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POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK „PODBESKIDZIE” 

W  BIELSKU-BIAŁEJ 

    

ZA KADENCJĘ  2017 - 2022 

 

 

ODDZIAŁ PTTK „PODBESKIDZIE”  odznaczony: 

 Złotą Odznaką PTTK  Nr 2504 z 1970 roku  nadaną przez  ZG PTTK 

 Honorową Odznaką „Za zasługi dla Turystyki”  z  2015 rok – nadaną przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki 

 Dyplomem  Marszałka Województwa Śląskiego „Za zasługi dla rozwoju Turystyki w 2017” 

 

 

 

 

Wstęp: 

 

Na minioną kadencję przypadły rocznice:  

2019 - 95 lat zorganizowanej turystyki polskiej w Bielsku 

2020 – 90 lat działalności PTT-PTTK Oddziału w Bielsku-Białej. 

2021 – 95 lat zorganizowanej turystyki w Białej 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego oraz stan pandemii nie organizowano obchodów rocznicowych w roku 

2020 i 2021, obchodów w roku 2019 nie organizowano z uwagi na śmierć kol. Prezes Lucyny Bardel. 

 

I. Koła i Kluby Oddziału oraz Działacze Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” odznaczeni i wyróżnieni w 

bieżącej kadencji: 

Rok 2017 

„Za zasługi dla Turystyki „  Prezydent Miasta Bielsko-Biała- Stanisław Podżorski 

Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego „Za zasługi dla rozwoju turystyki w 2017 roku-Bogdan Pudełko 
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Honorowa Odznaka Oddziału PTTK-Kazimierz Czyż, Piotr Michalski –   uchwała 25/XXIX/2017 

Dyplom Oddziału  -Michał Niemczyk, Łukasz Kwaśniewski –  uchwała 24/XXIX/2017 

Honorowy Przodownik GOT- Władysława Okrzesik, Henryk Hoffmann 

Medal Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK- Tadeusz Kocoń i Bogdan Pudełko 

Dyplom Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK- Szymon Wawrzuta i Jarosław Sawicki 

Dyplom Marszałka Woj. Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki- Bogdan Pudełko 

 

Rok 2018 

„Za zasługi dla Turystyki”  Prezydent Miasta Bielsko-Biała- Koło „Senior” 

XV lecie KTW – tabliczka okolicznościowa 

X lecie – SKKT- PTTK „Czternastka” przy Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej 

XX lecie - MKKT – tabliczka okolicznościowa, wyróżnienia dla Anny Balcerzak i Magdalena Nycz 

Honorowy Przewodniczący KTN ZG PTTK- Edmund Brzozowski-  uchwała nr 7/XIX/2018 KTN ZG 

Wpis do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Województwa Śląskiego- 1.12.2018 – Stanisław Podżorski 

Honorowy Instruktor Ochrony Przyrody PTTK-Marek Czader 

Medal XX-lecia Powiatu Bielskiego-Władysława Okrzesik, Andrzej Kucia, Marek Czader, Bogdan Pudełko, 

Henryk Hoffmann, Tadeusz Brożek i Tadeusz Kocoń 

Srebrny Krzyż Zasługi przez Prezydenta RP-Andrzej Kucia 

Odznaka 25 lat w PTTK - Witold Wrzoł 

 

Rok 2019 

Honorowa Odznaka PTTK „PODBESKIDZIE”- Henryk Kozik, Bartłomiej Brylski, Sławomir Pilch, Renata 

Sadowska, Barbara Rojek, Koło PTTK Okrzyn. 

Dyplom Zarządu Oddziału- Łucja Salachna, Olimpia Podwacietnik, Małgorzata Jamróz, Małgorzata Długosz 

Aleksandra Jaślanek, Chata Na Groniu. 

Honorowy Przodownik Turystyki Narciarskiej- Janusz Kulpa, Andrzej Małek, Lucjan Simka, Wojciech Hu-

sembek, Jacek Żeleziński 

Wpis do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Województwa Śląskiego- Edmund Brzozowski, Jan Brzeźny. 

Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży- srebrna P. Biela, brązowa: G. Paduszyńska, B. Bączek, J. Haj-

Gębala. 

Odznaka „25 lat w PTTK”- Szymon Brzozowski, Marian Jurczyga 

 

Rok 2020 
Honorowa Odznaka PTTK „PODBESKIDZIE”- Andrzej Małek, Kulpa Janusz, Simka Lucjan. 

 

Rok 2021 

Brązowa Honorowa Odznaka PTTK – Maciej Brylski, 

Odznaka „50 lat w PTTK”- Eugeniusz Handzlik 

Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego „Za zasługi dla rozwoju turystyki” Andrzej Kucia 

 

Rok 2022 

Odznaka „50 lat w PTTK”- Wiesław Trybus 

Dyplom Oddziału - Witold Wrzoł, Łukasz Mizia, Alina Ogrodna, Teresa Horak 

 

II. Oddział PTTK „PODBESKIDZIE”, jako stowarzyszenie 

1. Oddział PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej w kadencji 2013 – 2014 prowadził działalność statutową 

w oparciu o dokumenty: Statut Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ zarejestrowany w KRS, Ustawę o Usłu-

gach Turystycznych, Ustawę o pożytku publicznego i wolontariacie. 

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej dnia 

11 czerwca 2012 został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja Pożytku Publicz-

nego pod  Nr 0000099074. 

3. Oddział PTTK „PODBESKIDZIE‖  posiada Regon  070517438 oraz NIP 547-16-62-973 

4. Oddział PTTK „PODBESKIDZIE‖ nie posiada majątku w postaci schronisk, parcel i innych nieruchomości.  

5. Nasz udział w Kapitale Zakładowym  Spółki Schroniska i Hotele „KARPATY‖, spółka z o.o. w Nowym Są-

czu został powiększony do kwoty 15 000 zł Uchwałą Zarządu Nr 111/XXVIII/2016 z dnia 16 lutego 2016r 

6. Oddział PTTK „PODBESKIDZIE‖ nie prowadzi działalności gospodarczej. 

7. Księgowość Oddziału prowadziło Biuro Obsługi Finansowej RACHMISTRZ Przemysław Grochola, 43-300 

Bielsko-Biała, ul. Szajtera 7, Uchwała Nr 31/XXIX/2017 
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8. Siedziba Biura Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 9.  Pracow-

nicami  biura  Oddziału były: Anna Lipska (do grudnia 2020 r.),  Irena Lurka (od 01.06-31.12.2021 r.Uchwała 

105/XXIX/2021), obecnie od 08.03.2022 w biurze Oddziału zatrudniona jest Pani Katarzyna Mieszczak 

Uchwałą Nr 120/XXIX/2022. 

9. Oddział posiada witrynę internetową pod adresem: bielsko.pttk.pl 

 

 

III.   Podstawowe dokumenty Oddziału: 

Oddział  w trakcie trwania kadencji działał w oparciu o następujące dokumenty regulujące  prace Zarządu, Komisji 

Problemowych, Kół i Klubów: 

1. Zakres działań i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu – Uchwała Nr 1/XXIX/2017 aneks 

przydziału czynności wśród członków Zarządu Oddziału uchwała Nr 38/XXIX/2018 z dnia 28.03.2018 roku. 

 

IV. Informacje organizacyjne Oddziału 

Dnia 18 marca 2017 roku odbył się XXIX Zjazd Oddziału  PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku –Białej, na którym 

wybrano Władze Oddziału na obecną kadencję, po rezygnacji Elżbiety Jagosz i Waldemara Siarkowskiego  w 2018 

roku skład zarządu przedstawia się następująco: 

1. Lucyna Bardel – Prezes 

2. Marek Czader  – I Wiceprezes 

3. Andrzej Kucia  - II Wiceprezes 

4. Piotr Michalski – Sekretarz 

5. Alina Ogrodna – Skarbnik 

6. Teresa Horak – Członek Zarządu 

7. Maciej Lipski – Członek Zarządu 

Dnia 08.02.2019 roku po długiej chorobie zmarła koleżanka Prezes Lucyna Bardel.  

Na posiedzeniu w dniu 22.02.2019 roku na podstawie art. 54 ust. 1 Statutu ZG PTTK Zarząd dokooptował do obecne-

go składu Zarządu kol. Janinę Dyrda (która złożyła oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Sądu Koleżeńskiego 

Oddziału), Urszulę Dubiel oraz Katarzynę Nowakowską-Hepnar. Dotychczasowi członkowie Prezydium złożyli rezy-

gnację z dotychczas pełnionych funkcji w Zarządzie Oddziału. W wyniku wyborów tajnych wybrano prezesa i prezy-

dium Zarządu. Skład Zarządu Oddziału przedstawia się następująco: 

1.  Marek Czader- Prezes Zarządu 

2. Andrzej Kucia- I Wiceprezes ZO 

3. Janina Dyrda- II Wiceprezes ZO 

4. Alina Ogrodna- Skarbnik ZO 

5. Piotr Michalski- Sekretarz ZO 

6. Urszula Dubiel- członek ZO 

7. Katarzyna Nowakowska-Hepnar – członek ZO 

8. Teresa Horak- członek ZO 

9. Maciej Lipski- członek ZO 

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna: 

1. Jan Nogaś  – Prezes 

2. Marian Sanek  – Wiceprezes  do 03.07.2017 r.   
3. Aureliusz Andrzej Moczała  – Członek 
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Po śmierci kol. Mariana Sanka w dniu 26.10.2017 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Oddziału, podczas którego 

delegaci dokonali wyboru osoby do składu OKR. W następstwie wyborów skład OKR przedstawia się następująco: 

1. Jan Nogaś               – Prezes 

2. Aureliusz -Andrzej Moczała  – Sekretarz 

3. Łukasz Mizia                              – członek KRO 

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński: 

1. Henryk Russek  – Prezes 

2. Waldemar Maniecki     - Wiceprezes 

3. Maria Borgieł   – Sekretarz 

4. Janina Dyrda     - Członek 

5. Marcin Wójcik    - Członek 

W dniu 22.02.2019 z funkcji członka SKO zrezygnowała Janina Dyrda a 27.06.2019 roku zmarł Prezes SKO kol. 

Henryk Rusek. W wyniku wyborów skład SKO przedstawia się następująco: 

1. Waldemar Maniecki- Prezes SKO 

2. Maria Borgieł- członek SKO 

3. Marcin Wójcik- członek SKO 

4. Elżbieta Skrudlik- członek SKO 

5. Barbara Kania- członek SKO 

 

CZŁONKOWIE ODDZIAŁU PTTK „PODBESKIDZIE” WE WŁADZACH  PTTK: 

1. Lucyna Bardel: Członek  Głównej Komisji Rewizyjnej do 22.02.2019 

2. Andrzej Kucia: Przewodniczący Delegatury Zachodniokarpackiej Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK (z 

siedzibą w naszym Oddziale). Od 20.06.2021 Członek Rady Nadzorczej w Spółce  Hotele i Schroniska „Kar-

paty‖ 

3. Henryk Russek: Członek Rady Nadzorczej w Spółce  Hotele i Schroniska „Karpaty‖ do 27.06.2019 

 

V. Kierunki  działania Zarządu Oddziału  na lata 2013-2016 wyznaczyły  uchwały przyjęte przez  XXIX  Walny 

Zjazd Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, który odbył się 18 marca 2017 rok. 

Walny Zjazd zobowiązuje nowo wybrany  Zarząd do: 

Uchwała nr 1.Podjąć działań nad poszerzeniem Kadry Programowej Oddziału. Przeprowadzenie szkoleń i 

umożliwienie zdobycia uprawnień. 

Oddział posiada wykwalifikowaną kadrę turystyczną liczącą liczy 94 osoby (161 uprawnienia).Wg sprawozdania 

TKO za 2021 są to:  

- przodownicy turystyki górskiej  49  

- przodownicy turystyki pieszej 2 

- przodownicy turystyki kajakowej 6 

- przodownicy turystyki narciarskiej 28 

- instruktorzy przewodnictwa 9 
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- instruktorzy turystyki narciarskiej 5 

- instruktorzy krajoznawstwa  9 

- instruktorzy ochrony przyrody  7 

- instruktorzy opieki nad zabytkami 1 

- organizatorzy turystyki 4 

- znakarze 15 

- opiekunowie SKKT 25 

- przewodnicy 62 

- piloci wycieczek 3 

Kol. Lucyna Bardel prowadziła rozmowy z Oddziałami PTTK w Żywcu i Cieszynie na temat wspólnego uruchomie-

nia kursu na przewodnika PTTK skoncentrowanego głównie na trójkącie Cieszyn, Żywiec, Bielsko. Rozmowy te nie 

doprowadziły do realizacji przedsięwzięcia. Planowane było również zorganizowanie kursu przewodnickiego wspól-

nie z Oddziałem PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie. Z uwagi na niedostateczna ilość chętnych przedsięwzięcie 

również nie doszło do skutku. Członkowie ZO kol. Andrzej Kucia i Marek Czader są członkami komisji egzaminacyj-

nej na uprawnienia przodownika górskiego, egzaminy odbywają się dwa razy do roku w Domu Turysty PTTK przy ul. 

Krasińskiego, kolejne będą odbywały się w siedzibie Oddziału. Kolega Andrzej Kucia był ponadto wykładowcą na 

kursach znakarzy szlaków turystycznych PTTK organizowanych przez inne Oddziały. Kadra znakarzy Oddziału roz-

rasta się na bieżąco, w tym roku także się powiększy. Oddział samodzielnie nie organizował w bieżącej kadencji kur-

sów umożliwiających zdobycie uprawnień PTTK, w 2018 roku wspólnie z Pracownią Krajoznawczą przy Radzie Pre-

zesów Województwa Śląskiego – odbyło się szkolenie dla kandydatów na Instruktora Krajoznawstwa Regionu prowa-

dzone przez Edwarda Wieczorka, uprawnienia otrzymało 9 osób. 

 Na stronie internetowej Oddziału na bieżąco zamieszczane są informację o kursach organizowanych przez jednostki 

PTTK z terenu województwa śląskiego. Uchwała w części zrealizowana, do realizacji ciąłej. 

Uchwała nr 2.Ukierunkować działania krajoznawcze i turystyczne na młodzież do 26 roku życia. 

(należy dotrzeć do nauczycieli ze szkół średnich przesyłając im informację o działaniach naszych w tym kierunku). 

Przy naszym Oddziale działa Komisja ds. Młodzieży, która skupia się na działaniach zmierzających do turystycznej 

aktywizacji dzieci i młodzieży szkolnej. Skupia ona nauczycieli prowadzących szkolne koła turystyczno-

krajoznawcze działające w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ze szkół średnich można wymienić 

ZSTiH,  ZSEEiM oraz dwa LO, w tym jedno o profilu turystyczno-hotelarskim. 

Po reorganizacji systemu oświaty ilość SKKT w Oddziale wynosi obecnie 19 kół, w których zrzeszonych jest 377 

członków (dane na rok 2021). 

 Jednym z klubów Oddziału jest MKKT, skupiające najmniej zaawansowanych wiekiem członków Oddziału.  

Oddział nie prowadził w bieżącej kadencji działań zmierzających wyłącznie do aktywizacji młodzieży akademickiej, 

niemniej jednak organizowane są wycieczki skierowane zwłaszcza do tej grupy wiekowej, jako osób o najlepszej 

kondycji fizycznej. 

Uchwała w realizacji ciągłej. 

 

Uchwała nr 3.Wzmocnić współpracę między jednostkami Oddziału, kontynuować poszerzone posiedzenia Za-

rządu z prezesami Kół/ Klubów i SKKT przynajmniej raz w roku. 

Oddział w swej działalności na bieżąco współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Oddziału, zarówno na etapie 

tworzenia planów pracy, jak i przy ich realizacji. Prawidłowo wykonywane są obowiązki sprawozdawcze jednostek 

organizacyjnych. Spotkania z Prezesami kół i klubów odbywają się przynajmniej raz w roku, wyjątkiem jest rok 2021, 

w którym spotkanie takie z uwagi na obowiązujące obostrzenia nie odbyło się. 

Uchwała realizowana na bieżąco, w realizacji ciągłej. 
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Uchwała nr 4.Wzmocnić działania dotyczące zapisów historii Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działa-

czy Oddziału. Organizowanie dni wspomnień  o działaczach oddziału. 

Już w poprzedniej kadencji ZO zapoczątkował organizowanie spotkań mających na celu przybliżenie członkom Od-

działu oraz osobom zainteresowanym historię Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem wspomnień osób szczegól-

nie zasłużonych. Odbyły się spotkania z kol. Zbigniewem Grzbielą, Janem Graffem i Henrykiem Russkiem, planowa-

ne były kolejne spotkania m.in. z kol. Edwardem Dzikim, Stanisławem Podżorskim, Marią Borgieł i innymi. Z uwagi 

na stan epidemii ale również tragiczne zdarzenia losowe spotkania takie nie były organizowane. W trakcie najbliż-

szych posiedzeń Zarząd zaproponuje harmonogram tych spotkań w bieżącym roku. 

Uchwała nr 6.Rozpocząć prace przygotowawcze  do tworzenia małego muzeum Oddziału/ pamiątki kół i klu-

bów powinny znaleźć miejsce w siedzibie Oddziału. 

W 2020 roku ZO otrzymał pismo od ZGM dotyczące remontu kamienicy przy ul. Wzgórze 9, podczas prac przygoto-

wawczych i związanych z nimi lustracji pomieszczeń Oddział otrzymał polecenie dotyczące użytkowania pomiesz-

czenia na drugim piętrze w sposób zgodny z umową tzn. wyłącznie jako strychu. Mając na uwadze obowiązujący stan 

prawny lokalu, w siedzibie Oddziału nie ma pomieszczeń, które umożliwiłyby utworzenie małego muzeum Oddziału. 

Zasadnym w tej sytuacji wydaje się bądź organizowanie mini wystaw czasowych np. w Książnicy Beskidzkiej przy 

okazji Światowych Dni Turystyki, bądź rozważenie przekazywania materiałów do Muzeum Turystyki Górskiej, czy 

też innej wykwalifikowanej placówki muzealnej. Oddział powinien również nawiązać współpracę z Archiwum Pań-

stwowym, która umożliwiłaby poprawne katalogowanie i zarchiwizowanie dokumentów Oddziału. W realizacji 

uchwał omówionych w pkt. 4 i 5 niezwykle ważna wydaje się rola Komisji Historii i Tradycji Oddziału. Uchwała 

niezrealizowana. 

Uchwała nr 7. Kontynuować Złazy Oddziału integrujące turystów Podbeskidzia.  Rajd Górski „Wiosna” oraz 

Złaz Gór-Szczyty. Kontynuować międzypokoleniowe spotkania integracyjne dla członków Towarzystwa. 

Corocznie w planach pracy Oddziału uwzględniane są imprezy o charakterze cyklicznym: Rajd Górski „Wiosna‖ oraz 

Złaz Kół i Klubów „Gór szczyty‖, jako imprezy kluczowe, najbardziej integrujące członków naszego Oddziału. Rok-

rocznie imprezy te cieszą się duża popularnością i przynoszą nieocenione korzyści pozafinansowe dla naszego Towa-

rzystwa. Jedynie w 2021 z uwagi na obostrzenia nie odbył się Rajd Górski „Wiosna‖, za to dzięki determinacji i zaan-

gażowaniu członków Oddziału zrealizowany został jesienny Złaz Kół i Klubów. Realizacja tej uchwały nie budzi 

żadnych kontrowersji, uchwała zrealizowana, w realizacji ciągłej. 

Uchwała nr 8: Wypracować formy współpracy z miejskim i powiatowym biurem informacji turystycznej. Za-

jąć się jeszcze większa promocją Oddziału i poszukiwaniem osób chętnych do pracy w tym zakresie.  

W Zarządzie Oddziału obecnej kadencji osoba odpowiedzialną za kontakty z biurami informacji turystycznej oraz za 

promocję Oddziału jest kol. Maciej Lipski. W magazynie „Pełna Kultura‖ ukazywały się informację na temat organi-

zowanych przez Oddział imprez. Prezes ZO nawiązał kontakt z Radiem Katowice i na łamach tej stacji pojawiały się 

treści związane z działalnością Oddziału (prezes BKPT). Oddział nawiązał również kontakt z Miejskim Ośrodkiem 

Promocji i Kultury w Szczyrku. Stronę internetową Oddziału prowadzi kol. Stanisław Podżorski, strona jest głównym 

sposobem prezentacji informacji na zewnątrz. W celu dotarcia do większej ilości osób do składu ZO dokooptowano 

kol. U. Dubiel i K. Nowakowską-Hepnar. Uchwała w realizacji ciągłej. 

Uchwała nr 9: Zobowiązać Zarządy kół i klubów do wywiązywania się z podstawowych obowiązków względem 

Zarządu Oddziału. 

Zarządy kół i klubów terminowo składają sprawozdania merytoryczne oraz TKO. Uchwał zrealizowana. 

Uchwała nr 10: Zobowiązuje się nowo wybrany Zarząd do zakończenia w obecnej kadencji działań w zakresie 

uporządkowania spraw majątkowych naszego Oddziału zapoczątkowanych w minionej kadencji. 

Uporządkowanie spraw majątkowych, o których mowa w uchwale Zjazdu, wymaga zatrudnienia profesjonalnej kan-

celarii prawnej i wieloletniej batalii sądowej z ZG PTTK. Otrzymana przez Oddział odpowiedź prezesa ZG PTTK 

jednoznacznie świadczy, iż Oddział nie jest uważany przez ZG, jako kontynuator Oddziału PTT w Bielsku-Białej, 

widniejącego w ówczesnych dokumentach dotyczących spraw majątkowych. W obecnej sytuacji majątkowej Oddział 

nie posiada środków finansowych na przeprowadzenie tej sprawy, przygotuje stosowną opinię prawną w tej kwestii. 

Uchwała niezrealizowana. 

Uchwała nr 12: Wskazane jest organizowanie i rozliczanie dużych imprez kołowych i klubowych o charakterze 

turystyki powszechnej poprzez biuro PTTK na zasadach takich, jak działalność odpłatna z zakresu zadań po-
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żytku publicznego. Organizowanie i rozliczanie imprez kół i klubów o charakterze turystyki kwalifikowanej 

należy prowadzić w ramach swoich kół i klubów. 

Wszystkie imprezy kół i klubów, które umieszczone są w planie pracy Oddziału, rozliczane są w całości przez Od-

dział, zapisy i wpłaty przyjmowane są w biurze Oddziału. Imprezy o charakterze turystyki kwalifikowanej przezna-

czone dla członków kół i klubów i przez nie organizowane są prowadzone przez koła i kluby. W świetle obowiązują-

cych przepisów o rachunkowości wszystkie dokumenty finansowe musza przechodzić przez biuro Oddziału. 

Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 13. Członkowie władz naszego Oddziału PTTK nie mogą w trakcie trwania kadencji zawierać z 

Oddziałem PTTK „PODBESKIDZIE” umów cywilnoprawnych ani też wykonywać odpłatnie zadań w zakresie 

pożytku publicznego. Nie dotyczy to umów wynikających z art.10a ustawy o stowarzyszeniach. 

Członkowie władz Oddziału nie zawierają z Oddziałem umów o których mowa w artykule 53 pkt 3 Statutu PTTK.  

Zgodnie z artykułem 11 pkt 4 w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowa-

rzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik po-

wołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów). Uchwała zrealizowana. 

Uchwała nr 14. Oddziałowa Komisja Rewizyjna może kontrolować działalność kół i klubów jedynie w uzasad-

nionych przypadkach po uzgodnieniu tej czynności z pozostałymi władzami Oddziału a celem jej musi być do-

bro koła i klubu. Sposób prowadzenia kontroli nie może prowadzić do generowania napięć i konfliktów. 

Zarząd Oddziału nie posiada informacji dotyczących niezgodnego z przytoczonymi zapisami działania KRO. Uchwała 

zrealizowana. 

Uchwała nr 15. Zobowiązać Zarząd Oddziału do przeprowadzenia niezależnego audytu księgowości Oddziału 

za rok 2016. 

