwytrwalszych piechurów.
W dniu 12 listopada 2005 roku obchodziliśmy uroczyście 20-tą rocznicę powstania
Klubu Turystyki Aktywnej PTTK „Pasat”. Po raz pierwszy wręczono ustanowione przez
Zarząd Oddziału Dyplomy Honorowe. Otrzymało je 15 instytucji i 17 osób fizycznych.
Przeprowadzony został konkurs plastyczny pt. „Atrakcje krajoznawcze Ziemi Koneckiej”.
Autorzy najlepszych prac otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe. W drugiej
części uroczystości, która odbyła się w Maleńcu, otwarto świętokrzyski odcinek niebieskiego
szlaku rowerowego mający docelowo łączyć Lwów z Berlinem.
Rok później w ramach Rajdu Niepodległości, 11 listopada na dworcu w Końskich
otworzony został czarny rowerowy Szlak Architektury Obronnej o całkowitej długości
500,5 km. Korzystając z okazji zrealizowano uchwałę ostatniego Zjazdu i przedłuŜono Ŝółty
szlak pieszy „Doliny Krasnej” z Wąsosza do Końskich.
Przy okazji kolejnej edycji Rajdu Niepodległości, 11 listopada 2007 roku, tym razem
w Sielpi oddano do uŜytku konecki odcinek Ŝółtego szlaku rowerowego „Miejsca Mocy”.
Ceremonie otwierania szlaków odbywały się z udziałem kilkusetosobowych grup
rajdowych i w obecności gości z ROT oraz przedstawicieli Departamentu Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, który finansował niemal całość prac
znakarskich.. Obecnie konecki Oddział PTTK posiada pod swoja opieką 602 kilometry
znakowanych szlaków turystycznych, z których 232 przypadają na szlaki piesze,
a pozostałe 370 km. na trasy rowerowe. W odnawianiu i znakowaniu szlaków specjalizuje się
Kol. |Zbigniew Gontek.
Działania związane z bieŜącym funkcjonowaniem Izby Pamięci i Tradycji Ziemi
Koneckiej oraz procesem przekształcania jej w Muzeum Regionalne PTTK zostały opisane
w publikacji „ Droga do muzeum w Końskich”. Opracowanie to stanowi niejako uzupełnienie
niniejszego sprawozdania. Pomimo, iŜ Zarząd poświęcał w minionej kadencji tematyce
muzealnej bardzo duŜo uwagi nie jest celowym dodatkowe omawianie tej kwestii. NaleŜy
jedynie wspomnieć, Ŝe powołana uchwałą Zarządu Oddziału Rada Muzeum na swoim
posiedzeniu w dniu 16 marca br. wybrała przewodniczącym wicestarostę koneckiego Bogdana
Sobonia Zastępcą przewodniczącego została Danuta Pakos- prezes Banku Spóldzielczego,
a sekretarzem Rady Wojciech Pasek.
W minionej kadencji braliśmy aktywny udział w działaniach promocyjnych gminy
i powiatu. Byliśmy obecni na największych w kraju targach branŜy turystycznej : „Lato”
i TT Warsaw w Warszawie, „Na styku kultur” w Łodzi, „Glob” w Katowicach, jeszcze przed
tragicznym zawaleniem się hali wystawowej. Od pierwszej edycji organizowaliśmy wspólne
stoisko dla kilku ośrodków wypoczynkowych z Sielpi oraz samorządów lokalnych na
Świętokrzyskich Targach Turystycznych „Voyager” w Kielcach. W roku ubiegłym
zwycięŜyliśmy w zorganizowanym, w ramach tych targów, konkursie na najlepszą stronę
internetową poświęconą turystyce, otrzymując nagrodę prezydenta Kielc Wojciecha
Lubawskiego..
Oknem na świat okazało się załoŜenie internetu w styczniu 2006 roku. Zbudowanie
następnie własnej strony zdecydowanie wpłynęło na zwiększenie zainteresowania naszymi
ofertami wśród zamiejscowych turystów i poprawiło moŜliwości komunikowania się z nimi.