W następstwie sporów z KRO poprzedniej kadencji i zarzutów o nieprawidłowe prowadzenie księgowości Oddziału, 

ZO zwrócił  się z zapytaniem do biegłych rewidentów o wykonanie audytu księgowości. Z uwagi na wysokie koszty 

odstąpiono od zlecenia tychże prac. Jednocześnie zmieniono firmę zewnętrzną zajmującą się obsługą księgową Od-

działu. Firma ta nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości dotyczących naruszania przepisów finansowych dotyczą-

cych działalności Oddziału. Z całą stanowczością należy stwierdzić, iż księgowość oddziału prowadzona jest zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Uchwała częściowo zrealizowana. 

Uchwała nr 16. Zobowiązać Zarząd do pilnego zorganizowania szkoleń aktywu Oddziału, władz Oddziału i 

władz kół i klubów w zakresie wiedzy prawnej i finansowej. 

W obecnej kadencji członkowie władz oraz inne osoby mogły uczestniczyć w szkoleniach z tego zakresu organizowa-

nych przez LOT, przez Radę Prezesów oraz ZG PTTK. 

Uchwała częściowo zrealizowana. 

Uchwała nr 19. Zobowiązuje się Oddział do zrealizowania przyznanych odznak „25 lat w PTTK” i „50 lat w 

PTTK”. 

Odznaki o których mowa w treści uchwały nie zostały przyznane przez ówczesny ZO z uwagi na negatywną opinię 

Komisji Odznaczeń i Wyróżnień Oddziału, wynikającą z przedłożonych legitymacji członkowskich niepotwierdzają-

cych ciągłości członkostwa w PTTK. Szczegółowa analiza protokołów z posiedzeń prezydium ówczesnego ZO nie 

potwierdziła przedstawionego na Walnym Zjeździe Oddziału stanowiska, w sprawie wyrażenia woli, bądź też rzeczy-

wistego przyznania tychże odznak. Zarząd Oddziału poprzedniej obecnej kadencji nie podjął uchwały o przyznaniu 

odznak, jako że Komisja Odznaczeń i Wyróżnień Oddziału nie zajmowała się wnioskami w przedmiotowej sprawie. 

Braki formalne stwierdzone na wcześniejszym etapie nie zostały usunięte. 
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Nadzwyczajny Zjazd XXIX Kadencji Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej obradujący w dniu 

26.10.2017 roku podjął Uchwałę: Zobowiązuje Zarząd Oddziału do przygotowania zmian w Statucie Oddziału, 

mających na celu umożliwienie nadawania godności Członka Honorowego Oddziału PTTK 

„PODBESKIDZIE”. 

 Zarząd Oddziału skontaktował się w tej sprawie z kol. Jackiem Tyczkowskim z Cieszyna, wspólnie udało się 

przygotować stosowne materiały do wykonania uchwały Zjazdu. 

Niemniej jednak w związku ze zmianami w Statucie PTTK, związanym ze zmianami ustawy Prawo o Stowarzysze-

niach, Oddział nasz nie będzie posiadał własnego statutu, a jedynie działał na podstawie statutu PTTK. W związku z 

powyższym Uchwałą Zjazdu Oddziału przyjmie stosowne propozycje ZO w tej kwestii. 

Uchwała w trakcie realizacji, merytorycznie przygotowana. 

 

Obecnie trwająca kadencja władz Oddziału postawiła przed ZO niezwykle trudne i wymagające wyzwania, wynikają-

ce z przyjętych przez XIX Walny Zjazd Oddziału uchwał oraz z wydarzeń, które miały miejsce w jej trakcie. Najważ-

niejszymi były najpierw śmierć koleżanki Prezes Lucyny Bardel w lutym 2019 roku a następnie utrudnienie i potem 

całkowite zamrożenie możliwości prowadzenia działań organizacyjnych Oddziału w związku z ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemicznego w całym kraju. Wydarzenia te wymagały przeorganizowania ZO oraz OSK poprzez doko-

optowanie nowych członków tych władz. Działania podjęte przez ZO dotyczyły w tym okresie przede wszystkim 

redukcji kosztów funkcjonowania Oddziału, poprzez korzystanie z możliwości obniżenia czynszu za pomieszczenie 

siedziby Oddziału oraz redukcję kosztów funkcjonowania biura Oddziału, które w 2021 roku prowadzone jest na za-

sadzie dyżurów członków ZO. Obecnie ZO prowadzi rozmowy z kandydatami do zatrudnienia w biurze Oddziału. 

Ponadto ZO prowadził działalność realizując projekty finansowane przez Urząd Miasta Bielska-Białej, skierowane do 

członków Oddziału oraz mieszkańców naszego miasta. Grupami docelowymi tych projektów byli seniorzy oraz pozo-

stali mieszkańcy, bez rozgraniczenia na grupy wiekowe.   

 ZO dostosował działalność Oddziału, w tym również częstotliwość własnych spotkań do ogłoszonych na tere-

nie naszego kraju obostrzeń, realizując jednakże wszystkie wymagane przez prawo działania. Analizując sytuację 

finansową zrezygnowano w okresie zimowym z zatrudniania pracownika do obsługi biura a samo biuro pracowało w 

formie dyżurów członków Zarządu. Oddział nie posiada zaległości finansowych, na bieżąco realizowane są płatności 

za faktury a także terminowo sporządzono i przesłano wymagane sprawozdania, w najbliższym czasie odbędzie się 

posiedzenie ZO, na którym zatwierdzony zostanie bilans za 2020 rok. Oceniając tryb pracy biura Oddziału oraz same-

go Zarządu należy wskazać również na konsekwencje negatywne podjętych działań. Należy tu wymienić przede 

wszystkim wydłużenie terminów przepływu korespondencji oraz występowanie trudności dla członków w opłacaniu 

składek członkowskich. W 2020 roku Oddział znacząco zredukował swoją aktywność programową, co przełożyło się 

bezpośrednio na znaczące zmniejszenie liczebności naszego Oddziału. W latach 2020-21 ZO musiał zmierzyć się z 

problemami, jakie nie miały miejsca w ostatnich dziesięcioleciach, dbając o sytuację finansową Oddziału i jednocze-

śnie nie rezygnując z realizacji działań statutowych. Dalsze funkcjonowanie nie jest zagrożone i realne jest odbudo-

wanie potencjału osobowego oraz realizowanie przyjętych kierunków działania przy zaangażowaniu i współdziałaniu 

wszystkich władz Oddziału oraz kół, klubów i komisji. 

Każdego roku Zarząd przyjmował Uchwałę o składkach członkowskich w oparciu o Uchwałę Zarządu Głównego 

PTTK.  Omawiał i przyjmował plany pracy, w których zawarte były wszystkie formy działalności statutowej. Główne 

Imprezy Turystyczno-Krajoznawcze, planowane do realizacji z samorządami, stowarzyszeniami lub ZG PTTK, znaj-

dowały swoje miejsce w planach Oddziału.  Dzięki bardzo dobrej współpracy między partnerami  Oddział nasz, jako 

Towarzystwo  jest głównym partnerem do realizacji wielu imprez.  

Prezydium było w stałym kontakcie w Firmą księgową, gdyż w czasie realizacji następowały liczne zmiany, głównie 

związane z wszelakiego rodzaju dotacjami lub innymi formami wsparcia finansowego. Ważne sprawy omawiany były 

na posiedzeniach Zarządu. Zarząd Oddziału w latach 2017 – 2022 obradował 44 razy i przyjął 129 uchwał. W kolej-

nych latach przedstawiało się to w następujący sposób: 

Rok 2017 -   4 posiedzeń i 31 uchwał 

Rok 2018 - 11 posiedzeń i 23 uchwały 

Rok 2019 -   9 posiedzeń i 31 uchwał 

Rok 2020 -   8 posiedzeń i 14 uchwał 

Rok 2021-    8 posiedzeń i 15 uchwał 

Rok 2022-   6 posiedzeń i 21 uchwał 

Wykaz szczegółowy uchwał zawarty jest w sprawozdaniach merytorycznych Oddziału za kolejne lata kadencji do-

stępnych w biurze Oddziału. 
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Zarząd Oddziału przygotowywał projekty w ramach konkursów w sferze turystyki organizowanych przez Urząd Mia-

sta Bielska-Białej i realizował je w ramach przyznanych dotacji. Były to projekty :Aktywni Seniorzy, Krajoznawcze 

wędrowanie, Tam, skąd widać lepiej, Wyżej, dalej… autokarem i pieszo, Razem, Bezpiecznie…autokarem i pieszo. 

W 2022 roku w ramach przyznanych dotacji Oddział nasz realizuje projekty: Aktywni Seniorzy, Od Bałtyku po gór 

szczyty oraz Mały Szlak Beskidzki na raty. 

 

VI. Biblioteka 

Oddział PTTK PODBESKIDZIE w siedzibie mieści również Bibliotekę o profilu turystycznym, Zgromadzone tam 

woluminy  w liczbie ponad 3700 dokumentują bogatą  historię turystyki polskiej na przestrzeni lat, przewodniki oraz 

inne wydawnictwa nigdzie nie prezentowane. Biblioteka od lat prowadzona jest społecznie przez oddaną tej sprawie 

Koleżankę  Urszulę Kobiela.  

 

VII. Struktura Oddziału – jednostki organizacyjne powołane do realizacji celów i zadań Oddziału PTTK 

w dziedzinie przez nie reprezentowane. 

Zarząd Oddziału, na okres kadencji, zatwierdził skład 9 Komisji, które zgodnie  ze Statutem  PTTK,  są organami 

doradczymi, wspierającymi realizację celów i zadań statutowych. Działają zgodnie z uchwalonymi przez Zarząd 

Oddziału regulaminami. 

 

1.Komisja Turystyki Górskiej  Nr 10/XXIX/2017r - Andrzej Kucia – przewodniczący , Tadeusz Bro-

żek, Marek Czader, Zdzisław Górywoda, Zbigniew Grzbiela, Marian Grzywacz, Czesław Gwizdała, 

Henryk Hoffmann, Tadeusz Kocoń, Waldemar Maniecki, Władysława Okrzesik, Stanisław Podżorski, 

Bogdan Pudełko 

2.Komisja Turystyki Pieszej  Nr 17/XXIX/2017 - Waldemar Maniecki - przewodniczący, Michał 

Hyla, Jan Grzybowski, 

3.Komisja Historii i Tradycji -Nr 18/XXIX/2017 -Henryk Russek –przewodniczący, Zbigniew Grzbiela, 

Maria Borgieł; po śmierci Henryka Russka Maria Borgieł została przewodniczącym komisji. 

4.Komisja Krajoznawcza - Nr 14/XXIX/2017 - Janusz Stwora -przewodniczący, Jan Graff, Kata-

rzyna Sylwestrzak, Lucyna Bardel, Marek Czader, Kazimierz Czyż, Janina Dyrda, Kazimierz Honkisz, 

Jerzy Jurczak. 

5.Komisja Ochrony Przyrody -Nr 16/XXIX/2017  Andrzej Kucia – przewodniczący, Marek Czader, 

Henryk Hoffman, Barbara Majchrzak 

6.Komisja Turystyki Narciarskiej - Nr 6/XXIX/2017 Edmund Brzozowski – przewodniczący – Andrzej 

Małek, Lena Moskał, Jacek Turoń,  

7.Komisja ds. Młodzieży- Nr 11/XXIX/2017 -Anna Borowiec-Macner – przewodnicząca, Janina 

Dyrda, Halina Kucz, Barbara Rojek 

8.Komisja Turystyki Kajakowej - Nr 12/XXIX/2017 -Wiesław Trybus -przewodniczący, Janusz 

Zielonka, Elżbieta Zemanek, Krystyna Dunat, Damian Wieczorek 

9.Komisja Odznaczeń i Wyróżnień - Nr 19/XXIX/2017 - Michał Niemczyk – przewodniczący , Maria 

Borgieł, Teresa Zioła, Barbara Kania, Janusz Kulpa, Barbara Mikuła, Elżbieta Skrudlik; po rezygnacji 

Michała Niemczyka funkcję Przewodniczącego pełniła Elżbieta Jagosz, a obecnie funkcję tę pełni Bar-

bara Mikuła (od 06.05.2022)- Uchwała nr 132/XXIX/2022 

 

Zarząd na XXIX Kadencję nie powołał  Komisji Turystyki Kolarskiej i Komisji Opieki nad Zabytkami,  

 

Powołane Komisje działają według regulaminów i  rocznych planów, wypełniają swoje statutowe zadania. 

Służyły pomocą w realizacji zadań, wspierając tak merytorycznie, jak i organizacyjnie Zarząd Oddziału.  

Przewodniczący komisji to osoby z dużym doświadczeniem co jeszcze znaczniej usprawnia  styl pracy. Jaką 

pracę wykonały przez okres działalności poznamy po otrzymanych sprawozdaniach rocznych.  

Przy Komisjach działają Referaty Weryfikacyjne: 

TRW GOT KTG ZG  Stanisław Podżorski, Henryk Hoffmann, Zdzisław Górywoda, Marian Grzywacz, Ma-

niecki Waldemar, Andrzej Kucia. 

TRW przy Komisji Turystyki Pieszej- Michał Hyla , Waldemar Maniecki, Jan Grzybowski 

TRW przy Komisji Turystyki Narciarskiej 

Oddziałowy Referat Weryfikacyjny Odznaki Turysta Przyrodnik  przy Komisji Ochrony Przyrody : Henryk 

Hoffmann, Andrzej Kucia , Marek Czader 

TRW przy Komisji Krajoznawczej: Graff Jan , Lucyna Bardel 

TRW przy Komisji Kajakowej : Wiesław Trybus 

Weryfikacja Kolarskiej Odznaki Turystycznej: Jan Pająk,  Zdzisław Górywoda 

Weryfikacja odznaki „Małej Korony Beskidów‖ : Elżbieta Jagosz 
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TRW weryfikują oraz przyznają odznaki:  Odznaki GOT, krajoznawcze, narciarskie, kajakowe, kolarskie, turystyki 

piesze, Turysta Przyrodnik, Dziecięce Odznaki Turystyczne, Senior oraz odznakę Mała Korona Beskidów i krajo-

znawczą „Bielsko-Biała i okolice‖. 

1. Komisja Turystyki Górskiej: 
Komisja Turystyki Górskiej powołana została na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 24.04.2017 roku. 

Akces do nowej komisji zgłosiło 12 osób, które po głosowaniu utworzyły nową komisję. 

 Na przewodniczącego wybrano kol. Andrzeja Kucię,  który otrzymał także mandat delegata na Krajową Naradę 

Aktywu Górskiego 

Powołano także TRW w składzie: 

Podżorski Stanisław  - Przewodniczący 

Górywoda Zdzisław 

Grzywacz Marian 

Hoffmann Henryk 

Kucia Andrzej 

Maniecki Waldemar 

Termin spotkań pozostawiono bez zmian – 4 poniedziałek miesiąca. 

Na następnym zebraniu dokooptowano jeszcze 2 osoby i podzielono funkcje. 

Od tej pory komisja działała w składzie: 

Przewodniczący  - Andrzej Kucia 

Wice przewodniczący: 

Czader Marek 

Grzbiela Zbigniew 

Podżorski Stanisław   

Sekretarz -  Władysława Okrzesik 

Członkowie: 

Brożek Tadeusz 

Górywoda Zdzisław 

Grzywacz Marian 

Gwizdała Czesław 

Hoffmann Henryk zm.2021 r. 

Kocoń Tadeusz 

Maniecki Waldemar 

Pudełko Bogdan zm.2020 r. 

Wawrzuta Szymon 

 

 Utworzono 3 zespoły:  

d.s. Zagospodarowania terenu A. Kucia, B. Pudełko, Sz. Wawrzuta) 

 d.s. Rajdów i wycieczek (M. Czader i pozostali)  

 d.s. Odznaczeń i wyróżnień (Z. Górywoda, T. Brożek, T. Kocoń. Cz. Gwizdała) 

 

Niestety w tej kadencji ponieśliśmy niepowetowane straty. Na wieczny spoczynek odeszli od nas koledzy: Bogdan 

Pudełko i Henryk Hoffmann. 

Komisja działała w oparciu o corocznie przygotowywane plany pracy.  

Nie wszystkie udało się zrealizować z powodu pandemii, która wybuchła w 2020  r. Wówczas także nie mogliśmy 

spotykać się na zebraniach, a kadencja komisji przedłużona została do 5 lat. 

W  okresie działania KTG zorganizowano następujące rajdy wiosenne: 

2018 rok na Hali Miziowej (167 uczestników) 

2019 na Hali Krupowej      ( 119  ) 

2020 i 2021 brak rajdów. 

Od 2018 roku rozpoczęliśmy przejście Głównego Szlaku sudeckiego, który zaplanowany był na 3 lata. 

Kol. Podżorski kontynuował poznawanie gór sąsiadów. Do skutku doszły 2 wycieczki: na Wielki Jawornik (Czechy) 

29.06.2019 i na Diery (Słowacja) 13.07.2019 r. 

Czynnie braliśmy udział w Powiatowym Rajdzie Górskim i Powiatowym Rajdzie  "Brązowego Liścia". 

Powiatowe Rajdy Górskie miały mety w następujących miejscach: 

2017 – Szczyrk amfiteatr (210 uczestników), 2018 – Szyndzielnia (168 ), 2019 Błatnia (156 ) 

a Powiatowe Rajdy "Brązowego Liścia": 2017 – Zabrzeg, 2018 – Chata Wuja Toma  ( 426 uczestników), 2019 – 

Porąbka stadion (547),  2021 – Szczyrk Amfiteatr.  

Miłymi akcentami było uhonorowanie wielu naszych członków odznaczeniami i dyplomami. Tytuł honorowego 
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przodownika otrzymali kol: Henryk Hoffmann i Władysława Okrzesik, medal KTG ZG kol: Marian Grzywacz, 

Tadeusz Kocoń, Bogdan Pudełko, Dyplom KTG ZG Szymon Wawrzuta, Dyplom Marszałka Woj. Śląskiego kol. 

Henryk Hoffmann. 

 

Kol. Grzbiela  porządkował i zajmował się sprawami przodownickimi i na bieżąco przekazywał je komisji na 

zebraniach.  

Terenowy Referat Weryfikacyjny  weryfikował książeczki GOT i przyznawał odznaki.  

 

Kol. Kucia przewodniczył pracom  znakarskim.  Wykonywane one  były wg harmonogramu   i omawiano je na 

comiesięcznych zebraniach.  W latach 2017 – 2022 odnowiono 541,5 km szlaków turystycznych górskich. 

 

2. Komisja Turystyki Pieszej 

Działalność komisji koncentrowała się na uczestnictwie w imprezach Centralnych KTPZG- zlot PTP, rajdy OWP. 

Weryfikacja odznak turystyki pieszej i odznaki krajoznawczej „Znam Bielsko- Białą i okolice‖( zweryfikowano 290 

odznak), organizowała wycieczki piesze po terenie Powiatu Bielskiego. 

 

3. Komisja Turystyki Narciarskiej 

 Po XXIX Walnym Zjeździe Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku -Białej, w miesiącu kwietniu 2017 

ukonstytuowała się Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku – Białej w 

następującym składzie osobowym: 

1. Kol. Edmund Brzozowski  Przewodniczący 

2. Kol. Andrzej Małek  Wiceprzewodniczący 

3. Kol. Lena Moskal  Sekretarz 

4. Kol. Jacek Turoń  Członek 

Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK w Bielsku-Białej w powyższym składzie została zatwierdzona przez 

Zarząd Oddziału PTTK ‖PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej uchwałą nr 6/XXIX/2017 z dnia 25.04.2017r. na XXIX 

kadencję ZO PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej. Na wstępie n/n sprawozdania należy wyjaśnić, że kadencja 

XXIX ZO PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej została przedłużona na wskutek rozprzestrzenienia się 

epidemii COVID -19 od początku  2020 roku  w całym świecie, życie społeczno-gospodarcze wręcz zostało 

sparaliżowane. Stąd organizacja wszelkich spotkań i imprez turystycznych kompletnie została zaniechana ze względu 

obowiązujących obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Przepisy o kwarantannie zabraniały  nawet wstępu do lasu. 

Ale do czasu wybuchu epidemii COVID-19, O/KTN PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej na poszczególne  

sezony zimowe od 2017/2018 do 2021/2022 opracowywała wewnętrzne kalendarze imprez narciarskich, które były 

realizowane we wszystkich  górach Polski oraz na Słowacji i w Czechach. 

 W listopadzie 2017r. Zarząd Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej skierował pismo do COTG-

PTTK w Krakowie,  którym to zgłosił delegatów Oddziału na Krajową Konferencję Aktywu  Narciarskiego celem 

wyboru członków Komisji Turystyki Narciarskiej  ZG PTTK na XIX kadencję ZG PTTK. Delegatami reprezentujący 

O/PTTK‖ PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej zostali:  

 Kol. Andrzej MAŁEK   V-ce Przewodniczący KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE‖ w B-B. 

 Kol. Sławomir PILCH   Członek  Zarządu  BKN „GRONIE‖ w  B-B. 

 Kol. Jacek TUROŃ        Członek Oddz. KTN  O/PTTK „PODBESKIDZIE‖ w B-B. 

Ponadto delegatem reprezentującym O/PTTK „PODBESKIDZIE‖ w B-B. został Kol. Edmund Brzozowski 

dotychczasowy Przewodniczący KTN ZG PTTK na XVIII kadencję ZG PTTK.   

W KNAN-2017 w Szczyrku uczestniczyło 40 delegatów reprezentujących środowisko narciarskie O/PTTK z całej 

Polski. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono 9-cio osobowy skład Komisji Turystyki Narciarskiej  ZG 

PTTK na XIX kadencję ZG PTTK.  

 W tajnym głosowaniu Kol. Ryszard Gerszewski z O/PTTK w Kościerzynie został wybrany  na 

Przewodniczącego KTN ZG PTTK na XIX kadencję ZG PTTK. W krótkim wystąpieniu podziękował  Kol. 

Edmundowi Brzozowskiemu za kierowanie pracami KTN ZG PTTK w minionych XVII i XVIII kadencjach ZG 

PTTK. Ponadto KTN ZG PTTK   będzie organizatorem kilku imprez narciarskich mających swoje tradycje na terenie 

całej Polski. Będzie również rozwijana współpraca z organizacjami turystycznymi KST (Słowacja) i KĆT (Czechy) 

we współorganizowaniu wspólnych cyklicznych co 2 lata międzynarodowych zimowych zlotów turystów w każdym 

kraju na przemian. Na zakończenie KNAN-2017 Kol. Przewodniczący życzył wszystkim delegatom szczęśliwych i 

udanych sezonów zimowych podczas trwania XIX kadencji ZG PTTK w organizowaniu imprez narciarskich w 

swoich środowiskach, jak również aktywnego uczestnictwa w imprezach zaproponowanych przez  KTN ZG PTTK. 

Na wiosennym posiedzeniu w w maju  2018 roku  KTN ZG PTTK uchwałą nr 7/XIX/2018 nadała kol. Edmundowi 

Brzozowskiemu  Honorowego Przewodniczącego KTN ZG PTTK.  
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Działalność O/KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej polegała na organizowaniu w latach nieparzystych 

własnej wielodniowej cyklicznej imprezy narciarskiej pt: Towarzyskie Spotkania Narciarzy „BESKIDY ......‖  I tak w 

sezonie narciarskim 2018/2019 odbyło się  TSN  BESKIDY-2019  na szlakach turystycznych i duktach leśnych na 

terenie Beskidu Żywieckiego, ale po stronie Słowacji jako, że główna baza znajdowała się w Chacie na Końce Sveta 

w Vychlovka. Natomiast w sezonie narciarskim 2020/2021 odbyło się TSN „BESKIDY-2021 w Beskidzie Żywieckim 

w OW „GRONOSTAJ‖ Soli Kiczora k/Zwardonia. Natomiast w przypadających na lata parzyste, a więc 2017/2018,  

2019/2020 i odbywały się Międzynarodowe Zimowe Zloty Turystów współorganizowane przez Komisje Turystyki 

Narciarskiej organizacji turystycznych PTTK, KĆT i KST. I tak na prośbę KTN ZG PTTK, Oddz. KTN O/PTTK 

„PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej była koordynatorem zgłoszenia z Polski turystów narciarzy i pieszych na X 

MZZT-2018 w Oszczadnicy w Kysucach na Słowacji oraz na XI MZZT-2020 w Rymarzowie  w rejonie Grubego 

Jesenika na terenie Czeskiej Republiki. Wobec zawieszenia organizacji XII MZST-2022 w rejonie Nowego Sącza i 

okolicy, O/KTN PTTK „PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej postanowiła zorganizować TSN BESKIDY-2022 Beskid 

Mały „Przełom Soły‖ z gł. bazą w Międzybrodziu Bialskim w ośrodku „POKOJE MARIA‖. Turyści narciarze i piesi 

podczas trwania XXIX kadencji Zarządu Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej reprezentowali 

O/KTN w niżej wymienionych imprezach narciarskich: 

       _ Zlot Przodowników Turystyki Narciarskiej w Szczyrku i Jesenikach (Cz),      

 - 51 i 52 Ogólnopolski Rajd Narciarski po Jurze K-Cz.  

1.  Ogólnopolski Rajd Narciarski „W1.ędrówki Północy‖ 

2.  Ogólnopolski Rajd Narciarski „ZEMOWE WANDRE‖ Wieżyca 

3.  X Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów w Oszczadnicy (SK), 

4. Towarzyskie Spotkania Narciarzy „BESKIDY-2019‖w Vychlovka (SK), 

5. XI Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów w Rymarzowie (CZ), 

6. Towarzyskie Spotkanie Narciarzy „BESKIDY-2021‖ w Soli Kiczora k/Zwardonia, 

7.  Spotkanie Narciarzy „NA SZLAKU‖ w okolicy Torunia                          

8. XIII, XIV i XV TSN im. St. Szymulańskiego w Tatrach Zachodnich                                

9. TSN  „BESKIDY-2022‖ Beskid Mały „Przełom  Soły‖ Międzybrodzie Bialskie         

Ogółem podczas trwania kadencji 2017–2022 w imprezach narciarskich uczestniczyło                                                                     

-  308    turystów narciarzy i pieszych. 
Członkowie O/KTN  Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej są też aktywnymi działaczami 

Beskidzkiego Klubu Narciarzy „GRONIE‖, który to w 2019 w Chacie  „GAZDÓWKA  na Przeł. Salmopolskiej w 

Szczyrku obchodził  XX-lecie swojego powołania. Uroczystości zaszczycili swoją obecnością  Kol. Andrzej Kucia – 

V-ce Prezes Oddziału, Kol. Ryszard Gerszewski Przewodniczący KTN ZG PTTK oraz Honorowi Przewodniczący 

KTN ZG PTTK kol. kol. Wojciech Biedrzycki i Edmund Brzozowski  Członkowie władz PTTK w swoich 

wystąpieniach podkreślili duży wkład Klubu w upowszechnianie turystyki narciarskiej w regionie. Zasłużeni działacze 

Klubu zostali odznaczeniami wyróżnieniami organizacyjnymi Zarządu Głównego PTTK, Zarządu Oddziału PTTK 

„PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej i Zarządu Klubu BKN „GRONIE‖ w Bielsku-Białej. Członkowie O/KTN  

PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej wyrażają podziękowanie wszystkim turystom narciarzom za aktywne 

uczestnictwo w imprezach narciarskich odbywających się w Polsce i zagranicą reprezentując KTN O/PTTK w 

minionej kadencji. 

Ponadto wyrażamy serdeczne podziękowanie dla Zarządu BKN „GRONIE‖ za wszelką współpracę. 

4.Historii i Tradycji: komisja nie złożyła sprawozdania z działalności w bieżącej kadencji. Komisja kompletowała 

materiały dotyczące zasłużonych działaczy naszego Oddziału oraz prowadziła wraz z Zarządem Oddziału oraz Kołami 

i Klubami akcję Znicz, polegająca na umieszczeniu na grobach zasłużonych działaczy chorągiewek z logo Oddziału 

oraz zapalenie zniczy. 

5. Krajoznawcza: komisja nie złożyła sprawozdania z działalności w bieżącej kadencji. 

6.Komisja Ochrony Przyrody :  

Komisja Ochrony Przyrody została wybrana na zebraniu w dniu 08.06.2017 roku w składzie: 

Andrzej Kucia – Przewodniczący Komisji 

Marek Czader – Wice przewodniczący Komisji 

Henryk Hoffmann – Sekretarz Komisji 

Barbara Majchrzak – Członek Komisji 

W roku 2021 zmarł Sekretarz Komisji kol. Henryk Hoffmann.  

 W czasie kadencji odbyło się  16 zebrań komisji, frekwencja na zebraniach wynosiła 80%.                                        

Aktualnie w skład kadry programowej naszego Oddziału wchodzi 8 Instruktorów Ochrony Przyrody 

PTTK. 

W roku 2018 Kol. Marek Czader otrzymał godność Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK.                                                                        
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Zorganizowano 4 szkolenia terenowe dla Instruktorów Ochrony Przyrody  PTTK w których udział wzię-

ło 12 Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK ,  

Zorganizowano 5 Akcji „Sadzimy Las‖ z Nadleśnictwem Bielsko w których udział wzięło 48 osób, 

Przewodniczący Komisji brał systematyczny udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez 

KOP ZG PTTK w Warszawie, 

Przy Komisji działa Referat Weryfikacyjny Odznaki Turysta Przyrodnik w składzie: 

Henryk Hoffmann – Przewodniczący  

Andrzej Kucia – Wice przewodniczący  

Marek Czader – Członek  

Prowadzono stałą weryfikację Odznaki „ Turysta Przyrodnik „ 

zweryfikowano następującą ilość odznaki „Turysta-Przyrodnik‖ za kadencję: 

a) popularna – 15 szt. 

b) mała brązowa – 8 szt. 

c) mała srebrna – 14 szt. 

d) mała złota –  8 szt. 

 Z powodu braku zainteresowania szkół do tej pory przy naszym Oddziale nie powstał ani jeden Szkolny 

Klub Przyrodniczy PTTK, 
 

7.Komisja ds. Młodzieży 

Komisja ta działa w ramach oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ od 1973 roku mając duże osiągnięcia w integrowaniu 

dzieci i młodzieży z poszczególnych SKKT, działających w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. 

Ważnym zadaniem jest koordynowanie działań i ustalanie wspólnych imprez. Z ramienia Oddziału PTTK to zadanie 

zostało powierzone koleżankom; Teresie Horak i Jance Dyrda,  które nie są nauczycielami czynnymi zawodowo. Po-

nadto każde z kół działało w oparciu o własny plan. W roku 2017 działało tych kół aż 27 w szkołach miasta Bielsko-

Biała i powiatu bielskiego a wielu opiekunów posiadało uprawnienia przewodników górskich bądź przodowników. 

Potem nastąpiła likwidacja gimnazjów i liczba kół automatycznie spadła do 19 w roku 2020. Po kolejnych zawirowa-

niach spowodowanych epidemią korona wirusa i nauką zdalną w roku 2022 liczba kół spadła do 17. (Aktualny wykaz 

kół i opiekunów stanowi osobną listę). Nauka zdalna w szkołach spowodowała znaczne ograniczenie aktywności tury-

stycznej i dzieci oraz ich opiekunowie często nie widzieli sensu w samym opłacaniu składki członkowskiej, która nie 

przynosi żadnej korzyści. W związku z izolacją występowały też znaczne problemy z realizacją planów poszczegól-

nych kół. Każdego roku, z początkiem września, Komisja występowała do Rady Miasta z pismem wnioskującym 

przyznanie dodatkowych godzin dla  opiekunów  na prowadzenie tych „aktywnych‖  kół. 

Co roku, najczęściej końcem września odbywały się spotkania z opiekunami kół, na których ustalano harmonogram 

najważniejszych wspólnych wydarzeń. Tradycyjnie od lat wiosną organizowany był złaz „Poszukiwanie wiosny‖ w 

okolicach 21 marca. Ustala się miejsce mety dogodnie komunikacyjnie położone, najczęściej był to Zajazd na Beskid-

ku w Zwardoniu a w roku 2022 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Schronisku Młodzieżowym Rajcza-Nickulina. Na-

tomiast zimą, w okolicach 4 grudnia od kilkunastu lat odbywa się Zimowy Zlot Młodzieży „Mikołajki i choinka dla 

zwierząt‖ w „Chacie na Groniu‖ w Mesznej ( z powodu covida nie odbył się w 2020). Uczestniczyło w nim co roku 

ok.300-400 dzieci, a w jego organizację zaangażowane było SKKT przy ZSP w Mesznej. Przy okazji tych złazów 

przeprowadzane były konkursy wiedzy turystyczno-przyrodniczej, w których nagrody fundował Oddział PTTK. 

 

8. Komisja Turystyki Kajakowej 

1. Na zebraniu w dniu 19.05.2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji   

    Turystyki Kajakowej w której uczestniczyło 13 członków z opłaconą składką PTTK. 

2. podczas zebrania w głosowaniu tajnym został wybrany na kadencję 2017 – 2021 nowy skład   

    Komisji (ze względu na pandemię przedłużony do 2022 roku) w składzie: 

a) Wiesław Trybus – Przewodniczący Komisji, 

b) Janusz Zielonka – Wice przewodniczący Komisji, 

c) Elżbieta Zemanek – Sekretarz Komisji, 

d) Krystyna Dunat – Członek Komisji, 

e) Damian Wieczorek – Członek Komisji. 
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Zebrania i dyżury Komisji Turystyki Kajakowej PTTK odbywały się w każdy 1 piątek miesiąca (za wyjątkiem 

miesięcy wakacyjnych oraz okresu zawiązanego z pandemią) w godz.18
00 

– 19
30

 w lokalu Oddziału PTTK 

„PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej. W czasie dyżurów członkowie Komisji służyli pomocą i radą wszystkim 

zainteresowanym turystyką kajakową. 

Weryfikacja książeczek kajakowych TOK. 

W latach 2017 do 25.06.2022 Terenowy Referat Weryfikacyjny TOK PTTK i PZK Nr 2 przy Komisji Kajakowej 

Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej prowadził Przewodniczący KTKaj PTTK Przodownik 

Turystyki Kajakowej II stopnia –Kol. Wiesław Trybus. Referat w chwili obecnej posiada uprawnienia do weryfikacji 

następujących stopni Odznak Turystyki Kajakowej: 

a)TOK PTTK – do stopnia VI Za Wytrwałość włącznie, 

b) TOK PZK – do stopnia I Złoty na Wiośle włącznie. 

W okresie kadencji zweryfikowano 35 książeczek TOK PTTK i PZK. 

Przyznano następujące odznaki TOK PTTK: 

1. Dziecięca TOK PTTK „Kiełbik‖ brązowy – 5 szt. 

2. Dziecięca TOK PTTK „Kiełbik‖ srebrny – 2 szt. 

3. Popularna TOK PTTK – 12 szt. 

4. Brązowa TOK PTTK – 9 szt. 

5. Srebrna TOK PTTK – 6 szt. 

6. Złota TOK PTTK – 1 szt. 

7. Duża Złota TOK PTTK – 2 szt. 

    Razem przyznano 37 odznak TOK PTTK  

Przyznano następujące odznaki TOK PZK: 

1. Dziecięca TOK PZK „Kajtek‖ brązowy – 5 szt. 

2. Dziecięca TOK PZK „Kajtek‖ srebrny – 2 szt. 

3. Młodzieżowa TOK PZK – 1 szt. 

4. Brązowa TOK PZK – 9 szt. 

5. Srebrna TOK PZK – 6 szt. 

6. Złota TOK PZK – 1 szt. 

7. Złota na Wiośle TOK PZK – 2 szt. 

Razem przyznano 26 odznak TOK PZK. 

W mijającej kadencji Komisja zorganizowała 4 prezentacje zdjęć ze spływów kajakowych dla członków i 

sympatyków Komisji które odbyły się w lokalu Oddziału. W prezentacjach udział wzięło 40 osób. 

Komisja zorganizowała również 4 rozpoczęcia sezonu kajakowego w Międzybrodziu Żywieckim nad jeziorem. W 

trakcie trwania tych spotkań w plenerze uczestnicy mogli popływać kajakami po jeziorze oraz mile spędzić czas na 

brzegu. Odbyły się również instruktarze technik pływania kajakiem oraz zachowania podstawowych zasad 

bezpieczeństwa na wodzie. W tych imprezach udział wzięły 52 osoby, członkowie Komisji oraz sympatycy. 

W latach 2017 – 2022 członkowie Komisji oraz sympatycy brali udział w licznych imprezach kajakowych: 

- 2 spływy zagraniczne – 14 osób, 

- 7 spływów międzynarodowych – 38 osób, 

- 9 spływów ogólnopolskich – 45 osób, 

- 35 spływów regionalnych – 183 osoby, 

- 2 maratony na rzece Warta (dystans 100 km i 63 km) – 6 osób, 

Razem we wszystkich spływach kajakowych wzięło udział 280 osób. 

We wszystkich w/w imprezach kajakowych nasi wodniacy zdobywali liczne nagrody drużynowe i indywidualne. 

W mijającej kadencji Komisja zorganizowała 4 zakończeniu sezonu kajakowego w który udział wzięły 53 osoby, 

członkowie Komisji i sympatycy. Na spotkaniach tych zostały podsumowane sezony kajakowe oraz były wręczane 

uroczyście odznaki Turystyki Kajakowej PTTK i PZK. 

Uczestnicy imprez dzielili kajakowych dzielili się również swoimi wrażeniami z odbytych spływów. 

Na koniec 2021 roku Oddziałowa Komisja Turystyki Kajakowej PTTK w Bielsku-Białej liczyła 14 członków z opła-

coną składką członkowską PTTk oraz kilkunastu sympatyków. 

9. Komisja Odznaczeń i wyróżnień: komisja na bieżąco rozpatrywała i opiniowała przedłożone wnioski o przyzna-

nie wyróżnień. 
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10. Odznaki zweryfikowane przez TRW 

Przy Komisjach Programowych działają Terenowe Referaty Weryfikacji Odznak Turystyki Kwalifikowanej i Odznak 

Krajoznawczych. 

Odznaka:  2017 2018 2019 2020 2021  razem za kadencję 

GOT:   260 285   349  230   342              1 466 

TOK     14    23       3      3       6      49 

Kiełbik       2      1      2            1       1        7 

NON       8      4      4      2       4      22 

GON     10    15     17     12     14      68 

DON     26    28     32     30     12    128 

NOM     14    19     21     23       8      85 

OTP       1      0       0            0       0        1 

Siedmiomilowe Buty        39      5       2       4       4      54 

Dziecięca O.T.       1      3            4            2       4      14 

Odzn. Krajoznawcza   12      4     21       2       0      49 

MOK       1             1       0       0       0        2 

Turysta-Przyrodnik    15      1       6      10       1      33 

Tropiciel Przyrody      0        0       4      14       0      18  

Turysta-Senior       1      2       0        0      2        5 

Region. (MKB, Znam BB) 240    85     64      41     64    494  

Disney i PTTK       0      0             0        0         12      12 

MSB        0            0             0             0         10      10 

Razem   644  486   529    374    484              2 517 

 

VIII. Kadra Programowa Oddziału 

Kadra Programowa na koniec 2016 liczyła 186 osób, w tym: 97  przodowników turystyki górskiej, narciarskiej, pie-

szej, kajakowej, kolarskiej, 30 instruktorów, narciarskich, krajoznawstwa, ochrony  przyrody,  opieki nad zabytkami, 

przewodnictwa, 32 opiekunów SKKT- PTTK oraz 17 znakarzy. Przewodnicy stanowią grupę 61 osób.  Ilościowo 

przez kadencję były niewielkie wahania, niemniej jednak po dokładnej weryfikacji Przodowników Turystyki Górskiej, 

stan na koniec 2021 roku przedstawiał się następująco: 82 osoby Kadra Programowa posiadające następujące upraw-

nienia:85  przodowników turystyki górskiej, narciarskiej, pieszej, kajakowej, kolarskiej. 30 instruktorów, w tym 5 

narciarskich, 9 krajoznawstwa,7 ochrony przyrody,  1 opieki nad zabytkami,9 przewodnictwa.. 62 Przewodników, 15 

Znakarzy oraz 25 opiekunów SKKT. 

 

IX. Bezpieczeństwo w górach 

Specjalne miejsce w działalności Oddziału zajmu je bezpieczeństwo w górach latem i zimą: Oddział na swoim terenie 

monitoruje szlaki piesze górskie i narciarskie. Zespół znakarzy pod kierownictwem Kolegi Andrzeja Kuci realizują 

powierzone lub wspierane zadania. Środki finansowe na ten cel  pozyskiwane są w drodze konkursów lub powierzenia 

od: Gminy Bielsko-Białej, Gminy Szczyrk, Gminy Wilkowice, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz od Zarządu Głównego PTTK.  

Oddział na swoim terenie posiadał 411 km szlaków, w tym 350,5 km szlaków górskich oraz 60,5 km szlaków narciar-

skich. W latach 2017 – 2022 odnowiono 541,5 km szlaków turystycznych górskich. Ponadto na bieżąco wymieniano 

oznakowania, tablice informacyjne oraz rogacze, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo wędrowania.  Podziękowania 

należą się znakarzom za bardzo poprawnie wykonywaną pracę. Zarząd Oddziału o tej pozytywnej działalności jest 

informowany przez licznych turystów. Kolega Andrzej Kucia jest Przewodniczącym Delegatury Zachodniokarpackiej 

a jej siedziba znajduje się w biurze Oddziału. 
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X. Ilość członków Oddziału, jednostki organizacyjne  Koła i Kluby Oddziału  oraz prezesi w Kołach i Klu-

bach po XXIX Zjeździe Oddziału i nowo wybrani na Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych w 

2022 roku. 

Ilość członków Oddziału w bieżącej kadencji  kształtowała się następująco: 

Rok 2016 - 1105 

Rok 2017 – 1121 

Rok 2018 – 1378 

Rok 2019 – 1299 

Rok 2020 – 1009 

Rok 2021 – 1028 

Pod względem liczebności Oddział nasz zajmuje drugie miejsce w województwie śląskim po Oddziale Babio-

górskim w Żywcu. Terenem działania Oddziału PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej jest obszar Polski. Człon-

kami naszego Oddziału są głównie mieszkańcy Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego. Znacząca część członków Od-

działu opłaca składkę członkowską w Oddziale i nie jest zainteresowana przynależnością do kół i klubów. Na taką 

formę przynależności decydują się osoby wstępujące w nasze szeregi pierwszy raz, korzystające z oferowanym im 

Imprez lub mieszkające   w odległych miejscach. W 2017 roku osoby niezrzeszone w kołach i klubach Oddziału  (178  

osób) stanowiły 15,88%wszystkich członków, na koniec kadencji 163 osoby co stanowi 15,86% wszystkich człon-

ków. W Oddziale podejmowano próby zachęcenia znacznej grupy członków do wstępowania do kół i klubów, starania 

te nie przyniosły jednak znaczących efektów.  Stan liczebny członków  naszego Oddziału kształtuje się w granicach 

lekko przekraczających 1000 osób. 

W strukturach Oddziału zarejestrowanych jest6 Kół i 4 kluby  oraz 17 szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych.  

Poniżej przedstawimy wszystkie jednostki zarejestrowane w Oddziale PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej. 

Koła terenowe: 

1.Koło Grodzkie im. Tomasza Wróbla – prezes Marek Czader 

2. Koło „Okrzyn‖ – prezes Piotr Michalski 

3. Środowiskowe Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK – prezes Lucyna Bardel, obecnie Janina Dyrda 

4. Koło „Befama‖ – prezes Janusz Stwora 

5. Koło „Senior‖ –  prezes Urszula Dubiel 

Koła zakładowe:  

6. Koło „Globus‖ -  prezes Piotr Szarekdo 29.04.2022 r. 

Kluby 

Młodzieżowy Klub Krajoznawczo -Turystyczny – prezes Anna Balcerzak 

Beskidzki Klub Narciarski „Gronie‖  -  prezes Jan Brylski 

Klub Turystyki Wysokogórskiej – prezes Jan Nogaś, od 2019 roku vacat, vice prezes Stanisław Podżorski 

Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego – prezes Jerzy Jurczak 

Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK 

Młodzież zrzeszona jest w 17 szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK, które działają w szkołach pod-

stawowych i ponadpodstawowych w Bielsku –Białej oraz powiecie bielskim:  

Na koniec 2021 roku SKKT liczyły 402 członków. Szkolne Koła SKKT działają również w placówkach oświatowych 

o statucie integracyjnym  oraz o specjalizacji Ośrodków Wychowawczych. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-

czym  w Jaworzu  działa SKKT „GAWRA‖. Działania turystyki kwalifikowanej w tej placówce znacznie wspierają 

proces resocjalizacji młodzieży.  

 

Wykaz SKKT-PTTK: 

Szkolne Koła Krajoznawczo – Turystyczne PTTK   2021/22 

SP 1     SKKT „Wielka Stopa‖- opiekun Teresa Mika, Małgorzata Korzus 

SP 9     SKKT „Łaziki Górskie‖- opiekun Marzena Wejwoda, Olga Tomanek                   

SP 18   SKKT „Szwędaczek‖- opiekun Maria Sidor, Renata Lasek                                                          

SP 24  opiekun- Grażyna Paduszyńska                                           

SP 27  opiekun- Marta Idzik, Krzysztof Leśniak 

SP 33  opiekun-  Elżbieta Wrzodek-Dura                                        

SP 36   opiekun- Alicja Lichoń, Lidia Białek                                                             

SP 37   SKKT „Wędrowiec‖ opiekun- Anna Borowiec-Macner 
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SP 38 opiekun- Jolanta Czechowicz                                               

ZSP Meszna  SKKT „Wędrowiec‖ opiekun- Barbara Rojek                                                       

SP Kozy  opiekun- Sylwia Czaderna-Papiernik                                 

SP Mazańcowice  Koło Turystyczne „Pionier‖ opiekun- Danuta Tyszecka, Bartłomiej Krótki                                                  

ZSTH „Zbyrcok‖ opiekun- Rafał Hojczyk, Mirosław Krywult 

ZSEEiM „Mechanik‖ opiekun- Tomasz Ludwig                                                    

ZS  im J. Tuwima „Podróżnik‖ opiekun- Wacław Skoczylas                                               

Ośrodek Wychowawczy .Jaworze SKKT „Gawra‖ opiekun- Joanna Wojdan 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  opiekun- Łukasz Naglik 

Koła, Kluby i SKKT, a Zarząd Oddziału 

Zarząd Oddziału zorganizował  w kadencji  3 spotkania ogólne z  prezesami Kół i Klubów. Z uwagi na okres pande-

mii nie organizowano spotkań z Aktywem Oddziału, mimo tego koła i kluby w ramach swych możliwości prowadziły 

swoją działalność programową. Zarząd Oddziału nie miał w trakcie obecnej kadencji większych problemów we wza-

jemnych relacjach z jednostkami Oddziału. Niemniej jednak okres pandemii wpłynął na czasową dezintegrację SKKT, 

a także na zmniejszenie liczebności kół i klubów. 

  Koła i Kluby realizowały obowiązki sprawozdawcze terminowo. 

Spotkania z opiekunami Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych organizuje Komisja ds. Młodzieży, która od 

roku 1973 sprawuje opiekę i ściśle współpracuje z opiekunami SKKT-PTTK oraz szkolnymi kołami, które nie są w 

strukturach Oddziału. Spotkania organizowane są zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Przygotowywane są wspól-

ne programy działalności statutowej dotyczącej turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży.  Odbywają się szkolenia 

dotyczące organizowania imprez turystyki kwalifikowanej dla młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami obo-

wiązującymi w placówkach oświatowych.  Należy nadmienić, że w szkolnych kołach zwłaszcza tych, które prowadzą 

działalność w szkołach  o profilu integracyjnym czy wychowawczym  programy krajoznawcze czy turystyczne  dosto-

sowywane są dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami niepełnosprawności.   