Na www.pttkkonskie.pl moŜna znaleźć informacje dotyczące historii Oddziału, zapoznać się
z sylwetkami wyjątkowych dla koneckiego krajoznawstwa postaciami i atrakcjami regionu.
Zamieszczony jest kalendarz imprez i na bieŜąco publikowane są regulaminy imprez. Poza

5

tym znajdują się wszelkie informacje na temat honorowego
tytułu
„Superpiechura
Świętokrzyskiego” i odznaki krajoznawczej „Turysta Ziemi Koneckiej”, którą do dnia
dzisiejszego zdobyło blisko 1000 osób. Kolejna zakładka zawiera relacje publikowane przez
uczestników imprez oraz lokalną prasę. W oddzielnym dziale znajduje się bogata galeria zdjęć
dokumentująca niemal wszystkie wydarzenia z Ŝycia oddziału. W budowanie stron
zaangaŜowani byli : Katarzyna Fliślikowska i Daniel Rąbalski, a obecnie administruje nią
głownie Magdalena Weber.
Opracowane na stronie Ŝyciorysy nie Ŝyjących juŜ działaczy turystycznych zostały
opublikowane równieŜ w „Słowniku Biograficznym Krajoznawców Kielecczyzny” jaki ukazał
się drukiem jesienią ubiegłego roku z okazji setnej rocznicy Oddziału Świętokrzyskiego
PTK-PTTK. Na 411 stronach zamieszczono 172 biogramów, z których 32 dotyczą koneckich
krajoznawców.
Opracowywanie biogramów działaczy PTTK było inspiracją do zorganizowania po raz
pierwszy w ubiegłym roku „Zaduszek Turystycznych”. Spacer w okresie poprzedzającym
Święto Zmarłych, połączony ze wspomnieniami i symbolicznym zapaleniem zniczy na
mogiłach koneckich krajoznawców, powinien stać się tradycją naszego Oddziału.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom turystów opracowano folder „Szlaki
turystyczne Ziemi Koneckiej” z naniesioną na mapce aktualną siecią znakowanych szlaków
oraz folder „Atrakcje przyrodnicze powiatu koneckiego”.
Braliśmy czynny udział w pracach nad tworzeniem Strategii rozwoju turystyki
w województwie Świętokrzyskim.
Czynnie uczestniczyliśmy we wszystkich przedsięwzięciach Regionalnej Organizacji
Turystycznej, zostając wyróŜnionym okolicznościowym certyfikatem z okazji 5-lecia jej
istnienia.
Mieliśmy swojego delegata na Zjeździe PTTK jaki odbył się w Warszawie jesienią
2005 roku.
W dniu 27 listopada 2007 roku zostaliśmy członkiem Lokalnej Grupy Działania
„U Źródeł” działającej na terenie ośmiu gmin z terenu powiatów: koneckiego, opoczyńskiego
i skarŜyskiego. Braliśmy teŜ aktywny udział w licznych spotkaniach i warsztatach na których
wypracowano treść Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to o tyle waŜne, Ŝe LGD „U Źródeł”
będzie dysponowała w latach 2009-2015 środkami w wysokości 15.764 tys. zł, z których duŜa
część wydatkowana zostanie na działania w zakresie turystyki do roku 2013.
Zadania statutowe realizowaliśmy dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej
i wsparciu przez samorządy wszystkich szczebli : Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe
i Urząd Miasta i Gminy w Końskich. W okresie sprawozdawczym na zlecenia szkół
i zakładów pracy przeprowadziliśmy 66 dochodowych wycieczek krajoznawczych. Jednak
najwięcej środków na przeprowadzenie imprez turystyczno-rekreacyjnych pozyskiwaliśmy
z Urzędu Marszałkowskiego w konkursach na róŜne zadania. W zakresie kultury
na wykonanie makiet nie istniejących budowli starych Końskich. W zakresie kultury fizycznej
na biegi 3 Majowe i Cross Maraton, a w zakresie turystyki na budowę odnawianie szlaków
turystycznych, organizację Koneckiego Maratonu Pieszego, Koneckiego Maratonu
Rowerowego, Supremaratonu na 100 km. Rajdu Niepodległości i przeprowadzenie
podsumowania „Superpiechura Świętokrzyskiego. W drodze konkursów pozyskiwaliśmy teŜ
środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rajdy i zawody
sportowe, a z Ministerstwa Sportu na przeprowadzenie Cross Maratonu. W sposób pośredni
korzystamy równieŜ ze środków Regionalnej Organizacji Turystycznej w ramach „Kampanii
promocyjnej Województwa Świętokrzyskiego”, której budŜet w skali całego województwa na
lata 2008-210 zamyka się kwotą 7 mln. zł.