Podjęto również próbę powołania Kół Przyrodniczych na bazie kół naukowych lub zainteresowań działających w 

placówkach oświatowych, ale nie było ze strony nauczycieli zainteresowania dodatkową pracą zwłaszcza sprawoz-

dawczą.  

 

 

A). Koło Grodzkie za okres od 17 grudnia 2016 do 7 kwietnia 2022. 

 

Zarząd Koła Grodzkiego został  wybrany na  Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu 16 grudnia 2016 w nastę-

pującym składzie: 

- prezes                     - Marek Czader 

- wiceprezes              - Andrzej Kucia 

- wiceprezes             - Krystyna Dunat 

- sekretarz                - Anna Zielezińska 

- skarbnik                 - Joanna Zontek 

Członkowie Zarządu – Elżbieta Zemanek ( księgowa), Władysława Okrzesik, Bogdan Pudełko,  Waldemar Siarkow-

ski. 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

Przewodniczący - Wiesław Trybus 

Członkowie – Zofia Widera, Urszula Drewniak. 

 

Od stycznia 2020 Zarząd pracuje w ośmioosobowym składzie w związku ze śmiercią kol. Bogdana Pudełko. 

 

W trakcie kończącej się kadencji członkowie naszego Koła pełnili następujące funkcje: 

Andrzej Kucia – przewodniczący Delegatury Zachodniokarpackiej KTG ZG PTTK,  

Członek Rady Nadzorczej Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty‖ w Nowym Sączu  

W XXIX kadencji w Zarządzie Oddziału nasze Koło reprezentują: 

Marek Czader        - Prezes Zarządu Oddziału 

Andrzej Kucia       - Wiceprezes Zarządu Oddziału 
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Ponadto kol. Waldemar Maniecki  jest Prezesem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, a kol. Maria Borgieł Sekreta-

rzem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. 

Przewodniczącymi Oddziałowych Komisji są: 

Andrzej Kucia – Komisja Turystyki Górskiej i Ochrony Przyrody 

Wiesław Trybus – Komisja Turystyki Kajakowej 

Waldemar Maniecki – Komisja Turystyki Pieszej 

Edmund Brzozowski – Komisja Turystyki Narciarskiej. 

 

W omawianym okresie zmarli między innymi: 

Anna Sękowska – Członek Honorowy Koła 

Bogdan Pudełko – Członek Zarządu Koła, członek O/KTG 

Henryk Hoffmann – Sekretarz O/KOP, Przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Turysta Przyrodnik, 

członek TRW GOT.                                         

 

Koło Grodzkie jest kołem ogólnodostępnym, jego siedzibą są pomieszczenia biura Oddziału PTTK „ Podbeskidzie‖ w 

Bielsku – Białej. 

Biuro Koła prowadzi kol. Joanna Zontek, będąca jednocześnie skarbnikiem. Dni pracy biura to każda środa miesiąca z 

wyjątkiem czerwca, lipca i sierpnia kiedy biuro jest czynne w pierwszą i trzecią środę miesiąca, zawsze w godzinach 

od 15.00 do 18.00. 

 

Zebrania Zarządu odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych o godzinie 16.30 

w siedzibie Koła.  W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 31 zebrań Zarządu, na których podjęto 

33 uchwały. Frekwencja na zebraniach wynosiła średnio 80 procent. 

Zebrania są protokołowane przez Sekretarza Zarządu Koła. 

Koło Grodzkie posiada kronikę, którą prowadzi kol. Janina Miklaszewska – Falkiewicz. 

W trakcie zebrań Zarząd zajmował się następującymi zagadnieniami: 

- opracowywanie i realizacja rocznych planów pracy 

- realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia 

- ocena stanu finansów Koła i podejmowanie uchwał dotyczących wydatków z kasy   

  Koła 

- zatwierdzanie rocznych bilansów Koła 

- występowanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału o odznaczenia i wyróżnienia dla  

  członków Koła 

- przygotowanie Walnego Zebrania Koła 

 

Tradycyjnymi imprezami organizowanymi przez Zarząd Koła Grodzkiego są: 

- coroczne spotkanie opłatkowe w siedzibie Koła, 

- coroczne kolędowanie w schronisku na Dębowcu, 

- ognisko „ U Tadka‖ na Dębowcu lub Pod Skocznią w Bystrej, 

- duszonki organizowane w siedzibie OSP w Dankowicach, 

- coroczne spotkania w dniu 1.V na Kamiennym z turystami czeskimi,  

- rozpoczęcia i zakończenia sezonu turystycznego w schroniskach  górskich lub  

  ośrodkach agroturystyki, 

- wspólne Biesiadowanie, 

- wycieczki autokarowo-piesze,  

- wycieczki piesze w Beskidzie Śląskim, Małym, Żywieckim, Morawsko – Śląskim  

  i Wyspowym. 

Największą frekwencją cieszyły się kolędowania na Dębowcu, ogniska „ U Tadka‖, spotkania na Kamiennym, Du-

szonki oraz dwudniowe  rozpoczęcia i zakończenia sezonu turystycznego. 

Rozpoczynaliśmy sezon w schroniskach PTTK na Rysiance, na Przysłopie, na  Leskowcu i w ośrodku agroturystycz-

nym „Gawra‖ w Złatnej-Hucie. 

Zakończenia sezonu odbywały się w schronisku PTTK na Magurce, schronisku na Soszowie, w ośrodku agrotury-

stycznym „Dadoki‖ oraz w „Cieślarówce‖. 

Wspólne Biesiadowaliśmy w schronisku PTTK na Szyndzielni, 

Zarząd Koła był współorganizatorem dwóch autokarowo-pieszych wycieczek w Bieszczady oraz wycieczki w Góry 

Opawskie. 
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Frekwencja członków Koła w imprezach wynosiła: 

- w 2017 roku – 261 osób 

- w 2018 roku – 262 osoby 

- w 2019 roku – 179 osób 

- w 2021 roku – 108 osób 

Łącznie w latach 2017- 2021 zorganizowano 56 imprez turystycznych. 

 

Rok 2017 rozpoczęliśmy liczbą 116 członków z opłaconą składką, w tym 80 ze składką ulgową i 36 ze składką nor-

malną. 

Rok 2021 zakończył się liczbą 100 członków z opłaconą składką, w tym 62 ze składką ulgową , 35 ze składką nor-

malną i 3 ze składką ulgową młodzieżową. 

Członkowie Koła w latach 2017 - 2021 przepracowali społecznie łącznie 2013 godzin. 

Poszczególni członkowie Koła przepracowali następujące ilości godzin: 

- Marek Czader                              - 250 godzin 

- Andrzej Kucia                             - 276 godzin 

- Krystyna Dunat                           - 151 godzin 

- Anna Zielezińska                        -    75 godzin 

- Joanna Zontek                             - 590 godzin 

- Elżbieta Zemanek                           -   84 godziny 

- Władysława Okrzesik                     - 127 godzin 

- Waldemar Siarkowski                     - 160 godzin 

- Bogdan Pudełko                              -   46 godzin 

- Janina Miklaszewska– Falkiewicz  - 175 godzin 

- Tadeusz Brożek                               -  212 godzin 

- Tadeusz Kocoń                                -   45 godzin 

- Zofia Widera                                    -   94 godziny 

- Wiesław Trybus                               -   67 godzin 

- Urszula Drewniak                            -     5 godzin 

 

W trakcie omawianej kadencji odznaczenia otrzymali: 

W roku 2017: Kol. Władysława Okrzesik i kol. Henryk Hoffmann otrzymali tytuł Honorowego Przodownika Turysty-

ki Górskiej PTTK, 

Kol. Tadeusz Kocoń i kol.  Bogdan Pudełko zostali Uhonorowani Medalem Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, 

Kol. Szymon Wawrzuta i kol. Jarosław Sawicki otrzymali Dyplom Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, 

Kol. Bogdan Pudełko  otrzymał Dyplom Marszałka Woj. Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki. 

W roku 2018:  Kol. Andrzej Kucia został Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP,  

Kol. Marek Czader otrzymał tytuł Honorowego Instruktora Ochrony Przyrody PTTK, 

Kol. kol. Władysława Okrzesik, Andrzej Kucia, Marek Czader, Bogdan Pudełko, Henryk Hoffmann, Tadeusz Brożek 

i Tadeusz Kocoń  zostali Uhonorowani   Medalem XX Lecia Powiatu Bielskiego,  

W roku 2021: Andrzej Kucia otrzymał Dyplom Marszałka Woj. Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki. 

 

Na poprzednim Walnym Zebraniu podjęto trzy uchwały które zostały zrealizowane. 1) Uchwała o wystąpieniu do 

XXIX Zwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału PTTK „Podbeskidzie‖ o nadanie godności Członka Honorowego 

PTTK  kol. Zbigniewowi Grzbieli - 52 osoby głosowały za, 1 osoba wstrzymała się. 

2) Uchwala o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi - 49 głosy ważne za, 4 głosy nieważne. 

3) Uchwała o liczebności zarządu - 9 osób, komisji rewizyjnej - 3 osoby- jednogłośnie. 

 

Dochody Koła pochodzą ze składek członkowskich oraz darowizn. 

Wysokość dochodów ze składek uzależniona jest od liczby członków opłacających składki oraz kwoty, jaką Zarząd 

Oddziału przeznacza dla Kół ze składki członkowskiej. 

Zasadniczymi wydatkami Kola są dofinansowania do imprez organizowanych przez Koło dla jego członków. 

Dokumentację finansów Koła prowadzi kol. Elżbieta Zemanek. 

Z działalności finansowej Koła sporządzane są coroczne bilanse, które są sprawdzane przez Komisję Rewizyjną Koła 

i zatwierdzane przez Zarząd. 

 

B) Sprawozdanie z działalności Koła PTTK „Okrzyn” 
Działalność Koła Turystycznego PTTK „OKRZYN‖ w minionej kadencji   była kierowana przez Zarząd Koła wybra-

ny na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym , w dniu 20.11.2016r. w składzie: 

         Kol. Piotr Michalski -  prezes, 
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         Kol. Wiesław Ciszczoń – wiceprezes, 

         Kol. Teresa Horak – wiceprezes, 

         Kol. Stroka Barbara – sekretarz /rezygnacja z dn. 14.01.2018r./ 

         Kol. Zajączkowska Danuta - skarbnik . 

W wyniku wyborów delegatami na XXIX Zjazd Oddziału zostali wszyscy w/w członkowie Zarządu Koła. 

Podczas obrad Walne Zgromadzenie Koła przyjęło uchwały: 

• O nie powoływaniu Komisji Rewizyjnej Koła na bieżącą kadencję  

• O nadaniu tytułu „Prezesa Honorowego‖ Koła Turystycznego PTTK „OKRZYN‖ 

Kol. Kazimierzowi Czyżowi 

• O dokumentowaniu działalności /założeniu Kroniki Koła/. 

 

W poszczególnych latach Koło „OKRZYN‖ zorganizowało: 

 

2017r. - 12 wycieczek  oraz uczestniczyło w 2 Złazach. 

1. Łamana Skała i Grota Komonieckiego / Beskid Mały/ - 30 uczestników, 

2. Czupel – Magurka /Beskid Mały/ - 12 uczestników, 

3. Ciecień – Szczyrzyc /Beskid Wyspowy/ - 28 uczestników, 

4. Szlakiem Orlich Gniazd /Częstochowa – Olsztyn/ - 33 uczestników, 

5. Szlak Św. Jakuba /Ołomuniec – Brno (4 dni)/ - 17 uczestników, 

6. Wielka Racza /Beskid Żywiecki/ - 10 uczestników /udział w Rajdzie Wiosna-2017/, 

7. Góry Łużyckie /Pogranicze Polsko – Czesko – Niemieckie(5 dni)/ - 33 uczestników, 

8. Szlakiem ławeczkami usianym /Tatry Bielskie/ - 37 uczestników, 

9. Dolina Żarska – Baraniec /Tatry Zachodnie – Słowacja/ - 36 uczestników, 

10. Szlakiem Orlich Gniazd /Kraków – Ojców/ - 28 uczestników, 

11. Prehyba /Beskid Sądecki/ - 19 uczestników, 

12. Turbacz /Gorce/ - 15 uczestników - /udział drużynowy w IV Złazie „Gór Szczyty‖/, 

13. Łysa Góra /Beskid Śląsko-Morawski/ - 26 uczestników, 

14. Przełęcz Karkoszczonka  /Beskid Śląski/ - 22 uczestników /zakończenie sezonu 

W wycieczkach łącznie uczestniczyło 346 osób. 

Wycieczki były organizowane na zasadzie samoorganizacji, po kosztach własnych. 

 

2018r. -  15 wycieczek oraz uczestniczyło w 2 Złazach. 

1. Leskowiec  /Spacer Noworoczny – Beskid Mały/ - 6 uczestników /dojazd indywidualny/, 

2. Wielka Racza /Beskid Kysucki/ - 10 uczestników /X MZZT -  Oszczadnica/, 

3. Jałowiec /Pasmo Jałowieckie - Beskid Makowski/ - 17 uczestników, 

4. Szlakiem Orlich Gniazd /Młyn Boronia – Kosmołów/ -22 uczestników 

5. Dolina Chochołowska/Tatry Zachodnie/- 17 uczestników, 

6. Pasmo Łososińskie –Sałasz /Beskid Wyspowy/ - 46 uczestników, 

7. Szlak Św. Jakuba /Brno (Czechy) – Wiedeń (Austria) – 6 dni/ - 17 uczestników, 

8. Wielki Chocz/Góry Choczańskie – Słowacja/ - 17 uczestników, 

9. Babia Góra /z Koszarawy –Bystrej  - Beskid Żywiecki/ -21 uczestników, 

10. Tatrzańskie Dwutysięczniki – Bystra /Tatry Zachodnie – Słowacja/ - 32 uczestników, 

11. Szlakiem Orlich Gniazd /Kosmołów – Golczowice/ -20 uczestników, 

12. Gładka Przełęcz /Tatry – Słowacja/ - 18 uczestników, 

13. Szlakiem Orlich Gniazd /Pilica – Załęże/ - 27 uczestników /V Złaz „Gór Szczyty‖ –Domaniewice/, 

14. Hala Łabowska /Beskid Sądecki/ - 26 uczestników, 

15. Rabka i okolice – Maciejowa /Gorce/ -  21 uczestników /zakończenie sezonu/. 

W wycieczkach łącznie wzięło  udział 301 uczestników. 

 

2019r. – 10 wycieczek oraz uczestniczyło w 2 Złazach. 

       1. Malinowska Skała /Beskid Śląski/ - 10 uczestników /dojazd indywidualny/, 

       2. Pasmo Babicy /MSB, Beskid Makowski/ - 16 uczestników, 

       3. Dolina Suchej Wody – Kasprowy Wierch /Tatry/ - 23 uczestników, 

       4. Szlakiem Orlich Gniazd /Golczowice – Podzamcze/ - 26 uczestników, 

       5. Lubogoszcz /Beskid Wyspowy/ - 22 uczestników, 

       6. Hala Krupowa /Beskid Żywiecki/ - 10 uczestników -57 Złaz Górski – Wiosna – 2019, 

       7. Tatrzańskie Dwutysięczniki – Otargańce /Tatry Zachodnie –Słowacja/ - 28 uczestników, 

       8. Niżni Ciemnosmreczyński Staw /Tatry Wysokie – Słowacja/ - 24 uczestników, 

       9. Szlakiem Orlich Gniazd /Podzamcze –Podlesice/ - 26 uczestników, 



21 
 

    1o. Trzy Korony /Pieniny – VI Złaz „Gór Szczyty‖/ - 20 uczestników, 

    11. Magura Witowska /Pogórze Spisko- Gubałowskie/ - 16 uczestników, 

    12. Pod Bereśnikiem /Beskid Sądecki/ - 37 uczestników /zakończenie sezonu/. 

Łącznie w 12-tu wycieczkach wzięło udział 256 uczestników. 

 

2020r. – 10 wycieczek /w tym Złaz „Gór Szczyty‖/.      

      1. Pałac Czeczów /Kozy/ -  40 uczestników /uroczyste rozpoczęcie jubileuszu 60-lecia/, 

      2. Okolice Koniakowa : Trzycatek - Ochodzita /Beskid Śląski/ - 18 uczestników, 

      3. Chełm /MSB – Beskid Makowski/ - 20 uczestników, 

      4. Szlakiem Orlich Gniazd /Podlesice –Ostrężnik/ - 23 uczestników, 

      5. Szlakiem Orlich Gniazd /Ostrężnik – Olsztyn/ - 25 uczestników, 

      6. Pasmo Lubomira i Łysiny /MSB – Beskid Wyspowy/ - 16 uczestników, 

      7. Tatrzańskie Dwutysięczniki - Lodowa Przełęcz /Tatry Wysokie – Słowacja/ - 21 uczestników, 

      8. Tatrzańskie Dwutysięczniki – Baraniec /Tatry Zachodnie – Słowacja/ - 21 uczestników, 

      9. Przechyba  /Beskid Sądecki – VII Złaz „Gór Szczyty‖/ - 59 uczestników, 

    10. Hrobacza Łąka /Beskid Mały/ - 20 uczestników /zakończenie sezonu/. 

Łącznie w 10-ciu wycieczkach wzięło udział 263 uczestników. 

 

2021r.  -  11 wycieczek oraz udział w Złazie „Gór Szczyty‖.  

 1. Spotkanie na szlaku – Chata na Groniu /Beskid Śląski/ - 21 uczestników, 

2.  Romanka /Beskid Żywiecki/ - 18 uczestników, 

  3.  Wielka Rycerzowa /Beskid Żywiecki/ - 20 uczestników /, 

  4.  Luboń Wielki /GSBW – Beskid Wyspowy/ - 23 uczestników, 

  5.  Tatrzańskie Dwutysięczniki - Jagnięcy Szczyt /Tatry Wysokie- Słowacja/ - 13 uczestników, 

  6. Lubań /Gorce/ - 32 uczestników, 

  7. TD – Mięguszowiecka Przełęcz Pod Chłopkiem /Tatry Wysokie/ - 21 uczestników, 

  8. Stożek Wielki /Beskid Śląski – VIII Złaz „Gór Szczyty‖/- 16 uczestników, 

  9. Dolinki Podkrakowskie /Jura Krakowsko-Częstochowska/ - 33 uczestników 

10. Ćwilin – Śnieżnica /GSBW – Beskid Wyspowy / - 20 uczestników, 

11. Mała Czantoria – Spotkanie „Pod Tułem‖ /Beskid Śląski/ - 25 uczestników, 

12. Równica /Beskid Śląski/ - 22 uczestników /zakończenie sezonu/. 

Łącznie w 12 wycieczkach wzięło udział  264 uczestników. 

 

2022r. zrealizowano: 

 1. Groń Jana Pawła II -Spacer Noworoczny /Beskid Mały/- wyjazd indywidualny,  

 2. Spacer zimowy – Klimczok /Beskid Śląski/ - 12 uczestników ,  

 3. Grojec /Kotlina Żywiecka/- 14 uczestników,  

 4. Barania Góra /Beskid Śląski/ - 27 uczestników , 

 5. Dolinki Podkrakowskie /Jura Krakowsko-Częstochowska/ - 29 uczestników. 

 

Zarząd Koła dołożył wszelkich starań aby wycieczki były prowadzone przez przewodników lub przodowników przez 

co dodatkowo realizowana była funkcja poznawcza w odniesieniu do danego terenu.  

Przy realizacji wycieczek Zarząd Koła wspierali: 

Przewodnicy Beskidzcy : Mirosława Łukowicz - Pędzierska, Janina Dyrda, Mirosław Ostrowski; 

Przewodnicy Tatrzańscy: Monika Janocik - Szymborska , Justyna Żyszkowska, Grzegorz Luranc; 

Przodownicy: Kazimierz Czyż, Michał Niemczyk, Michał Hyla. 

 

   Charakterystycznymi dla naszego Koła stały się wycieczki cieszące się co roku wysokim zainteresowaniem : 

Szlak Św. Jakuba – cykl wycieczek wielodniowych: Szczyrk /2013/ - Wiedeń/2018 aby ostatecznie w 2019 roku  naj-

bardziej wytrwali mogli świętować w Santiago de Compostella. 

Szlakiem Orlich Gniazd /2017-2020/ - ukończony. 

Mały Szlak Beskidzki /2015-2021/- ukończony. 

Tatrzańskie Dwutysięczniki – 2016 –  ciąg dalszy realizacji. 

Główny Szlak Beskidu Wyspowego – 2021 – ciąg dalszy realizacji. 

Członkowie naszego Koła na przestrzeni minionych lat brali udział w wielu innych imprezach turystycznych zarówno 

organizowanych przez inne Koła i Kluby naszego Oddziału : Główny Szlak Świętokrzyski, Główny Szlak Sudecki. 

 

Członkowie Koła Turystycznego biorą aktywny udział w pracach na rzecz Oddziału. 

W wyniku obrad Zjazdu XXIX kadencji Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej, 
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w dniu 18.03.2017r. w skład Zarządu Oddziału zostali wybrani: Kol. Piotr Michalski – sekretarz Zarządu Oddziału i 

Teresa Horak – członek Zarządu Oddziału /koordynująca prace Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży/. 

Ponadto w Komisjach Oddziałowych działali:  

Komisja Turystyki Pieszej – Kol. Michał Hyla; 

Komisja Krajoznawcza – Kol. Kazimierz Czyż; 

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień – Kol. Michał Niemczyk. 

 

W 2019 roku Koło Turystyczne PTTK „OKRZYN‖ zostało wyróżnione Honorową Odznaką Oddziału PTTK 

„PODBESKIDZIE‖. Odznakę osobiście odebrał Honorowy Prezes Koła Kol. Kazimierz Czyż podczas VI Złazu „Gór 

Szczyty‖ w Pieninach. 

W 2021 roku Kol. Eugeniuszowi Handzlikowi przyznano Odznakę „50 lat w PTTK‖ , uroczyste wręczenie wkrótce. 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOŁA 

W oparciu o Statut PTTK oraz wytyczne Zarządu Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ odnośnie rozliczania wycie-

czek, Zarząd Koła Turystycznego PTTK „OKRZYN‖ prowadził dokumentację finansową i każdą wycieczkę rozliczał 

w wyznaczonym terminie.   

Na podstawie prowadzonej dokumentacji przy rozliczeniach imprez turystycznych i ewidencji wykupionych znacz-

ków Koło Turystyczne PTTK „OKRZYN‖ w poszczególnych latach liczyło:             2017 rok – 66 członków; 2018 

rok – 69 członków; 2019 rok – 71 członków; 2020 rok – 81 członków; 2021 rok – 75 członków. 

Bogata oferta programowa powoduje, iż w ostatnim roku przynależność do Koła Turystycznego PTTK „OKRZYN‖ 

zadeklarowało 13 nowych członków. Niestety polityka finansowania wycieczek powoli nie wytrzymuje konkurencji 

/PTT/ i składek na dzień 31.12.2021r. nie uregulowało 19 członków wcześniej widniejących w ewidencji Koła 

„OKRZYN‖ 

 

C).Sprawozdanie z działalności Koła Środowiskowego Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” za lata 2019-2021 

Rok 2019 

Koło liczyło  118 członków, z których większość opłacała składkę ulgową.  

- 11 styczniu w Bystrej w „Zajeździe pod Źródłem‖ tradycyjne kolędowanie (ok.60 osób) z udziałem kapeli „Ondra-

szek‖ ze Szczyrku. 

8 lutego zmarła w bielskim Hospicjum nasza koleżanka Lucyna Bardel, prezes i inicjatorka naszego Koła (jedno-

cześnie Prezes Oddziału) a jej pogrzeb odbył się 13 lutego w Komorowicach Śląskich.  

Zarząd Koła (od 9.12.2016 r) liczył 7 osób (Lucyna Bardel, Janina Dyrda, Alina Ogrodna, Anna Lipska, Barbara Ka-

nia, Marek Imielski, Andrzej Dutka). Koło nie powoływało nigdy Komisji Rewizyjnej i nie zbierało składki klubowej. 

- 28 lutego w Bystrej w domu „U stryka Jędrysa‖- „tłusty czwartek‖ (34 osoby,  również z Koła „Senior‖) jednocze-

śnie był to dzień wspomnień o naszej zmarłej koleżance Lucynie. 

- 8 marca – wycieczka z serii Krajoznawczy Dzień Kobiet  do Zabrza (zwiedzanie miasta i operetka  „Wesoła wdów-

ka‖ w Domu Muzyki i Tańca), (27 osób) 

- 16 marca – wycieczka na Leskowiec i Groń JPII (30 osób + 21 uczniów z SKKT z SP nr 6) 

- 13 kwietnia – wycieczka grzbietem Równi i Koziej Góry do Bystrej zakończona wiosennym „Wajcowaniem‖ (35 

osób). W wyniku przeprowadzonych, przy okazji tego spotkania, wyborów ustalono że zarząd Koła będzie liczył 6 

osób a funkcję p/o prezesa powierzono kol. Janinie Dyrda. 

- 19 czerwca – wycieczka z serii „aktywni seniorzy‖ do Gliwic (Muzeum Odlewnictwa Artystycznego, maszt radio-

stacji gliwickiej i rejs po Odrze) 

- 3 lipca – wycieczka z serii „aktywni seniorzy‖ do Raciborza i Rud (Zamek, Arboretum Bramy Morawskiej i prze-

jażdżka zabytkową kolejką wąskotorową), (49 osób) 

- 7 sierpnia – wycieczka z serii „aktywni seniorzy‖ – Ojcowski Park Narodowy i Olkusz (48 osób) 

- 9-11 sierpnia – wycieczka krajoznawcza w Kotlinę Kłodzką (Paczków, Osówka, Bożków, Duszniki, Zieleniec), (39 

osób) 

- 4-6 października – wycieczka krajoznawcza do Wielkopolski (w 100 lecie zwycięskiego Powstania Wielkopolskie-

go), (Giecz, Ostrów Lednicki, Dziekanowice, Gniezno, Poznań),( 53 osoby) 

- 12 października – udział w IV Złazie Kół i Klubów Oddziału w Pieninach z metą w Sromowcach (10 osób z Koła 

ŚKKT), Kol. Janina Dyrda była pilotem jednego autokaru i przewodnikiem na trasie Krościenko, Pieniński Zamek, 

Trzy Korony, Sromowce 

- 9 listopada – w Bystrej w domu „U stryka Jędrysa‖ śpiewanie pieśni patriotycznych (30 osób) 

rok 2020 

Koło liczyło 87 członków, z których większość opłacała składkę ulgową. 

- 7 marca – wycieczka z serii Krajoznawczy Dzień Kobiet do Sosnowca (spacer po centrum miasta, Pałac Dietla, cer-

kiew i spektakl w Teatrze Zagłębia- „Rewia robotniczo-chłopska‖),(26 osób) 
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Od 10 marca początek światowej epidemii korona wirusa , najpierw całkowita izolacja a potem liczne ob-

ostrzenia w organizacji imprez. 
- 19 sierpnia – wycieczka z serii „aktywni seniorzy‖ – Śladami śląskich zamków i pałaców (Stare Tarnowice, Brynek, 

Lubliniec, Koszęcin, Świerklaniec), (35 osób) 

- 21-23 sierpnia – wycieczka krajoznawcza na Dolny Śląsk (Jelenia Góra, Krzeszów, Szczawno, Legnica, Legnickie 

Pole) 

- 16 września – wycieczka z serii „aktywni seniorzy‖ – śladami Rothschildów na Ziemię Raciborską (Chałupki, Silhe-

rovice w Czechach, Krzyżanowice, Tworków i „przeniesiona‖ z doliny Odry wieś Nieboczowy) 

- 2-4 października – wycieczka krajoznawcza na Kujawy (Uniejów, kopalnia soli w Kłodawie, Toruń, Bydgoszcz, 

Ciechocinek, Włocławek), (43 osoby) 

- 7 października – wycieczka z serii „aktywni seniorzy‖ – Jezioro Żywieckie (rejs statkiem), Kozubnik koło Porąbki, 

(26 osób) 

rok 2021 

Pandemia trwa nadal i są liczne obostrzenia w organizacji imprez. 

Miał to być rok wyborów (kadencja 2017-2021), ale kampania nie została rozpoczęta z powodu pandemii na polecenie 

ZG PTTK. 

Koło liczyło 57 członków, w większości opłacających składkę ulgową. 

Z końcem grudnia 2020 roku zakończyła pracę w biurze Oddziału kol. Anna Lipska (będąca również członkiem na-

szego koła). Zarząd postanowił nie zatrudniać na początku roku nowego pracownika, chcąc oszczędzić wydatki w 

trudnej sytuacji finansowej. Koleżanki Alina Ogrodna i Janina Dyrda (członkinie Zarządu Oddziału) zobowiązały się 

pełnić wtedy dyżury jeden dzień w tygodniu-wtorek (sprzedaż znaczków, przyjmowanie nowych członków, sprzedaż 

odznak , książeczek itd.) do końca kwietnia. 

- 7 lipca – wycieczka z serii „aktywni seniorzy‖- Góra Świętej Anny w 100 lecie Powstań Śląskich (muzeum Czynu 

Powstańczego, sanktuarium św. Anny, amfiteatr),(25 osób) 

- 31 lipca – Pieniny (rejs po J. Czorsztyńskim, Szczawnica), (59 osób) 

- 11 sierpnia – wycieczka z serii „aktywni seniorzy‖ – Świętochłowice (Muzeum Powstań Śląskich w 100 lecie) i 

Zabrze (sztolnia królowa Luiza), (40 osób) 

- 20-22 sierpnia –wycieczka krajoznawcza Pogranicze Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska ( Żary, Żagań, Park Muża-

kowski, zamek Czocha, Świeradów Zdrój, Lwówek, Lubań, Zgorzelec, Bolesławiec, Chojnów) 

- 11 września – wycieczka z serii „aktywni seniorzy‖- „Śląskie Malediwy‖ (parki miejskie Gródek i Geosfera w Ja-

worznie oraz Trójkąt Trzech Cesarzy),(58 osób) 

- 1-3 października- wycieczka krajoznawcza doliną dolnej Wisły do siedzib Krzyżaków (Żyrardów, Płock, Świecie, 

Kwidzyń, Malbork, Pelplin, Grudziądz, Chełmno), (55 osób) 

 

D). Koło „BEFAMA”- Koło nie złożyło sprawozdania merytorycznego z działalności w bieżącej kadencji 

 

E). Koło „Senior”: 
Sprawozdanie z działalności kota PTTK "Senior" za rok 2016-2022 

Zarząd: 

 Dubiel Urszula- prezes  

Radosz Krystyna- sekretarz 

Midor Janina - skarbnik 

Zebrania/spotkania odbywały się w Szk. Podst. nr 2 w każdy poniedziałek o godz. 15:00. Było na nich około 10-20 

osób. 

Omawiane na nich byty sprawy bieżące, planowane wycieczki wtorkowe oraz zbierane były składki. 

DANE NA 31.12 KAŻDEGO ROKU 

 ROK ILOŚĆ CZŁONKÓW ILOŚĆ WYCIECZEK ILOŚĆ OSÓB 

2016 47 38 288 

2017 43 38 385 

2018 52 44 460 

2019 56 44         454 

2020 45 9 124 PANDEMIA 

2021 45         17 130 PANDEMIA 

2022 33 11 115 

Jako Koło zostaliśmy wyróżnieni 21.09.2018 przez Prezydenta Miasta B-B Jacka Krywulta z okazji "Światowego dnia 

turystyki‖ za zaangażowanie w rozwój turystyki w regionie. 

Członkowie naszego koła biorą udział w wycieczkach oraz złazach organizowanych przez oddział PTTK.  
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W dniu 26.04.2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła Senior, na którym z uwagi na brak kan-

dydatów do pracy w Zarządzie, podjęto uchwałę nr 2/2022 o rozwiązaniu koła Senior. Zarząd Oddziału uchwa-

łą 130/XXIX/2022/ zatwierdził rozwiązanie koła PTTK „Senior”. 

 

F). Sprawozdanie z działalności Koła „Globus” 

Koło PTTK „GLOBUS‖ działające przy Fabryce Pił i Narzędzi „WAPIENICA‖ w w/w okresie prowadziło działal-

ność w oparciu o Regulamin Koła oraz wytyczne Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej. 

Na zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dniu 21.10.2016 wybrano Zarząd Koła w składzie : 

Kol. Piotr Szarek — Prezes Koła Kol. Henryk Russek — Wiceprezes Kol. Krystyna Polańska — Sekretarz Kol. Miro-

sław Russek — Skarbnik 

Kol. Aureliusz Moczała — członek 

Wg stanu na dzień 31.12.2021 Koło liczy 29 członków z czego 25 członków opłaciło składki członkowskie. 

Ponieważ większość członków Kota to emeryci lub osoby pracujące poza Fabryką , działalność kota w w/wym. latach 

skupiała się na organizacji wycieczek dotowanych z zakładowego funduszu socjalnego. 

W poszczególnych latach zorganizowano następujące wycieczki : 

- 2017- dwudniowa wycieczka do Pragi ( 43 uczestników ) - 2018 - trzydniowa wycieczka do Wiednia ( 46 

uczestników ) 

- 2019 -trzydniowa wycieczka do Budapesztu ( 59 uczestników ) 

- 2020- 2021 — nie udało się zorganizować wycieczki ze względu na sytuacje epidemiczną 

- 2022 -w miesiącu maju będzie zorganizowana wycieczka do Torunia , Gniezna oraz kopalni soli w Kłodawie. 

W czasie trwania obecnej kadencji Zarządu odszedł od nas Wiceprezes Ś.P. Kol. Henryk Russek , wieloletni i zasłu-

żony działacz polskiego ruchu turystycznego , który mocno angażował się w pracę Koła i utrzymywał kontakt z eme-

rytowanymi członkami. Niestety , po śmierci kolegi Henryka kontakt ten został bardzo utrudniony. 

Z dniem 31.03.2022 złożył rezygnację ze stanowiska skarbnika kol. Mirosław Russek w związku z tym nie jestem w 

stanie zweryfikować kto opłacił składki za rok 2022. 

Z uwagi na powyższe straciłem kontakt z większością członków koła i nie jestem w stanie zwołać zebrania sprawoz-

dawczo-wyborczego koła ( osoby z którymi rozmawiałem nie przejawiają chęci do dalszego angażowania się w pracę 

koła). 

W związku z tym przesyłam niniejsze sprawozdanie na ręce Sekretarza Oddziału PTTK "Podbeskidzie‖ Kol. Piotra 

Michalskiego oraz informuję , że z dniem 29.04.2022 składam rezygnację ze stanowiska Prezesa Koła. 

Informuję również , że w archiwum zakładu zostały zdeponowane pamiątki z ponad 60 letniej działalności kota. W 

przypadku możliwości przekazania tych materiałów , proszę o kontakt. 

G). MKKT -Młodzieżowy Klubu Krajoznawczo-Turystyczny prowadził swoją działalność w kadencji 2017-2022 pod 

kierownictwem zarządu Klubu w składzie: prezes Anna Balcerzak, dwóch zastępców: Marcin Wójcik oraz Tomasz 

Kudłacz, skarbnik Łukasz Mizia oraz sekretarz Witold Wrzoł. W roku 2019 r. wybrana została także Komisja 

Rewizyjna Klubu w skład której wchodzą: Magdalena Nycz - prezes oraz Agnieszka Jafernik i Dawid Orzechowski - 

członkowie. W Klubie prowadzona jest kronika wydarzeń, którą w latach 2017-2018 redagowała Monika Wrzoł, 

natomiast od 2019 roku do obecnie Magdalena Nycz. Działalność Klubu dokumentowana jest również na profilu 

internetowym facebook, który obsługuje Marcin Wójcik i Łukasz Mizia. 

W klubie obecnie zrzeszonych jest 7 przewodników górskich, 2 pilotów wycieczek, 2 instruktorów ochrony przyrody, 

2 instruktorów krajoznawstwa, 1 przodownik turystyki górskiej, 1 przodownik turystyki narciarskiej i 3 znakarzy 

szlaków górskich.    

Ogółem w roku 2017 r. Klub liczył 42 członków. Składkę członkowską normalną opłaciły 27 osoby, natomiast 

ulgową 14 osób. W Klubie jest jedna osoba z nieopłaconą składką członkowska za rok 2017, będąca członkiem klubu 

na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK. Ponadto w Klubie brak osób, które korzystając z art. 16 ust. 4 Statutu 

powróciły w roku sprawozdawczym do Klubu. 

W roku 2017 spotkania Klubu odbywały się w każdy drugi piątek miesiąca w siedzibie PTTK ul. Wzgórze 9. Łącznie 

odbyło się 12 spotkań. Na zebraniach odbywały się pokazy slajdów oraz omawiano bieżące sprawy. W ciągu 2017 

roku zaprezentowano slajdy z 11 wypraw, w których uczestniczyli członkowie oraz sympatycy naszego Klubu. Na 

ostatnim spotkaniu podsumowano rok. Zaprezentowano zdjęcia z wyjazdów oraz krótki filmik. Osobom 

najaktywniejszym w Klubie wręczono nagrody, w formie kalendarza na rok 2018r. zawierającego zdjęcia z wyjazdów 

Klubu. W pokazach slajdów uczestniczyło łącznie 225 osób, w tym członkowie PTTK oraz osoby niezrzeszone. 

Pokazy slajdów odbyły się w niżej wymienionych terminach i miały następujące tytuły: 

1. 13 styczeń „Kazachstan: Cud piasku i gliny‖ 

2. 10 lutego „Migawki z wycieczki do Turcji‖ 

3. 10 marca „Iran południowy – sól, jaskinie i wulkany‖, 
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4. 7 kwietnia „W odległym świecie - Bali‖, 

5. 5 maja „Gran Canaria – kontynent w miniaturze‖ 

6. 9 czerwca „Ameryka rowerowa‖, 

7. 21 lipca „Teneryfa – z wulkanem w tle‖, 

8. 11 sierpnia „Sardynia 2016‖, 

9. 8 września „Andaluzja – kraina sępów‖, 

10. 13 października „Filipiny‖, 

11. 10 listopada – „Czarnogóra i Kosowo‖ 

12. 8 grudnia – „MKKT 2017‖ 

W okresie od 31 grudnia 2016 r. do 14 grudnia 2017 r. Klub zorganizował 24 wyjazdy, w których łącznie 

uczestniczyło 263 osoby, w tym 122 osób w wyjazdach krajowych i 141 osoby w wyjazdach zagranicznych. Z pośród 

młodzieży szkolnej w wycieczkach uczestniczyło jedynie 15 osób.  Odbyły się następujące wyjazdy: 

5. 31 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017 – Gorce: Kudłoń i Gorc, 

6. 6-8 stycznia 2017 r.– Słowacki Spisz, 

7. 15 stycznia 2017 r.– Babia Góra, 

8. 28 stycznia 2017 r.– Słowacja Vojtov Vrch 

9. 12 lutego 2017 r. – Stołów i Błatnia 

10. 12 marzec 2017 r.– Czechy: Góry Oderskie, 

11. 26 marca 2017 r. – Słowacja: Beskid Kysucki Lieskova 

12. 9 kwietnia 2017 r. –  Słowacja: Mała Fatra - Osnica 

13. 23 kwietnia 2017 r.– Czechy: Rejon Opawy 

14. 29 kwietnia-3 maja 2017 r. – Słowacja: Spisz Południowy 

15. 21 maja 2017 r. – Słowacja: Jaskinia Brestovska, Skansen w Zubercu, Młyny Wodne 

16. 11 czerwiec 2017 r. – Słowacja: Wielka Fatra Sidorovo 

13.       25 czerwca 2017 r. – Przysłop pod Baranią Górą 

14. 23 lipca  2017 r. - Spływ kajakowy Wiercicą 

15. 6 sierpnia 2017 r. – Słowacja: Wielka Fatra Siprun 

16. 12-15 sierpnia 2017 r. - Spływ kajakowy Rawką 

17. 27 sierpnia 2017 r. – Słowacja Tatry Koprowy Wierch 

18. 10 września 2017 r. – Słowacja Tatry Zachodnie Baranec 

19. 24 września 2017 r. – Złaz „Gór szczyty‖ Turbacz 

20. 1 października 2017 r.  – Słowacja Grzybobranie na Orawie - Polana 

21. 14-15 października 2017 r. Pożegnanie lata: Słowacja  Tatry Niżne i Wielka Fatra 

22. 5 listopada 2017 r.  – Gorce: Stare Wierchy i Bukowina Obidowska 

23. 19 listopada 2017 r. – Beskid Wyspowy – Luboń Wielki 

24. 3 grudnia 2017 r. Czechy: Rejon Koprzywnicy  

 

Klub w roku 2017 był organizatorem Złazu „Gór szczyty‖ dla członków Oddziału PTTK „Podbeskidzie‖. Złaz odbył 

się 24 września na Turbaczu w Gorcach. 

W roku 2018 r. Klub liczył 41 członków. Składkę członkowską normalną opłaciły 26 osoby, natomiast ulgową 13 

osób. Ponadto składkę klubową opłaciły 2 osoby. Ponadto w Klubie brak osób, które korzystając z art. 16 ust. 4 

Statutu powróciły w roku sprawozdawczym do Klubu. 

Spotkania Klubu w 2018 r. odbywały się w każdy drugi piątek miesiąca w siedzibie PTTK ul. Wzgórze 9. Łącznie 

odbyło się 12 spotkań. Na zebraniach odbywały się pokazy slajdów oraz omawiano bieżące sprawy. W ciągu 2018 

roku zaprezentowano slajdy z 11 wypraw, w których uczestniczyli członkowie oraz sympatycy naszego Klubu. W 

pokazach slajdów uczestniczyło łącznie 219 osób, w tym członkowie PTTK oraz osoby niezrzeszone. Na ostatnim 

spotkaniu, które odbyło się 14 grudnia podsumowano ostatnie 20 lat MKKT. Zaprezentowano zdjęcia z wyjazdów 

rożnych wyjazdów i przedstawiono historię Klubu od 1998 roku. Osobom najaktywniejszym w roku 2018 w klubie 

wręczono nagrody. 

Pokazy slajdów odbyły się w niżej wymienionych terminach i miały następujące tytuły: 

1. 12 stycznia „Małe Wielkie góry‖ 

2. 16 lutego „Wyprawa do zachodniego Kazachstanu – region Mangystau‖ 

3. 9 marca „Szwajcaria. W cieniu Eigeru‖, 

4. 13 kwietnia „Wyspy Owcze - królestwo deszczu i mgieł‖, 

5. 11 maja „Korsyka – w skale i w wodzie‖ 

6. 8 czerwca „Viva la Mexico‖, 
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7. 13 lipca „Jaskinie Omanu‖, 

8. 10 sierpnia „Sicilia i Vulcano – Italia poza sezonem‖, 

9. 14 września „Wietnam – istny sajgon‖, 

10. 12 października „Półwysep Mani – Grecja bardziej dzika‖, 

11. 9 listopada – „Jak to Chińczycy murem za folklorem stali‖ 

12. 14 grudnia „20 lat MKKT‖ 

W okresie od 30 grudnia 2017 r. do 23 grudnia 2018 r. Klub zorganizował 26 wyjazdów, w których łącznie 

uczestniczyło 268 osób, w tym 126 osób w wyjazdach krajowych i 132 osoby w wyjazdach zagranicznych. Z pośród 

młodzieży szkolnej w wycieczkach krajowych  uczestniczyło jedynie 13 osób, a w zagranicznych 12.  Odbyły się 

następujące wyjazdy: 

1. 30 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018 – Pieniny Słowackie, 

2. 14 stycznia 2018 r.– Pogranicze czesko-słowackie _Kmniek, 

3. 21 stycznia 2018 r.– Kalinowy Wierch, 

4. 18 lutego 2018 r.– Babia Góra 

5. 4 marzec 2018 r. – Leskowiec 

6. 18 marzec 2018 r.– Ruiny zamku Liptowskiego i Kupele Lucky, 

7. 15 kwietnia 2018 r. – Poszukiwanie krokusów – Vasilovska Polana 

8. 28 kwietnia – 1 maja 2018 r. –  Czechy: Zdiarskie Vrchy 

9. 20 maja 2018 r.– Beskid Kysucki: Rovne 

10. 27 maja - 3 czerwca 2018 r. – Peloponez 

11. 10 czerwca 2018 r. – Słowacja: Surovy i rejs po jeziorze Orawskim 

12. 11 czerwiec 2017 r. – Słowacja: Wielka Fatra Sidorovo 

13. 17 czerwca 2018 r. – Skansen w Ślemieniu 

14. 1 lipca  2018 r. – Jura: Dolina Wodącej 

15. 15 lipca 2018 r. – spływ Osobłogą 

16. 29 lipca 2018 r. Tatry: Otargańce 

17. 5 sierpnia 2018 r. - Spływ kajakowy Krztynią i Pilicą 

18. 15-19 sierpnia 2018 r. – Spływ kajakowy Pliszką 

19. 26 sierpnia 2018 r. – Stramberk 

20. 15-16 września 2018 r. – Beskid Wyspowy – Jubileusz 20 lat MKKT 

21. 30 września 2018 r.  – Złaz Gór szczyty 

22. 13-14 października 2018 r. Pożegnanie lata: Słowacja: Liptów 

23. 28 października 2018 r.  – Mladec i Sternberg 

24      25 listopada 2018 r. – Beskid Śląsko-Morawski: Wysoka i Czartak 

25. 9 grudnia 2018 r. Palmiarnia Gliwice, Muzeum Ognia i Muzeum Miejskie w Żorach 

26. 23 grudnia 2018 r. Czechy: Girova 

Ponadto dla członków Oddziału PTTK „Podbeskidzie‖ Klub zorganizował 2 wycieczki na Jurę Krakowsko-

Częstochowską 7 kwietnia 2018 r. i  6 maja 2018 r. oraz z okazji Święta Niepodległości na Szyndzielnię 11 listopada 

2018 r.  

Z okazji jubileuszu 20-lecia klub otrzymał od Zarządu Oddziału podziękowanie za zasługi w upowszechnianiu 

krajoznawstwa i turystyki. Ponadto wyróżnienia otrzymały Anna Balcerzak i Magdalena Nycz, a Witold Wrzoł 

otrzymał odznakę 25 lat w PTTK. Z okazji jubileuszu ukazały się artykuły w Kronice Beskidzkiej i Magazynie 

Samorządowym w Bielsku-Białej.  

W roku 2019 r. Klub liczył 44 członków. Składkę członkowską normalną opłaciło 26 osób, natomiast ulgową 18 osób. 

Ponadto składkę klubową opłaciły 2 osoby. W Klubie jest jedna osoba, które korzystając z art. 16 ust. 4 Statutu 

powróciła w roku sprawozdawczym do Klubu. 

Spotkania Klubu w 2019 r. odbywały się w każdy drugi piątek miesiąca w siedzibie PTTK ul. Wzgórze 9. Łącznie 

odbyło się 12 spotkań. Na zebraniach odbywały się pokazy slajdów oraz omawiano bieżące sprawy. W ciągu 

ostatniego roku odbyło się 12 pokazów slajdów, w których uczestniczyli członkowie oraz sympatycy naszego Klubu. 

W pokazach slajdów uczestniczyło łącznie 305 osób, w tym członkowie PTTK oraz osoby niezrzeszone. Na ostatnim 

spotkaniu, które odbyło się 13 grudnia podsumowano 2019 rok w Klubie i zaprezentowano zdjęcia oraz filmy z 

wyjazdów, a także wręczono wyróżnienia najbardziej aktywnym.  