Organizacja
większości
imprez
programowych
odbywała
się
głownie
w oparciu o działaczy zrzeszonych w Klubie Turystyki Aktywnej PTTK „Pasat”, który działa
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od 1985 roku przy Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 18 grudnia 2008 r.
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze tego Klubu. Wybrano nowe władze.
Prezesem został Maciej Pasek, a jego zastępcą Paweł Milewicz. Skład Zarządu uzupełniają :
Paweł Fidos, Katarzyana Pawłowska, Grzegorz Malicki.
Oprócz uprawiania turystyki członkowie „Pasata” czynnie uczestniczyli w imprezach
biegowych na terenie całej Polski. W okresie sprawozdawczym reprezentowali Końskie,
startując między innymi w : Anielinie, Baranowie Sandomierskim, Bełchatowie, Białaczowie,
Blachowni, BliŜynie, Bochni, Brodach, Bukowej, Bukownie, Busku Zdr.. Bydgoszczy,
Dębnie, Drzewicy Fałkowie, Gdowie i Niegowici, Gnieźnie, Gozdowicach n.Odrą, Hajnówce,
Jaworzni, Jaworznie, Jelczu Laskowicach, Kaliszu, Katowicach, Kodeniu, Koluszkach,
Krakowie, Kretowinach, Lednicy, Legnicy, Lubiewie, Lubinie, Lublińcu, Łodzi, Mikołowie,
Mińsku Maz., Mogilnie, Murowanej Goślinie, Mysłowicach, Nietulisku, Nowogardzie,
Olsztynie k. Częstochowy, Opocznie, Ossowie, Ostrowcu Św., Ostrowie Wlkp.,
Parzymiechach, Poznaniu, Pszowie, Pucku, Radomui, Radzyminie, Rudawie, Rybniku, Rytrze,
Sadku, SkarŜysku Kam., Skawinie, Sochaczewie, Szczytnie, Tarnobrzegu, Tomaszowie Maz.,
Toruniu, Trzemesznie, Uniejowie, Ustroniu, Warszawie, Węgierskiej Górce, Węgorzewie,
Wiązownej, Wodzisławiu Śl., Wołczynie, Wrocławiu i śytnie.
Członkowie „Pasata” biegali takŜe poza granicami kraju w Bratysławie, Dublinie,
Franfurcie nad Menem, Gerlitz Koszycach, Lipsku, Lizbonie, Ljublianie, Madrycie, Ostrawie,
Podolińcu, PovaŜskiej Tepli, Rydze, Rzymie, Sztokholmie i Tallinie.
Justyna Kołomańska i Marian Bokowski wielokrotnie stawali na podium biegów
ogólnopolskich. Pozostali zawodnicy którzy reprezentowali Klub na zawodach sportowych to :
Karolina Lipa, Karolina Pluta, Weronika Wikiera Anna Męcina, Justyna Majchrzak, Kasia,
Monika i Małgorzata Pasek, Grzegorz Malicki, Konrad Dąbrowa, Marcin Kacperski,
Włodzimierz Wojciechowski, Bogdan Kozubski, Piotr Bańbura, Janusz Salata, Maciej Pasek
i Wojciech Pasek.
Do dobrych tradycji nie istniejącej juŜ dziś Komisji Turystyki Motorowej moŜe
nawiązać powstały w dniu 5 września 2008 r. w strukturach naszego Oddziału Klub Turystyki
Motocyklowej „Czarna Flota”. Klub zrzesza 17 członków, a jego przewodniczącym został
Andrzej Kosierkiewicz.