Pokazy slajdów odbyły się w niżej wymienionych terminach i miały następujące tytuły: 

1. 11 stycznia „Tawan Bogd - najwyższe góry Mongolii‖ 

2. 8 lutego „Węgry - wygasłe wulkany i błotne jeziora‖ 

3. 15 marca „Alpy Julijskie - na dachu Słowenii‖, 
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4. 12 kwietnia „Szukając Bielska w Izraelu‖, 

5. 10 maja „Wędrówka Głównym Szlakiem Beskidzkim drogą do realizacji marzeń‖ 

6. 14 czerwca „Madagaskar - lemury i kamienie szlachetne ‖, 

7. 12 lipca „Na balkonie Europy czyli kronika wyjazdu do Andaluzji‖, 

8. 9 sierpnia „Jaskiniowe wakacje w Albanii‖, 

9. 13 września „Dziesięć dni w Libanie‖, 

10. 11 października „Jelonek na Camino - hiszpańska droga Świętego Jakuba‖, 

11. 8 listopada – „Nie taki Drakula straszny... - Transylwania 3.0‖ 

12. 13 grudnia „MKKT 2019‖ 

W okresie od 29 grudnia 2018 r. do 15 grudnia 2019 r. Klub zorganizował 25 wyjazdów, w których łącznie 

uczestniczyło 300 osób, w tym 142 osoby w wyjazdach krajowych i 158 osoby w wyjazdach zagranicznych.Spośród 

młodzieży szkolnej w wycieczkach krajowych uczestniczyło jedynie 15 osób, a w zagranicznych 2.  Odbyły się 

następujące wyjazdy: 

1. 29 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019 –  Beskid Sądecki, 

2. 13 stycznia 2019 r.– Słowacja: Góra Tabor i Muzeum Regionalne, 

3. 3 lutego 2019 r.–  Rysianka 

4. 17 lutego 2019 r. - Babia Góra 

5. 17 marca 2019 r.– Sulowskie Wierchy: Wielki Manin 

6. 7 kwietnia 2019 r. – Poszukiwanie krokusów - Klaczańska Magura 

7. 22 kwietnia 2019 r.– Czerwieńska Grapa, 

8. 1-5 maja 2019 r. Słowacja: Polana 

9. 19 maja 2019 r. Cebrat 

10.       2 czerwca 2019 r. – Jeseniki: Mały Jezernik 

11. 9 czerwca 2019 r. – Dzień Dziecka w Sopotni Wielkiej  

12. 20-23 czerwiec 2019 r. – Spływ kajakowy Czarną Maleniecką 

13.       7 lipca  2019 r. – Wielka Fatra: Łysiec  

14. 21 lipca 2019 r. – Pilsko ze Słowacji 

15.      4 sierpnia 2019 r. Tatry: Pachola 

16.      15-18 sierpnia 2019 r. - Spływ kajakowy Wieprzem 

17.      25 sierpnia 2019 r. – Słowacja: Machy i Kopec 

18.      8 września 2019 r. – Dolina Klinianki - grzybobranie 

19.      22-29 września 2019 r.  – Kalabria 

20.      12 października 2019 r. Trzy Korony - Złaz Gór szczyty 

21.      19-20 października 201 r. Pożegnanie Lata: Góry Hostyńskie 

22.      3 listopada 2019 r. – Turzovska Vrchovina: Sulov 

23.      17 listopada 2019 r. Gorce: Maciejowa 

24.      1 grudnia 2019 r. Orawskie Podzamcze  

25. 15 grudnia 2019 r. Beskid Śląsko-Morawski: Martinak 

W roku 2020 r. Klub liczył 45 członków. Składkę członkowską normalną opłaciło 21 osób, natomiast ulgową 24 osób. 

Ponadto składkę klubową opłaciły 2 osoby. W Klubie brak jest osób, które korzystając z art. 16 ust. 4 Statutu 

powróciły w roku sprawozdawczym do Klubu. 

W drugi piątek stycznia i lutego w siedzibie PTTK ul. Wzgórze 9 odbyły się spotkania Klubu w trakcie których 

odbywały się pokazy slajdów. W 2020 roku ze względu na wprowadzony stan epidemii i związane z tym ograniczenia 

odbyły się jedynie 2 pokazy slajdów. W pokazach slajdów uczestniczyło łącznie 61 osób, w tym członkowie PTTK 

oraz osoby niezrzeszone Odbyły się one w niżej wymienionych terminach i miały następujące tytuły: 

1. 10 stycznia „Packraftingowa wyprawa na Ural subpolarny‖ 

2. 14 lutego „Niemcy wschodnie – kierunek do polecenia‖ 

Kolejne zaplanowane pokazy slajdów nie odbyły się z uwagi na stan epidemii. 

W okresie od 28 grudnia 2019 r. do 27 grudnia 2020 r. Klub zorganizował 22 wyjazdy, w których łącznie 

uczestniczyło 304 osoby, w tym 174 osoby w wyjazdach krajowych i 130 osoby w wyjazdach zagranicznych. Ze 

względu na obowiązujący stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia nie było organizowanych wycieczek w 

okresie od 9 marca do 6 czerwca. Ponadto wycieczki w okresie od listopada do grudnia odbywały się w podgrupach 5 

– osobowych. Odbyły się następujące wyjazdy: 

1. 28.12-1.01 Sylwester w Górach Stołowych 

2. 12.01 Palkovickie Horky, Tropic Hukvaldy 

3. 26.01 Mała Fatra – Stoh 



28 
 

4. 9.02 Cerhlany Beskid, Megonky 

5. 23.02 Ostrawa Witkowice 

6. 8.03 Babia Góra 

7. 7.06 Beskid Żywiecki - Oźna 

8. 11-14.06 Spływ Obrą i Obrzycą 

9. 5.07 Tatry Niżne – Południca 

10. 11.07 Dzień Dziecka w Apilandii 

11. 19.07 Spływ kajakowy Dunajcem 

12. 2.08 Tatry Niżne - Wielki Brankov 

13. 14-16.08 Spływ kajakowy Prosną 

14. 30.08 Wielka Fatra – Ostra 

15. 13.09 Stare Hory – Kozi Chrbet 

16. 4.10 Grzybobranie na Lasku 

17. 16-18.10 Pożegnanie Lata – Śnieżnicki Park Krajobrazowy 

18. 8.11 Koskowa Góra 

19. 22.11 Beskid Żywiecki - Mędralowa 

20. 6.12 W poszukiwaniu Świętego Mikołaja – Przysłop Potócki 

21. 13.12 Beskid Śląski - Barania Góra 

22. 27.12 Beskid Żywiecki – Buczynka 

 

W roku 2021 r. Klub liczył 71 członków. Składkę członkowską normalną opłaciło 21 osób, natomiast ulgową 48 osób. 

Ponadto składkę klubową opłaciła 1 osoba. W Klubie brak jest osób, które korzystając z art. 16 ust. 4 Statutu 

powróciły w roku sprawozdawczym do Klubu. Z nieopłaconą składką członkowską za rok 2021 (Art. 16 ust. 1 pkt. 3) 

Statutu PTTK) jest 1 osoba. 

W związku z ograniczeniami dotyczącymi pandemii oraz brakiem możliwości skorzystania z sali na poddaszu w 

siedzibie PTTK ul. Wzgórze 9 w roku 2021 nie odbywały się co miesięczne pokazy slajdów z podróży. W grudniu 

2021 roku w siedzibie Speleoklubu Bielsko-Biała odbyło się spotkanie podsumowujące rok, na którym 

zaprezentowano zdjęcia z wycieczek zorganizowanych przez Klub. Ponadto 3 marca 2021 r. Klub zorganizował 

wspólne wyjście do kina w Czechowicach-Dziedzicach na film o tematyce górskiej „Ściana cieni‖. 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. Klub zorganizował 26 wyjazdów, w których łącznie 

uczestniczyło 441 osób, w tym 440 osób w wyjazdach krajowych i 1 osoba w wyjeździe zagranicznym. Ze względu 

na obowiązujący stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia nie było organizowanych wycieczek w okresie od 15 

marca do 24 kwietnia 2021 r. Odbyły się następujące wyjazdy: 

1. 17.01 Lachów Groń 

2. 24.01 Kulig w Soblówce 

3. 31.01 Sucha Góra 

4. 14.02 Bendoszka Wielka 

5. 28.02 Uroki Małopolski : Tyniec i Zimny Dół 

6. 14.03 Babia Góra 

7. 25.04 Jawornica i Potrójna 

8. 9.05 Pustynia i Bagna Błędowskie 

9. 30.05 Beskid Żywiecki: Skała 

10. 3-6.06 Spływ kajakowy Liwiec 

11. 12.06 Dzień Dziecka w zabytkowej stacji kolejki w Rudach 

12. 27.06 Szipska Fatra: Ostry 

13. 11.07 Beskid Żywiecki: Smereków Wielki 

14. 25.07 Spływ Kajakowy Biała Przemsza 

15. 8.08 Beskid Wyspowy: Śnieżnica i Ćwilin 

16. 13-15.08 Spływ kajakowy Czarna Nida i Nida 

17. 5.09 Gorce: Średni Wierch i Solnisko 

18. 19.09 Stożek - Złaz „Gór szczyty‖ 

19. 25-26.09 Pożegnanie Lata - Kluszkowce 

20. 3.10 Grzybobranie: Czarna Kałuża 

21. 10-17.10 Jesienne Góry Izerskie 

22. 31.10 Mała Babia Góra 

23. 11.11 Cyl Hali Śmietanowej 

24. 28.11 Zabawa i Mała Zabawa 
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25. 5.12 W poszukiwaniu Świętego Mikołaja: Witasówka 

26. 19.12 Ziemia Cieszyńska: Cieszyn i Goleszów 

W roku 2022 Klub liczył 73 osoby (stan na dzień 5.05.2022). Składkę członkowską normalną opłaciło 18 osób, 

natomiast ulgową 47 osób. Ponadto składkę klubową opłaciła 1 osoba. W Klubie brak jest osób, które korzystając z 

art. 16 ust. 4 Statutu powróciły w roku sprawozdawczym do Klubu. Z nieopłaconą składką członkowską za rok 2022 

(Art. 16 ust. 1 pkt. 3) Statutu PTTK) jest 6 osób. 

W związku z brakiem możliwości skorzystania z sali na poddaszu w siedzibie PTTK ul. Wzgórze 9 w roku 2022 nie 

odbywały się co miesięczne pokazy slajdów.  

W okresie od 31 grudnia 2021 r. do 5 maja 2022 r. Klub zorganizował 11 wycieczek, w których łącznie 

uczestniczyły192 osoby. Odbyły się następujące wyjazdy: 

1. 31.12.21-3-.01 Sylwester w Gorcach  

2. 16.01 Muńcuł 

3. 30.01 Kulig w Istebnej 

4. 13.02 Okrąglica 

5. 27.02 Rycerzowa 

6. 13.03 Babia Góra 

7. 19.03 Bieg na orientację w Jaworzu Nałężu 

8. 27.03 Góra Świętej Anny 

9. 10.04 W poszukiwaniu krokusów 

10. 24.04 Obiekty sakralne Bielska-Białej 

11. 30.04-3.05 Czechy: Zlatohorska Vrchovina 

Łącznie w latach 2017-2022 odbyły się 134 wycieczki, w których uczestniczyło 1768 osób. Ponadto zorganizowano 

39 pokazów slajdów, w których uczestniczyły 824 osoby. 

 

Klub w czasie kadencji korzystał ze środków pochodzących z 1 procenta podatku. Zakupiony został prezenter, lampka 

komputerowa i hub wykorzystywane w trakcie pokazów slajdów. Ponadto zakupiono zestaw noży i garnek na 

wyjazdy wielodniowe oraz ramkę do prezentacji wyróżnienia otrzymanego przez Klub od Zarządu Oddziału PTTK 

„Podbeskidzie‖. W latach 2020 i 2021 nie korzystano ze środków z 1 procenta podatku. W związku z trudną sytuacją 

związaną ze stanem epidemii środki te przekazano do wykorzystania przez Oddział PTTK „Podbeskidzie‖. 

 

H) KTW: Sprawozdanie z działalności Klubu Turystyki Wysokogórskiej za kadencję 2017 – 2022. 

 Kadencja władz KTW rozpoczęła się 17.11.2016 roku od zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na którym wybrano 

Zarząd w składzie: Jan Nogaś – prezes Klubu, Stanisław Podżorski – wiceprezes, Barbara Mikuła – sekretarz, Izabela 

Czelusta – skarbnik i Jadwiga Laszczak – członek Zarządu, oraz dwóch delegatów na Walny Zjazd Oddziału – kol. 

Roman Grużlewski i kol. Barbara Mikuła.  Postanowiono nie wybierać Komisji Rewizyjnej. W roku 2016 odbyło się 

jeszcze jedno zebranie 20.11., a 11 grudnia spotkanie opłatkowe. Na początku kadencji liczba członków KTW wyno-

siła 22. W roku 2017 (po wybraniu nowego zarządu) Klub prowadził następującą działalność: Odbyło się 8 zebrań 

klubu, poświęconych sprawom bieżącym, głównie organizacji imprez i wycieczek. Zebrania odbyły się co miesiąc z 

wyjątkiem lipca i sierpnia oraz grudnia, kiedy zamiast zebrania odbywa się spotkanie opłatkowe. 

Frekwencja na zebraniach wynosiła średnio 30 %. 

Z powodu ograniczeń w nowej ustawie zorganizowano tylko jedną wycieczkę ogólnie dostępną i ogłoszoną na stronie 

(wycieczka górska Ostry i Tuł), pozostałe imprezy członkowie organizowali we własnym zakresie, a także uczestni-

czyli w imprezach zorganizowanych przez inne stowarzyszenia polskie  i słowackie. 

 

1. Przetarcie szlaków (6.01) 

2. Magurka Wilkowicka (8.01) 

3. Kolędowanie na Koziej (14.01) 

4. Karnawałowo, w stylu country (10.02) 

5. Biwak zimowy na Pilsku (25-26.02) 

6. Wielki Chocz (11.03) 

7. Beskidzkie kapliczki – od Milówki do Zwardonia (12.03) 

8. Dolina 5 Stawów – przeł. Schodki (17.03) 

9. Gorce (21.05) 

10. Pieniny (04.06) 

11. Mała Fatra – Wielki Krywań.(11.06) 

12. Brestowa wspólnie z PTT (24.06) 

13. Słowacki Raj wspólnie z PTT (30.06 – 2.07) 
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14. Uczestnictwo w Spotkaniu Turystów Wysokogórskich w Tatrzańskiej Łomnicy (30.06 – 01.07) 

15. Ukraina – Borżawa  (6.7 – 9.07) 

16. Ślęża – Karkonosze (14 – 16.07) 

17. Tatry Bielskie Wspólnie z PTT (05.08) 

18. Szpiglasowy Wierch Wspólnie z PTT (6.08) 

19. Ukraina – 4 pasma w cztery dni (11.08 – 15.08) 

20. III Zjazd Karpacki – Zbór Wołoski  (23.08) 

21. Ukraina – Łukiem Karpat przez Bieszczady Wschodnie (26-27.08) 

22. Lodowa Przełęcz (2-03.09) 

23. Spotkanie na Hali Lipowskiej 14  (14 – 15.10) 

24. Pamięć – Wiktorówki (05.11) 

25. Ostry i Tuł 12.11) 

26. Siwy Wierch. (2.12) 

27. Spotkanie opłatkowe  (16.12) 

Rok 2018 rozpoczęliśmy przy liczbie członków 24. Odbyło się 9 regulaminowych comiesięcznych zebrań, z wyjąt-

kiem lipca i sierpnia oraz grudnia. Na zebraniu w listopadzie 2018 r. kol. Jan Nogaś zapowiedział rezygnację  z funk-

cji prezesa Klubu, co ostatecznie nastąpiło w 2019 roku.  Frekwencja wynosiła ok. 30 %. 

Oprócz spraw bieżących omawiano jubileusz 15. lecia naszego Klubu, który postanowiono obchodzić w górach i za-

prosić kolegów z KST. Ostatecznie wybrano Rancho Błatnia. Uroczystości odbyły się w dnia 20-21 października przy 

niezbyt dobrej pogodzie. Udział wzięło 18 osób i 1 pies, a KST reprezentowało 1 koleżanka i 4 kolegów. W czasie 

uroczystości wręczono 2 Odznaki Honorowe Oddziału (kol. Długosz Krzysztof i kol. Czelusta Izabela). Ponadto KTW 

otrzymał od Zarządu Oddziału pamiątkową plakietkę. Koledzy ze Słowacji otrzymali pamiątkowe plakietki. 

Ponadto członkowie klubu uczestniczyli w wycieczkach i innych imprezach zorganizowanych przez nich samych lub 

przez inne organizacje i stowarzyszenia: 

1. Tradycyjne Przetarcie Szlaków – odbyły się dwa przejścia (6.01 – Szyndzielnia  i 7.01 - Magurka) 

2. Tradycyjne 42 Zimowe Wyjście na Ĉipĉie (Mała Fatra) 6.01  

3. Tradycyjne spotkanie kolędowe na Dębowcu 13.01  

4. Udział w Międzynarodowym Zimowym Zlocie Turystów w Kysuckich Beskidach  – 25-28.01  

5. Tatrzańska Świątynia Lodowa – 3.02 

6. Sarnia Skała – 11.02 

7. Słowacki Raj 16-18.02 

8. Biwak Zimowy na Pilsku – 24-25.02 

9. Girova – Trójstyk – 4.03 

10. Ornak – 11.03 

11. Krokusy w Chochołowskiej – 15.04  

12. Krokusy na Kalatówkach – 22.04 

13. Mamoriał Stefana Jureckiego – wyjście na Żibrid – 28.04 

14. Gęsia Szyja – 29.04 

15. Wielki Chocz – 1.05 

16. Orawa – wycieczka krajoznawcza 

17. Pasmo Choczańskie – Dolina Prosiecka i Kwaczańska – 13.05 

18. Pilsko od Słowacji – 10.06 

19. Granaty – 17.06 

20. 51 Wysokogórski  Zlot  KST, Tatrzańska Łomnica – 28.06-01.07 

21. Jubileusz XV lecia KTW – 20-21.10, Rancho pod Błatnią 

22. Spotkanie opłatkowe.  

Jak widać, lata 2017 i 2018 można nazwać tłustymi latami. Ale nadchodząca pandemia COVID 19 miała wszystko 

zmienić. Rok 2019, który można było jeszcze zaliczyć do dobrych,  rozpoczęliśmy z liczbą 22 członków. Odbyło się 8 

zebrań. W tym roku odbyły się następujące imprezy, w których uczestniczyli nasi członkowie: 

1. 15 wejście na Trojkráľove Kamenite (Słowacja) – 6.01 

2. Kolędowanie na Koziej Górce – 12.01 

3. Markowe Szczawiny – spotkanie kolegami z KST – 26-27.01 

4. Biwak Zimowy na Pilsku – 23-24.02 

5. Wizyta u Słowaków w Zazrivej 2-3.03 

6. Wieli Chocz z Valaskej Dubovej 30.03 
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7. Przegibek i Bendoszka Wielka – 19.04 

8. Memoriał Stafana Jureckiego – wyjście na Żibrid – 27.04 

9. Udział w 57 Złazie Oddziałowym „WIOSNA 2019‖ – 11.05. 

10. Czarne Działy – jaskinie w Beskidzie Małym  - 18.05 

11. Beskidy Morawsko-Śląskie – Smrk – 9.06 

12. Udział w 52 Zlocie Turystów Wysokogórskich w Tatrzańskiej Łomnicy – 27-30.06 

13. Beskidy Morawsko-Śląskie – Ropica – 15.08 

14. Znowu w Zazrivej – wizyta u Słowaków – 29.11-01.12 

15. Spotkanie wigilijne – 21.12 

 

W grudniu kol. Jan Nogaś oświadczył, że rezygnuje z funkcji prezesa Klubu. Rezygnacja została przyjęta. Odtąd za-

rząd funkcjonował w składzie 4 osobowym, stanowisko prezesa pozostaje nieobsadzone do końca kadencji. 

Rok 2020 rozpoczęliśmy z liczbą członków 21. Odbyło się 8 zebrań. Ze zrozumiałych powodów nasza działalność 

była bardzo skromna. Liczba imprez, w których uczestniczyliśmy lub zorganizowaliśmy była niewielka. Niemniej coś 

udało się zrobić. 

1. 16 wejście na Trojkráľove  Kamenite (Słowacja) – 6.01 

2. Kolędowanie na Koziej – 11.01 

3. Babia Góra – Spotkanie ze Słowakami – 1-2.02 

4. Biwak zimowy na Pilsku – 22-23.02 

5. Udział w VII Złazie Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ „Gór-Szczyty‖ – 29.09  

Rok 2021. Rok ten zaczynaliśmy z liczbą członków 21. Nie odbyło się żadne regulaminowe zebranie. Pandemia też 

dała się we znaki, stąd nasza działalność była skromna. 

1. Biwak zimowy na Hali Miziowej – 27-28.02 

2. Spotkanie ze Słowakami na Wielkiej Raczy – 23.05 

3. Organizacja VIII Zlotu „Gór-Szczyty 2022‖ w schronisku PTTK na Stożku, – 19.09, w którym wzięło udział 87 

uczestników 

4. Spotkanie opłatkowe – 18.12. odbyło się w lokalu gastronomicznym, gdyż w Oddziale nie działało ogrzewanie. 

Spotkanie to zostało policzone również jako zebranie regulaminowe, gdyż oprócz życzeń i kolęd załatwiano też spra-

wy organizacyjne. Uczestnictwo było 100%. 

Rok 2022. Rok ten rozpoczęliśmy w składzie 22 członków. Dotychczas odbyły się 2 zebrania. Od początku roku uda-

ło się zorganizować kilka imprez: 

1. Kolędowanie na Koziej – 8.01 

2. Spotkanie ze Słowakami na Wielkiej Raczy – 23.02 

3. Spotkanie ze Słowakami na Babiej Górze – 5-6.02 

4. Akcja „Beskid Żywiecki w pełni‖ – 13.02 

5. Biwak zimowy na Pilsku – 26-27.02 

6. „Nie tylko góry‖ – Słowiński Park Narodowy – 10.03 

Na 21 kwietnia 2022 planujemy zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W ciągu całej kadencji w powyższych imprezach 

liczba uczestników wyniosła łącznie 953. 

Podstawą działalności Klubu była wieloraka działalność turystyczna w postaci wycieczek terenowych, szko-

leń, integracji środowiska turystycznego, spotkań klubowych, klubowych imprez, prowadzenia strony inter-

netowej Klubu. Oprócz wycieczek w Klubie odbywały się pokazy slajdów, w czasie których nasi koledzy 

dzielili się swoimi wrażeniami ze swoich wyjazdów i wycieczek. Tematy prezentacji były następujące: „Te-

neryfa‖, „Alpy‖, „Karkonosze‖, „Bawaria – zabytki i przyroda‖, „Paryż‖, „Francja – Prowansja, Sabaudia, 

Owernia‖, „Włochy – Florencja, Rzym, Wenecja, Pompeje‖, „Austria – Wiedeń, Salzburg, Wysokie Taury‖.  

Na każdy rok działalności był opracowany plan działania, uwzględniający propozycje, życzenia i sugestie 

członków i sympatyków Klubu. Skuteczność realizacji planów była wynikiem zainteresowania członków i 

sympatyków proponowanymi działaniami, warunkami atmosferycznymi, terenowymi i wieloma jeszcze 

innymi czynnikami. W większości przypadków plany udało sie realizować. Dobrym zwyczajem stało sie 

organizowanie ich wspólnie z innymi organizacjami turystycznymi z Bielska - Białej i okolic, jak np. z Od-

działem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Bielska – Białej. Niestety, pandemia COVID 19 namiesza-
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ła mocno i w latach 2020-2022 wiele planowanych imprez nie doszło do skutku. To, co udało się zrealizo-

wać to działania obejmujące wieloosobowe wycieczki jedno lub wielodniowe, które odbywały sie zarówno 

w grupach wieloosobowych jak i kilkuosobowych. Częściowo ta działalność była organizowana i prowa-

dzona przez uprawnionych przewodników górskich, z odpłatnością uczestników ale i społecznie, bez pobie-

rania odpłatności, jak np. coroczne "przetarcie szlaków", biwaki letnie i zimowe, penetracja jaskiń, pikni-

kowe spotkania, spotkania wigilijne i kolędowe, itp.  

Dobrze rozwijała się i działała współpraca Klubem Słowackich Turystów. Kilku naszych członków należy 

do KST a 2 słowackich  kolegów i 1 koleżanka są członkami KTW. Wspólne wieloosobowe imprezy albo 

kilkuosobowe udziały po obu stronach granic pozwalały na poszerzenie górskich możliwości i integrację 

turystycznych środowisk, mimo przeszkód związanych z epidemią. Niestety, kontakt z Klubem Czeskich 

Turystów urwał się.  

Członkowie Klubu brali czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Oddział PTTK. Byli 

uczestnikami Zlotów Kół i Klubów Oddziału, a VIII Zlot zorganizowali i prowadzili. 

Na dzień dzisiejszy Klub ma 22 członków, w tym 3 kolegów ze Słowacji. W ciągu kadencji odbyły się 32 

zebrania, średnia frekwencja wynosiła 33%. Na koniec kadencji Zarząd Klubu działał w nast. składzie: 

1. Prezes klubu – vacat 

2. V-ce prezes – Stanisław Podżorski 

3. Sekretarz – Barbara Mikuła 

4. Skarbnik – Izabela Czelusta 

5. Jadwiga Laszczak – członek Zarządu 

 
I). BKN „Gronie” – 
1.  Zarząd klubu w minionej kadencji odbył 45 posiedzeń pracując w składzie: 

 

 1/  Jan Brylski                     - prezes 

 2/  Lucjan Simka                 - wiceprezes 

 3/  Sławomir Pilch               - wiceprezes 

 4/  Bartłomiej Brylski           - skarbnik 

 5/  Renata Sadowska          - sekretarz 

 

2. Stan ilościowy członków klubu wynosi: 16 - 28 osoby. 

  

3. Klub skupia następującą kadrę programową PTTK: 

 

• przodowników turystyki narciarskiej PTTK           -  25 

• przodowników turystyki górskiej PTTK                 -   1 

• instruktorów narciarskich ( PTTK i PZN )    -    5 

• znakarzy narciarskich szlaków turystycznych    -    6 

• przewodników górskich                   -    5 

 

4.   Działalność klubu ukierunkowana była w następujących dziedzinach: 

1/ organizacyjno – programowej. 

   2/ szkoleniowo – imprezowej. 

 

I  DZIAŁALNOŚĆ   ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWA. 

 

Klub zrealizował wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia na ubiegłą kadencję w tym : 

1. Propagował i upowszechniał zdobywanie turystycznych odznak narciarskich PTTK oraz prowadził ich wery-

fikację poprzez Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich PTTK, który działał w składzie: Jan Brylski – 

przewodniczący, Maciej Brylski – wiceprzewodniczący i członkowie: Sławomir Pilch oraz Andrzej Małek.  

TRW ON dokonał weryfikacji łącznie:  

331 sztuk odznak (w tym: GON - 78 szt., w tym normy GON „Za wytrwałość‖- 13 szt., 

NON – 25 szt., NOM - 90 szt., DON - 138 szt.)  

Ponadto 8 członków Klubu zdobyło Wysokogórską Odznakę Narciarską PTTK tj.: Henryk Kozik, Piotr Moskal, Wi-

told Gerber, Jerzy Majewski, Janusz Kowarczyk, Krzysztof Bujarski, Jerzy Tomczak i Sławomir Pilch - którą uchwałą 

przyznała im KTN ZG PTTK w Krakowie. 
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2. Propagował uprawianie turystyki narciarskiej oraz organizowane przez klub imprezy w prasie regionalnej oraz 

gablocie informacyjnej Oddziału PTTK. 

3. Prowadził własną witrynę internetową klubu  www.gronie.beskidy.pl;  

4. Utrzymywał skrzynkę poczty elektronicznej klubu: bkngronie@googlegroups.com;  bkngronie@gmail.com;  

5. Wydane zostały kolejne numery biuletynu klubowego pt. „Śnieżne Gronie‖ Nr 7 i Nr 8. 

6. Współdziałał z KTN ZG PTTK i Oddz. KTN PTTK oraz innymi środowiskami (klubami) 

i organizacjami (instytucjami) w zakresie propagowania turystyki narciarskiej. 

 

II  DZIAŁALNOŚĆ   SZKOLENIOWO – IMPREZOWA. 

 

1. Klub pomimo zróżnicowanych warunków śniegowych i pogodowych (stosunkowo ciepłych zim) oraz minimalnej 

pokrywy śnieżnej poza przygotowanymi trasami zjazdowymi – zrealizował zaplanowane przedsięwzięcia ujęte w  

„Planie imprez klubu...‖ a w ubiegłym sezonie zimowym aż do momentu wybuchu w Polsce i Europie pandemii koro-

na wirusa SARS-Co-2 i choroby COVID-19 oraz wprowadzeniu ograniczeń w przemieszczaniu się ludności w tym 

zamknięciu granic państwowych wewnątrz Unii Europejskiej i wstępu do Parków Narodowych i lasów w Polsce co 

skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia trzech ostatnich zaplanowanych imprez Klubu tj. 20 – 22  marca 

Żlebów Tatr Zachodnich z noclegiem w Górskim Hotelu na Kalatówkach i 09 – 15  marca Alp – „SAINT GERVAIZ‖ 

– Rejon Mont Blanc (Francja) oraz w kwietniu Zachodnich Tatr Słowackich tj. Salatyna (2047 m n.p.m.), pozostałe 

wycieczki i imprezy narciarskie odbywały się według Planu… z nielicznymi korektami ich tras: 

• zorganizował pięćdziesiąt dwie własne imprezy narciarskie jedno – kilkudniowe tj.: 

 „Wieloetapowe wędrówki narciarskie w Karpatach‖ na terenie Polski, Czech i Słowacji: 

1)  Beskid Mały – Magurka (909 m n.p.m.) – coroczne otwarcie sezonu narciarskiego.  

2)  Beskid Żywiecki – Hala Boracza (854 m n.p.m.) i Boraczy Wierch (1010 m n.p.m.). 

3)  Beskid Żywiecki – Wielka Rycerzowa (1226 m n.p.m.); Pilsko (1557 m n.p.m.) 

     Polica (1369 m n.p.m.); Rysianka (1322 m n.p.m.). 

4)  Beskid Śląski – Skrzyczne (1257 m n.p.m.); Stożek (989 m n.p.m.) – (Polska i Czechy) 

     Barania Góra (1220 m n.p.m.).  

5)  Tatry Zachodnie – Czerwone Wierchy (Kalatówki). 

6)  Mała Fatra – Velky Krivan (1709 m n.p.m.); Stoh (1608 m n.p.m.) – (Słowacja). 

7)  Tatry Rohacze – Brestova (1902 m n.p.m.); Salatyn (2047 m n.p.m.) – (Słowacja). 

8)  Sudety – Kotlina Kłodzka; Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika;  

      Góry Izerskie i Karkonosze – (Polska i Czechy). 

9)  Karpaty Wschodnie – Gorgany / Rafajłowa – (Ukraina). 

10)  Alpy – „Saint Gervaiz‖ – Mont Blanc – (Francja)  w 2017 r. i 2018 r. 

11) Góry Atlasu Wysokiego – Dżabal Tubkal (4167 m n.p.m.) – Maroko w 2018 r.  

•   przeprowadził klubowe szkolenie lawinowe na Kalatówkach na bazie „sztucznego lawiniska‖.  

•    Organizował coroczne posezonowe spotkania klubowe dla swoich członków w Szczyrku, a w dniach 16/17 

listopada 2019 r. zorganizował w Zajeździe „Gazdówka‖ w Szczyrku na Przełęczy Salmopolskiej – 

"XXJUBILEUSZOWĄ BIESIADĘ NARCIARZY" dla członków Beskidzkiego Klubu Narciarzy „GRONIE‖. W 

trakcie spotkania odbyło się również Zebranie Sprawozdawcze Klubu za okres minionych dwudziestu lat na którym 

przedstawiono prezentację multimedialną z działalności klubu w tym okresie. Biesiadę tą zaszczycili swoim udziałem 

również zaproszeni goście tj. Kol.: Ryszard Gerszewski – Przewodniczący KTN ZG PTTK w Krakowie i Wiceprezes 

Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej Kol. Andrzej Kucia oraz Honorowi Przewodniczący KTN ZG 

PTTK Kol. Wojciech Biedrzycki i Kol. Edmund Brzozowski. Podczas tejże Biesiady wręczone zostały wyróżnienia 

organizacyjne dla Klubu oraz najbardziej aktywnym jego członkom w tym: 

• KTN ZG PTTK nadała tytuł „Honorowego Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK‖ dla Kol.: Janusza 

Kulpy, Andrzeja Małka, Lucjana Simka, Wojciecha Hosumbka i Jacka Żelińskiego. 

• Zarząd Oddziału PTTK nadał odznaki „25 lat w PTTK‖ dla Kol. Szymona Brzozowskiego i Mariana Jurczygi 

oraz wyróżnił Honorową Odznaką Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ Kol.: Henryka Kozika, Bartłomieja Brylskie-

go, Sławomira Pilcha i Renatę Sadowską 

 

2.  Łącznie w klubowych imprezach narciarskich i szkoleniach oraz spotkaniach uczestniczyło 

     1030 narciarzy.  

 

3.   Członkowie klubu uczestniczyli również w imprezach narciarskich organizowanych przez 

      KTN ZG  PTTK i Oddz. KTN PTTK oraz inne organizacje (instytucje) narciarskie w tym:  

 

1)  Zawodach skitourowych – zajmując czołowe miejsca: 
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•   Renata Sadowska, Ewa Chylaszek-Brylska, Andrzej Małek, Lucjan Simka, Bartłomiej Brylski 

 

-  XV Polar Sport Skitour im. Basi German (Mosorny Groń) – Zawoja 

-  Zawody im. Kuby Sosińskiego w ski alpiniźmie „Night Vertcal Race― – Szczyrk  

-  Memoriał Strzeleckiego – Tatry  

 

❄❄❄ 

 

Zarząd klubu serdecznie dziękuje Koleżankom i Kolegom za turystyczną atmosferę w trakcie wędrówek i szkoleń 

narciarskich – wniesiony trud i duże zaangażowanie w sprawy turystyki narciarskiej, pracę w składzie TRW ON 

PTTK, udzieloną pomoc przy realizacji „Planu działania klubu...‖ – szczególnie dziękuje osobom, które użyczyły 

swoich prywatnych samochodów do zabezpieczenia przejazdów uczestnikom na klubowe imprezy. 

 

J). Beskidzkie Koło Przewodników  

 

Obecny Zarząd naszego Koła wybrany został na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 13.12.2016 

roku i przedstawia się następująco: 

• Prezes    – Jerzy Jurczak 

• V-ce Prezes  – Mirosław Ostrowski 

• V-ce Prezes  – Katarzyna Walasik 

• Skarbnik   – Renata Błasiak 

• Sekretarz   – Renata Kopeć 

• Członek Zarządu  – Katarzyna Sylwestrzak 

• Członek Zarządu  – Krzysztof Gucwa 

 

Komisja Rewizyjna: 

• Przewodniczący  – Grzegorz Biesok 

• Z-ca    – Henryk Kozik 

• Członek   – Miłosz Zelek 

 

W okresie sprawozdawczym w składzie Zarządu  nie nastąpiły zmiany.  

Stan liczebny Koła na dzień 30.11.2017r. wynosił ogółem 83 członków, w tym 7 honorowych. 71 osób posiada 

uprawnienia przewodnickie, a pozostałe 12 osób to nasi sympatycy – członkowie rodzin. 30 osób opłaciło składki 

członkowskie PTTK w naszym Kole (19 przewodników, 11 członkowie rodzin i sympatycy). 
Stan liczebny Koła na dzień 31.12. 2018r. wynosił ogółem 80 członków, w tym 7 honorowych. 67 osób posiada 

uprawnienia przewodnickie, a pozostałe 13 osób to nasi sympatycy — członkowie rodzin. 32 osoby opłaciło składki 

członkowskie PTTK w naszym Kole. 

Stan liczebny Klubu na dzień 31.12. 2019r. wynosił ogółem 73 członków, w tym 7 honorowych. 60 osób posiada 

uprawnienia przewodnickie,         a pozostałe 13 osób to nasi sympatycy - członkowie rodzin. 33 osoby opłaciło 

składki członkowskie PTTK w naszym Kole (20 przewodników, 13 członkowie rodzin).  

W porównaniu do roku 2018 liczebność Koła zmniejszyła się o 7 osób   (2 osoby zmarły L. Bardel, W. Grabska-

Martyniak, 5 osób z różnych powodów zrezygnowało z członkostwa). 
Stan liczebny Klubu na dzień 31.12. 2020r. wynosił ogółem 74 członków, w tym 7 honorowych. 61 osób posiada 

uprawnienia przewodnickie, a pozostałe 13 osób to nasi sympatycy - członkowie rodzin. 21 osób opłaciło składki 

członkowskie PTTK w naszym Kole (8 przewodników, 13 członkowie rodzin).  

W porównaniu do roku 2019 liczebność Koła zwiększyła się o 1 osobę   (powrócił w nasze szeregi T. Kozieł). Rów-

nocześnie znacząco spadła liczba przewodników, którzy opłacili składki PTTK w naszym Kole (z 20 w roku 2019 do 

8 w roku 2020 

 

1.Rok 2017 
Odbyło się 7 posiedzeń Zarządu w czasie których omawiano m.in. kwestie szkolenia, planu pracy i sprawy bieżące.  

W ciągu minionego roku odbyły się dwa wykłady szkoleniowe, a mianowicie: 

• "Józef Putek - historyk, działacz regionalny ziemi wadowickiej, polityk" - dr Grzegorz Wnętrzak 

• "Ślady rodu von Klobus na Podbeskidziu" -  mgr Jacek Kachel  

 

 

Odbyły się również cztery spotkania szkoleniowe w terenie. Były to:  

• 25 - 26.02. Wyjazd szkoleniowo-integracyjny z programem:  

 Inwałd Park - zapoznanie się z atrakcjami i ofertą turystyczną, 
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 Wadowice - galeria Franciszka Suknarowskiego, 

 Sucha Beskidzka -  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, 

 Stryszawa - Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej, 

 Żywiec - spotkanie ze Zbójnikami... 

 Szkolenie licencyjne na Ojcowski Park Narodowy, 

 Krzyżowa - forty obronne z 1939 roku,  

• Prywatne Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta w Bielsku -Białej, ul. Pankiewicza 1 - Tadeusz Mo-

drzejewski. 

• "Teatr Lalek Banialuka" - Monika Jędrzejewska 

• "Szybolotnictwo w Beskidach" - Jerzy Oślak  

 

24 lutego w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyły się wojewódzkie obchody 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO. W czasie spotkania Odznaką Zasłu-

żony Przewodnik PTTK wyróżniony został nasz kolego Juliusz Borth. Gratulujemy wyróżnienia. 

 

18 marca odbył się XXIX Walny Zjazd Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej. W czasie zjazdu doko-

nano wyboru nowych władz Oddziału. We władzach Oddziału ponownie znaleźli się członkowie naszego Koła – L. 

Bardel – Prezes Oddziału, M. Czader – V-ce Prezes Oddziału. Ponadto w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wszedł 

J. Nogaś, a w składzie Sądu Koleżeńskiego znalazła się M. Borgieł. Naszym koleżankom i kolegom gratulujemy wy-

boru i życzymy sukcesów w działaniu na rzecz Oddziału. 

 

Już po raz czwarty w dniach 24-26.03.2017 r., odbył się w Pszczynie Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy o tytuł 

"Przewodnik - Krasomówca". Tym razem nie mieliśmy swojego reprezentanta, ale w składzie Jury znalazła się Kata-

rzyna Sylwestrzak - ubiegłoroczny laureat Konkursu. Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że województwo 

nasze reprezentowali Michał Bożek z Chorzowa, Alicja Matusiak z Pszczyny oraz Alicja Majer i Anna Wołowska z 

Katowic, a tegorocznym laureatem Konkursu został Włodzimierz Dembiński z Warszawy z tematem "Sport w War-

szawie do 1939 roku". 

 

W sobotę 22.04 na terenie naszego miasta odbył się X Złaz Turystów Oddziałów PTTK województwa śląskiego. Or-

ganizatorem złazu był Oddział PTTK „Podbeskidzie‖ w Bielsku-Białej. Na prośbę Zarządu Oddziału włączyliśmy się 

w organizację tego wydarzenia. Opracowane zostały dwie trasy turystyczne - "Od grodziska do miasta" i "Biała młod-

sza siostra Bielska" po których oprowadzaliśmy uczestników złazu. W wydarzenie to aktywnie zaangażowali się: 

Katarzyna Sylwestrzak, Renata Błasiak, Teresa Konieczny, Krystyna Dunat, Bogusław Pysz, Mirosław Ostrowski, 

Jerzy Jurczak. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli poświęcić swój czas i włączyli się w organizację złazu. 

 

Wzorem lat ubiegłych wzięliśmy na swoje barki ciężar organizacyjny XVI edycji konkursu fotograficznego „Beskidy 

w kadrze zatrzymane‖. Tym razem postanowiliśmy zmienić nieco regulamin konkursu i tak prace można było składać 

w trzech kategoriach: Ludzie, Architektura i Żywioły. 

W konkursie udział wzięło 83 uczestników, łącznie nadesłano 209 prac. Podsumowanie konkursu nastąpiło we wrze-

śniu w Książnicy Beskidzkiej na spotkaniu z okazji Światowego Dnia Turystyki przedstawicieli władz miasta z zasłu-

żonymi działaczami turystyki. Dziękuję Kasi Sylwestrzak, Kasi Walasik, Renacie Kopeć, Mirce Pędzierskiej za po-

moc w organizacji konkursu i przygotowanie pokonkursowej wystawy. 

 

12 września reprezentanci naszego Koła towarzyszyli w ostatniej drodze naszego Kolegi i Przyjaciela Ryśka Syroko-

sza z Koła Przewodników w Cieszynie. 

 

7 października delegacja naszego Koła wzięła udział w uroczystym spotkaniu z okazji 30-sto Lecia działalności Koła 

Przewodników w Wiśle. 

 

Ponadto przedstawiciele naszego Koła brali również udział w takich imprezach turystycznych jak pielgrzymka Ludzi 

Gór na Groń Jana Pawła II, cieszyńskie Miscelanella, a Prezes Koła brał udział w spotkaniach Samorządu Przewodni-

ków PTTK woj. śląskiego w Katowicach.  

 

W dalszym ciągu funkcjonuje nasza strona internetowa, na której zamieszczane są komunikaty, ogłoszenia oraz in-

formacje z branży turystycznej. Mamy również swój profil na Facebooku. 

Na łamach naszej strony swoje komunikaty i relacje zamieszcza również Rada Samorządu Przewodników Turystycz-

nych PTTK woj. śląskiego.  

Zapraszamy wszystkich do współredagowania strony. Jeżeli ktoś posiada ciekawe informacje, zdjęcia lub uwagi, któ-

rymi zechce się podzielić prosimy o kontakt. 
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Wydarzeniem, które zdominowało pracę Zarządu w roku bieżącym była organizacja XXXV Rajdu Górskiego Prze-

wodników PTTK. Dlatego też pozwalamy sobie nieco szerzej omówić to wydarzenie. 

Bez wątpienia było to najważniejsze tegoroczne wydarzenie organizowane przez nasze Koło, a nawet nie było chyba 

w ostatnim czasie równie dużego wydarzenia, którego nasze Koło byłoby organizatorem. Rajd odbywał się w dniach 

23 – 27 sierpnia 2017r. a na bazę rajdu wybraliśmy Hotel Orle Gniazdo w Szczyrku. Rajd trwał niespełna tydzień ale 

przygotowania do niego rozpoczęły się już w połowie 2016 roku! To ogrom korespondencji, spotkań, ustaleń. Na 

dodatek jeszcze rok 2016 był rokiem wyborczym i jak pamiętamy w grudniu dokonaliśmy wyboru nowego Zarządu. 

Nowy Zarząd z nowymi siłami przystąpił do pracy. Już 17 stycznia dokonaliśmy wyboru kierownictwa rajdu w nastę-

pujący sposób: 

Komandor    - Jerzy Jurczak 

V-ce Komandor ds. organizacyjnych - Mirosław Ostrowski 

V-ce Komandor ds. programowych - Katarzyna Walasik 

Skarbnik Rajdu    - Renata Błasiak 

Sekretarz Rajdu    - Katarzyna Sylwestrzak 

Na lutowym Forum przewodnickim w Opolu zaprezentowaliśmy po raz pierwszy roboczą wersję regulaminu rajdu 

oraz tras rajdowych. Miesiąc później, w czasie Pielgrzymki Przewodnickiej do Częstochowy rozprowadziliśmy wśród 

pielgrzymów - przewodników ok 300 szt. ulotek informacyjnych na temat rajdu. Zleciliśmy też opracowanie projektu 

oficjalnego logo rajdu jak również jubileuszowej, kolekcjonerskiej odznaki rajdowej z okazji XXXV edycji rajdu. 

Zakupiliśmy koszulki z logo rajdu dla uczestników. We własnym zakresie opracowaliśmy projekt spersonalizowanej 

plakietki rajdowej dla każdego uczestnika, projekty banerów, druków do korespondencji, pieczątek okolicznościo-

wych, dyplomów. W czasie rajdu po raz pierwszy publicznie postanowiliśmy zaprezentować logo naszego Koła. We 

własnym zakresie wykonaliśmy wszystkie materiały rajdowe. Nieodpłatnie pozyskaliśmy dwa puchary okoliczno-

ściowe oraz materiały reklamowe (wydawnictwa książkowe, albumy, przewodniki, foldery, mapy, gadżety).  

Wystosowaliśmy pisma z prośbą o honorowy patronat, partnerstwo oraz patronat medialny. 

Honorowym patronatem rajd objęli: 

Jacek Krywult  - Prezydent  Miasta Bielska-Białej 

Andrzej Płonka  - Starosta Bielski  

Antoni Byrdy  - Burmistrz Miasta Szczyrk 

 

Partnerstwo przyjęli: 

Babiogórski Park Narodowy 

Burmistrz Miasta Ustroń 

Grupa Beskidzka GOPR 

Inwałd Park 

Kolej Linowo - Terenowa "Żar" 

Muzeum Miejskie w Suchej-Beskidzkiej 

Muzeum Browaru Żywiec 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 

Urząd Miasta Bielsko-Biała 

Wydawnictwo COMPASS w Krakowie  

ZEW Porąbka-Żar 

ZIAD Bielsko-Biała SA 

 

Patronat medialny objęli: 

Kronika Beskidzka 

Radio Katowice 

Dziennik Zachodni 

TVP Katowice 

 

Uczestnikom rajdu zaproponowaliśmy do wyboru pięć tras. Były to dwie trasy górskie tzw. plecakowe (A1 i A2 – 

jedna po Beskidzie Śląskim a druga po Żywieckim, trasę autokarowo – pieszą (B), oraz dwie trasy autokarowe (C1 i 

C2). 

Ogółem w czasie trwania rajdu gościliśmy 247 osób z terenu całego kraju. Dziewięć osób brało udział jedynie w ob-

radach Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, która odbyła się we wtorek 26 sierpnia, bądź też brała udział jedynie w 

uroczystym otwarciu lub zakończeniu rajdu. Pozostałych 238 uczestników wybrało którąś z zaproponowanych tras. 

I tak: 

trasę A1 - którą prowadziła Renata Błasiak wybrało 14 osób, 

trasę A2 - przewodnik Włodek Polok wybrało 16 osób, 
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trasę B – przewodnicy Gosia Kancler i Zdzisław Koń wybrały 82 osoby, 

trasę C1 – przewodnik Teresa Konieczny wybrały 53 osoby, 

trasę C2 – przewodnicy Gosia Lipińska i Mirek Ostrowski wybrały 73 osoby. 