Uporządkowano sprawy związane z Miejskim Kołem PTTK. W dniu 14 stycznia br.
wybrano Zarząd Koła, na czele którego stanął Krzysztof Wiatr. Pozostałymi członkami
Zarządu zostali : Andrzej Kurczyński, Teresa Wołodkiewicz, Henryk Wilk i Tadeusz Śliwak.
RównieŜ po wielu latach udało się reaktywować Komisję Opieki nad Zabytkami, która
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku miała na swoim koncie wiele
znaczących osiągnięć w zakresie krajoznawstwa i ochrony zabytków. Na spotkaniu odbytym
w dniu 13 marca br. potwierdzono potrzebę i zasadność jej istnienia. Przewodniczącą Komisji
została Marzena Cisak, jej zastępcą Krzysztof Woźniak, a sekretarzem Jerzy Rajmund
Stańczyk.
Na zakończenie wystąpienia pragnę podziękować wszystkim, którzy czynnie
uczestniczyli w organizacji naszych przedsięwzięć. Dzięki Wam mogliśmy przeprowadzić
wszystkie wymienione imprezy na wysokim poziomie organizacyjnym, bez ryzyka
niepowodzenia. Serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Oddziału : Magdalenie Weber,
Lucynie Jakubowskiej, Katarzynie Pawłowskiej, Małgorzacie Plucie Koniecznej,. Katarzynie
Fliślikowskiej, Małgorzacie Pasek, Izabeli Franaszczyk, Annie Weber, Beacie Salacie, Arice
Świtakowskiej, Jolancie Weber, Dorocie Majchrzak, Justynie Majchrzak, Agnieszce Pikule,
Justynie Kołomańskiej, Urszuli Baran, Krystynie Salacie, Anecie Stępień, Halinie Stępień,
Małgorzacie Lachowskiej, Wojciechowi Studzińskiemu, Henrykowi Wilkowi, Pawłowi
Fidosowi, Januszowi Salacie, Adrianowi Bodasińskiemu, Grzegorzowi Malickiemu, Maćkowi
Paskowi, Maciejowi Jasińskiemu, Leskowi Krakowiakowi, Witoldowi Fitasowi, Wiesławowi
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RoŜejowi,
Dariuszowi Kosowi, Piotrowi Sosnowskiemu, Krzysztofowi Dulewiczowi,
Maciejowi Pobosze, Włodkowi Wojciechowskiemu, Bogdanowi Kozubskiemu, Jackowi
Gąszczowi, Arturowi Stachurze, Leszkowi Stachurze, Zbigniewowi Majchrzakowi,
Zbigniewowi Stępniowi, Danielowi Rąbalskiemu, Pawłowi Malickiemu, Piotrowi Bańburze,
Janowi Kani, Markowi Mądrawskiemu, Pawłowi Polakowi i kierownikowi Biura Zbyszkowi
Gontkowi.
Dziękuję gestorom bazy noclegowej w Sielpi za udostępnienie ośrodków do
przeprowadzenia imprez, a w szczególności : Leszkowi Bednarskiemu z pensjonatu OSiR,,
Grzegorzowi Ciurze i Leszkowi Stańczykowi z „Łucznika” oraz Józefowi Szmiglowi
z OW Dzieci i MłodzieŜy.
W końcu dziękuję, bez imiennego wymieniania ze względu na ograniczony czas,
wszystkim sponsorom wspierającym finansowo i rzeczowo nasze imprezy.
Poddając ocenie Walnego Zjazdu złoŜone sprawozdanie i cztery lata działalności
Zarządu, wyraŜam przekonanie, Ŝe będzie to ocena obiektywna, uwzględniająca warunki
w jakich przyszło nam wszystkim pracować.
Nowemu Zarządowi Ŝyczę wielu sukcesów, realizacji śmiałych zamierzeń oraz
satysfakcji z pracy dla dobra turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Koneckiej.

Za Zarząd Oddziału
Wojciech Pasek