 

Oprawą medialną rajdu zajął się niezawodny jak zawsze Łukasz Kwaśniewski. Były artykuły w gazetach, na portalach 

internetowych, wywiady w radio, migawki w TVP3. 

 

„Wadowicką‖ część rajdu wziął na siebie Zbyszek Majtczak. Raz jeszcze udowodnił, że na terenie Wadowic i okolicy 

nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych.  

 

Obsługę fotograficzną oraz pomoc w przygotowaniu pakietów powitalnych zapewniła Renata Kopeć. 

 

Negocjacje z hotelem, przewoźnikami, analiza umów pod kątem prawnym, rozliczenie rajdu, wszystkie projekty ma-

teriałów rajdowych, udział w spotkaniach – wszystko to Kasia Walasik.  

 

Zgłoszenia, potwierdzenia, korespondencja, zakwaterowanie, pakiety powitalne, ciągły dyżur w sekretariacie, rekla-

macje, uwagi, spełnianie najdrobniejszych, nieraz wydawało by się niemożliwych do spełnienia życzeń uczestników. 

To nieoceniona, mrówcza, bardzo mozolna, może mało widoczna, ale jakże ważna praca Kasi Sylwestrzak. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że były i drobne wpadki jak np. rozmiary damskich koszulek. Nie wszystko jednak zależało 

tylko od nas i nie wszystko można tak do końca przewidzieć. Wyciągamy z tego wnioski na przyszłość. 

 

Nam, jako organizatorom trudno dokonywać oceny rajdu. Jednakże warto zaznaczyć, że zarówno w czasie trwania 

rajdu, jak też już po jego zakończeniu otrzymaliśmy wiele pochwał, podziękowań, i wyrazów uznania od uczestników. 

Podkreślano bardzo miłą, ciepłą, serdeczną wręcz atmosferę w czasie trwania całego rajdu.  

 

Decydując się przyjęcie propozycji organizacji XXXV Rajdu Górskiego Przewodników PTTK zdawaliśmy sobie 

sprawę z ogromu wysiłku, jaki trzeba będzie włożyć w jego przygotowanie i przeprowadzenie i że będzie to odcho-

dząca w przeszłość praca społeczna.  

Jednak jako kierownictwu rajdu, a szczególnie mnie pełniącemu funkcję komandora jest bardzo przykro, że nasz wy-

siłek i wszystkie podjęte działania nie znalazły uznania w oczach macierzystego Oddziału PTTK, pod szyldem które-

go przecież rajd się odbywał. Padły natomiast obraźliwe, publicznie wypowiedziane słowa, na które nie zasłużyliśmy i 

które nigdy nie powinny zostać wypowiedziane. 

2.Rok 2018 

Odbyło się 7 posiedzeń Zarządu w czasie których omawiano m.in. kwestie szkolenia, planu pracy i sprawy bieżące – 

m.in. przeprowadzono akcję przedłużenia ważności legitymacji Instruktorów Przewodnictwa.   

 

W 2018 roku odbyły się cztery wykłady szkoleniowe, a mianowicie: 

 • "Gen. Mariusz Zaruski" - Tadeusz Mikulski (8.01.) 

• „Najnowsze odkrycia archeologiczne na terenie Bielska-Białej‖ – Bogusław Chorąży (10.03). 

• "W setną rocznicę odzyskania Niepodległości" Grzegorz Wnętrzak (13.11) 

• "Ciekawostki z Zaolzia" - Jan Picheta, Jarosław Jot-Drużycki (11.12.) 

Odbyło się również sześć spotkań szkoleniowych w terenie. Były to:  

• Muzeum Motoryzacji w Bielsku-Białej (5.02), 

• Wyjazd na szkolenie licencyjne w Pieniny (10.03), 

• Wycieczka szkoleniowa w Beskid Niski (24-25 03), 

• „Kościół jednej nocy w Ciścu‖ – ks. Władysław Nowobilski (10.04), 

• "Cmentarz i kościół w Białej" - M. Ostrowski (9.10.), 

• Wyjazd na Jałowiec (1111m. n.p.m.) – K. Walasik (11.11.) 

 

3 stycznia Prezes J. Jurczak wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Podbeskidzie‖ w Bielsku-Białej. 

Omówiona została ostateczna wersja loga naszego Koła (przyjęta Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK). Omówiono 

również konieczność organizacji w najbliższym czasie Kursu Przewodników Beskidzkich przez Oddział. Propozycja 

nie została przez Zarząd przyjęta. 

 

3 lutego w Hotelu PTTK w Pszczynie, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Samorządu Przewodni-

ków Turystycznych PTTK woj. śląskiego za okres 2014 - 2018. Przybyło 41 delegatów z 21 Kół Przewodnickich co 

stanowiło  85% wybranych delegatów. 
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W zebraniu wzięli udział delegaci naszego Koła. W pierwszej części zebrania po wysłuchaniu sprawozdań, dokonano 

wyboru nowej Rady Samorządu oraz Komisji Rewizyjnej. W drugiej części spotkania w Pszczynie dokonano wyboru 

15 delegatów, którzy będą reprezentować śląskie środowisko przewodnickie na XII Krajowej Konferencji Przewod-

nickiej PTTK. W skład delegatów wszedł przedstawiciel naszego Koła - J. Jurczak. 

 

23 lutego w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyły się wojewódzkie obchody 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO.  

Dla nas najbardziej wzruszającymi momentami były chwile, kiedy nagradzano  osoby z naszego Koła. 

Pięć osób otrzymało od marszałka list gratulacyjny - okolicznościowy dyplom za wkład pracy w wypracowaniu wy-

sokiej pozycji śląskich przewodników w Roku Przewodników Turystycznych w PTTK, promocję regionu, działania 

na rzecz ochrony jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, pracę społeczną w zakresie turystyki i krajoznaw-

stwa wśród mieszkańców województwa śląskiego w 2017 r. Byli to: Renata Błasiak, Teresa Konieczny, Małgorzata 

Lipińska, Zdzisław Koń i Zbigniew Majtczak. 

Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego wręczono Tadeuszowi Śliwińskiemu, natomiast 

Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: Małgorzata Kancler, Katarzyna Syl-

westrzak, Jerzy Jurczak, Mirosław Ostrowski i Łukasz Kwaśniewski.. Gratulujemy wyróżnień.  

 

W dniach 16-18 marca 2018r. w Chęcinach-Rzepce odbyła się XII Krajowa Konferencja Przewodników Turystycz-

nych PTTK. Nasze środowisko woj. śląskiego  reprezentowało 14 delegatów.  

Podczas obrad, przewodnicząca KP ZG PTTK i KSPT kol. Anna Sierpińska, podziękowała za wiele imprez organi-

zowanych centralnie w latach 2014 - 2018r. m.in. wymieniając  nasze Koło za organizację XXXV Ogólnopolskiego 

Rajdu Górskiego Przewodników Turystycznych PTTK "Bielsko Biała - Szczyrk". Jako Komandor tego rajdu Jerzy 

Jurczak osobiście odebrał dyplom. 

Najważniejszą częścią Konferencji było zakończenie kadencji ustępującego Zarządu i wybór nowych władz. Po raz 

pierwszy wybory były dwustopniowe. Mianowicie dokonano wyboru Komisji Przewodnickiej ZG PTTK oraz Krajo-

wego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK. Do obu tych ciał wybrani zostali m. in. delegaci z woj. ślą-

skiego. I tak Swietłana Koniuszewska (Sosnowiec) została Przewodniczącą Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, nato-

miast Witold Brol (Gliwice) został v-ce Przewodniczącym Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych. 

Gratulujemy wyboru. 

 

Wzorem lat ubiegłych wzięliśmy na swoje barki ciężar organizacyjny XVII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy 

w kadrze zatrzymane". Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem "Gdzie drzemie historia... w Setną Rocz-

nice Odzyskania Niepodległości" 

Podsumowanie konkursu nastąpiło 21 września w Książnicy Beskidzkiej na spotkaniu z okazji Światowego Dnia Tu-

rystyki przedstawicieli władz miasta z zasłużonymi działaczami turystyki.  

Kontynuując niejako obchody Światowego Dnia Turystyki powiązane z setną rocznicą odzyskania Niepodległości w 

sobotę 22 września Urząd Miasta wraz z naszym Kołem zorganizował zlot młodzieży z bielskich szkół. Na początek 

odbył się wykład okolicznościowy w sali sesyjnej Ratusza wygłoszony prze P. Jacka Kachla. Następnie uczestnicy 

zlotu – zaopatrzeni w pamiątkowe koszulki - w trzech grupach powędrowali w towarzystwie przewodników ulicami 

miasta poznając historię i oglądając pamiątki tamtych dni. W zlocie uczestniczyło ok. 300 osób (młodzież wraz z 

opiekunami). Obsługę przewodnicką zapewnili: K. Sylwestrzak, M. Ostrowski, J. Jurczak. 

Dziękuję Kasi Sylwestrzak, Kasi Walasik, Mirkowi Ostrowskiemu za pomoc w organizacji konkursu, przygotowanie 

pokonkursowej wystawy i obsługę przewodnicką tras. 

 

9 października w Pszczynie odbyło się spotkanie uczestników rozpoczynającego się kursu Przewodników Beskidzkich 

z organizatorami. Są to Oddziały PTTK w Pszczynie i Tychach. Nasze Koło reprezentował J. Jurczak. Kurs się rozpo-

czął a pierwsze wykłady odbyły się w drugiej połowie listopada. 

 

Ponadto przedstawiciele naszego Koła brali również udział w takich wydarzeniach jak Konkurs Krasomówczy w 

Pszczynie, Pielgrzymka Przewodników do Częstochowy i Piekar Śl., Forum Przewodnickie, pielgrzymka Ludzi Gór 

na Groń Jana Pawła II, Forum Przedsiębiorców oraz otwarcie nowego szlaku turystycznego w Jaworzu, organizacji 

rajdu dla osób niepełnosprawnych, cieszyńskich Miscelaneach. Prezes Koła brał udział w spotkaniach Samorządu 

Przewodników PTTK woj. śląskiego w Katowicach. 

 

23 grudnia już po raz 21 odbyło się nasze przewodnickie spotkanie wigilijne. Tym razem spotkaliśmy się w schroni-

sku studenckim "Chatka na Rogaczu". Był opłatek, życzenia, wspólny posiłek, kolęda. Było też wiele pustych miejsc 

przy stole i wcale nie mam tu na myśli miejsca dla zbłąkanego wędrowca… 

Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w spotkaniu. Szczególnie dziękuję Reni Kopeć za udekorowanie 

wigilijnego stołu oraz Bożenie Fojcik z Rybnika za „tradycyjną, wigilijną śląską kuchnię‖.  
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W dalszym ciągu funkcjonuje nasza strona internetowa, na której zamieszczane są komunikaty, ogłoszenia oraz in-

formacje z branży turystycznej. Mamy również swój profil na Facebooku.  

Na łamach naszej strony swoje komunikaty i relacje zamieszcza również Rada Samorządu Przewodników Turystycz-

nych PTTK woj. śląskiego.  

W grudniu rozpoczęły się prace nad przebudową strony. 

3.Rok 2019 

Odbyło się 7 posiedzeń Zarządu w czasie których omawiano m.in. kwestie szkolenia, planu pracy i sprawy bieżące.  

Odbyły się trzy wykłady szkoleniowe, a mianowicie: 

• „Selma Kurz‖ - Jacek Kachel (12.02.)     – 19 osób 

• „Bielsko i Biała w 1939r‖. - Jacek Kachel. (08.10).   – 16 osób 

• "Stulecie Bitwy Skoczowskiej" Grzegorz Wnętrzak (10.12)  – 16 osób 

 

Odbyło się również sześć spotkań szkoleniowych w terenie. Były to:  

• Muzeum Minerałów w B-B - Piotr Kotula (12.03),   - 17 osób 

• Wycieczka szkoleniowa Czaniec – Bulowice - Międzybrodzie (23.03)  - 21 osób 

• „Szlakiem pstrąga górskiego oraz jaworzańskich drwali‖, Muzeum Fauny i Flory morskiej i śródlądowej w 

Jaworzu cz. I (09.04)  - 16 osób 

• Wędrówka „Szlakiem pstrąga górskiego oraz jaworzańskich drwali‖, (27.10) - 23 osoby 

• Wyjazd na szkolenie licencyjne w Pieniny (27.04)  - 14 osób 

• Wycieczka szkoleniowa „Śląskie zakątki‖ (23.11)  - 27 osób 

Nie doszedł do skutku planowany wyjazd na szkolenie licencyjne           w Gorce (brak dogodnego terminu ze strony 

Parku). 

Jak widać, frekwencja na szkoleniach pozostawia wiele do życzenia. Ogółem w 9 spotkaniach szkoleniowych udział 

wzięło 156 osób  i w większości są to te same osoby. To ok. 17 osób na jedno szkolenie. Aktywnie w szkoleniach 

uczestniczy więc nie całe 29% członków Koła. 

 

13 lutego uczestniczyliśmy w smutnej uroczystości, mianowicie              w ceremonii pogrzebowej naszej koleżanki 

Lucyny Bardel. Do końca swoich dni pełniła funkcję Prezesa Oddziału PTTK „Podbeskidzie‖         w Bielsku-Białej.   

 

15 lutego Prezes Koła J. Jurczak wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Podbeskidzie‖ w Bielsku-

Białej. Omawiano sytuację Oddziału po śmierci Prezesa, skład Zarządu, plany działalności i wycieczek na rok 2019. 

 

19 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie poświęcone organizacji tegorocznej edycji konkursu foto-

graficznego „Beskidy           w kadrze zatrzymane‖. W spotkaniu udział wziął  J. Jurczak oraz przedstawiciele UM w 

Bielsku-Białej. 

 

1 marca w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyły się wojewódzkie obchody 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRZEWODNICTWA TURYSTYCZNEGO.  

Były okolicznościowe przemówienia, ale były też nagrody i wyróżnienia za wkład w promocję turystyczną regionu. 

Możemy być dumni, że            i członkowie naszego Koła znaleźli się w gronie wyróżnionych. I tak Złotą Odznakę 

Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymał Zdzisław Górywoda, a srebrną Katarzyna Walasik. 

Ponadto Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego postanowił wyróżnić Jana Brzeźnego oraz 

Zdzisława Górywodę Dyplomem i Honorową Odznaką z tytułem „Honorowy Przewodnik PTTK Woj. Śląskiego‖. 

Warto dodać, że Jan Brzeźny dodatkowo wyróżniony został wpisem do KSIĘGI ZASŁUŻONYCH DZIAŁACZY 

PTTK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.  

 

30 marca odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 60-cio 

lecia Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Tadeusza Apollo przy Oddziale PTTK w Mikołowie. W 

spotkaniu Koło nasze reprezentował     J. Jurczak. 

 

11 lipca miała miejsce kolejna smutna uroczystość. Delegacja naszego Koła w składzie J. Borth, W. Polok, J. Jurczak 

towarzyszyła w ostatniej drodze naszej koleżanki W. Grabskiej-Martyniak. 

 

Wzorem lat ubiegłych wzięliśmy na swoje barki ciężar organizacyjny XVIII edycji konkursu fotograficznego „Beski-

dy w kadrze zatrzymane".  W organizację włączyło się Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Tegoroczna edycja 

konkursu odbyła się w kategoriach „Pejzaże‖ oraz „Architektura i dziedzictwo kulturowe‖. W konkursie udział wzięło 

ogółem 55 uczestników (29 w kategorii do lat 16), łącznie nadesłano 150 prac  (w tym 77 w kategorii do lat 16). 
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Podsumowanie konkursu nastąpiło 27 września w Książnicy Beskidzkiej na spotkaniu z okazji Światowego Dnia Tu-

rystyki przedstawicieli władz miasta z zasłużonymi działaczami turystyki. Przedstawicielem Koła na spotkaniu była 

Katarzyna Walasik. 

 

Ponadto przedstawiciele naszego Koła brali również udział w takich wydarzeniach jak:  

• Konkurs Krasomówczy w Pszczynie,  

• pielgrzymka Przewodników do Częstochowy i Piekar Śl.,  

• Forum Przewodnickie,  

• pielgrzymka Ludzi Gór na Groń Jana Pawła II,  

• poetycki wieczór wspomnień poświęcony W. Grabskiej-Martyniak,  

• cieszyńskich Miscelanellach,  

• spotkaniu świątecznym Stowarzyszenia Jaworze Zdrój.  

Prezes Koła J. Jurczak brał udział w spotkaniach Samorządu Przewodników PTTK woj. śląskiego w Katowicach. 

 

22 grudnia już po raz 22 odbyło się nasze przewodnickie spotkanie wigilijne. Po raz drugi spotkaliśmy się w schroni-

sku studenckim "Chatka na Rogaczu". Tradycyjnie był opłatek, życzenia, wspólny posiłek, kolęda. W spotkaniu 

udział wzięło 21 osób. 

Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w spotkaniu. Szczególnie dziękuję Reni Kopeć za udekorowanie 

wigilijnego stołu.  

 

W dalszym ciągu funkcjonuje nasza strona internetowa, na której zamieszczane są komunikaty, ogłoszenia oraz in-

formacje z branży turystycznej. Mamy również swój profil na Facebooku.  

Na łamach naszej strony swoje komunikaty i relacje zamieszcza również Rada Samorządu Przewodników Turystycz-

nych PTTK woj. śląskiego.  

W kwietniu strona uzyskała nawą szatę graficzną. Dziękuję Kasi Walasik za zaangażowanie w to przedsięwzięcie i 

nadzorowanie prac z tym związanych. 

 

W pierwszej połowie roku odpowiedzieliśmy na apel GOPR-u dot. zbiórki pieniężnej dla naszego byłego Prezesa 

Tadeusza Mikulskiego, który znalazł się w trudnym położeniu. W akcji wzięło udział 23 członków naszego Koła, 

zebraliśmy kwotę 3.500,00zł. Kwotę tę przekazaliśmy Tadeuszowi. 

Dziękuję za ofiarność wszystkim tym, którzy wzięli udział w tej akcji. 

 

W minionym roku, zgodnie z wcześniejszą uchwałą Zarządu wykonane zostały naklejki z logo naszego Koła. Naklejki 

te umieściliśmy na zniczach, które zapaliliśmy na grobach naszych koleżanek i kolegów     w czasie Święta Zmarłych. 

Bardzo dziękuję Renacie Kopeć za znalezienie sponsora, który sfinansował to przedsięwzięcie. 

4.Rok 2020 

Odbyły się 4 posiedzenia Zarządu (7.01, 3.02, 2.03, 5.10) w czasie których omawiano m.in. kwestie szkolenia, planu 

pracy i sprawy bieżące.   

Odbyły się dwa wykłady szkoleniowe, a mianowicie: 

 • „Działalność nierejestrowana (Mała Konstytucja dla Biznesu) oraz „Modernizacja wieży żywieckiej konkate-

dry.‖ - ks. mgr Grzegorz Gruszecki, Grzegorz Szczepaniak (11.02.)  – 30 osób 

• „Na tropie tajemnic szczytów doliny Wapienicy" – archeolog miejski,  dr Bogusław Chorąży. (10.03). – 21 osób 

Odbyły się również dwa spotkania szkoleniowe w terenie.  

Były to:  

• „Cmentarz Ewangelicki‖ (Bielsko-Biała, ul. Listopadowa) - Katarzyna Sylwestrzak, Andrzej Baum. (23.06),

     - 27 osób 

• "Muzeum Fiata 126p." - właściciel Muzeum Pan Antoni Przychodzień (13.10) - 19 osób 

 

Niestety nie udało nam się zrealizować planu szkolenia w pełni. Nie odbyło się spotkanie szkoleniowe w Kościele Św. 

Stanisława w Starym Bielsku, zmuszeni byliśmy odwołać listopadowy wyjazd szkoleniowy na Jurę. Nie doszedł do 

skutku planowany wyjazd na szkolenia licencyjne w Pieniny i Gorce (odwołane przez Parki).  

Nade wszystko jednak zmuszeni byliśmy odwołać obchody jubileuszu 65 lat istnienia naszego Koła. 

 

Spowodowały to oczywiście tzw. obostrzenia sanitarne, które wprowadzono w połowie marca i trwają w najlepsze. 

 

Niejako w ramach rekompensaty odbyło się kilka spontanicznie zorganizowanych spotkań „szkoleniowo-

szwendaczkowych‖ w wąskim gronie i tak: 

• Strażnica ZHP w Górkach Wielkich (10.11.)    - 7 osób 

• Masyw Bukowskiego Gronia (17.11.)     - 6 osób 
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• Przegibek – Gaiki – Straconka (26.11.)     - 5 osób 

• Lipowski Groń (4.12.)       - 5 osób 

• Soblówka – Rycerzowa – Soblówka  (10.12.)   - 5 osób 

• Sopotnia – Rysianka – Lipowska – Sopotnia (17.12.)              - 5 osób 

• Rycerka K. – Bendoszka W. – Przegibek – Rycerka K. (30.12.)             - 4 osoby 

 

12 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne połączone ze sprawozdaniem z działalności Koła w gościnnej Karczmie 

"Pod Kuźnią" w Wilkowicach. W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby w tym zaproszeni goście w osobach Anna Skot-

nicka-Nędzka - v-ce wójt Jaworza oraz Grzegorz Nędzka - Prezes Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój. 

 

W dniu 16 stycznia przedstawiciele Zarządu spotkali się z pracownikiem handlowym firmy IGUANA, w czasie które-

go omówiono zakup odzieży przewodnickiej. Spotkania odbywały się jeszcze kilkukrotnie, a zakupy sfinalizowaliśmy 

w kwietniu. Zakupiliśmy odzież za kwotę 8.635,81zł. 

 

W dniu 24 stycznia Prezes i V-ce Prezes Koła (J. Jurczak, M. Ostrowski)  uczestniczyli w dorocznym spotkaniu akty-

wu naszego Oddziału PTTK „Podbeskidzie‖, które odbyło się w Domu Wycieczkowym przy ul. Krasińskiego. 

 

13 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie organizacji 19 edycji konkursu fotograficznego 

„Beskidy w kadrze zatrzymane‖. W spotkaniu oprócz gospodarzy uczestniczył Prezes Koła oraz przedstawicielka 

Urzędu Miasta. 

 

21 lutego w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie przewodnickiej braci z terenu woj. 

śląskiego z okazji Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Nasze Koło reprezentował Prezes. 

 

26 lutego odbyło się jedyne w tym roku zebranie Samorządu Przewodnickiego naszego województwa. W zebraniu 

wziął udział Prezes Koła. 

 

Smutna wiadomość dotarła do nas w dniu 28 lutego. Tego dnia odszedł na wieczną wędrówkę nasz kolega Zbyszek 

Śliwiński. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 marca w kościele na Leszczynach. Uczestniczyło w nich grono 

przedstawicieli naszego Koła. 

 

Na dzień 25 września zaplanowane było rozstrzygnięcie naszego konkursu fotograficznego i spotkanie z laureatami w 

Książnicy Beskidzkiej. Niestety i to wydarzenie zostało odwołane. Nagrody laureatom wysłano pocztą. Udało się 

jedynie zorganizować wystawę pokonkursową, która prezentowana była przez trzy tygodnie. 

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w kategoriach „Beskidzkie Pejzaże‖ oraz „Góry rekreacyjnie i sportowo‖. W 

konkursie udział wzięło ogółem 40 uczestników, łącznie nadesłano 124 prace.   

 

W okresie Święta Zmarłych na grobach naszych koleżanek i kolegów      zapaliliśmy znicze opatrzone naklejką z logo 

naszego Koła.  

 

Ostatnie dni listopada przyniosły kolejną smutną informację. Zmarł nasz kolega Jacek Trybała – Przewodnik Beskidz-

ki, Pilot, właściciel Biura Podróży. W pogrzebie, który odbył się 1 grudnia w Makowie Podhalańskim udział wzięła 

delegacja naszego Koła (J. Jurczak, S. Rusin). 

 

W niedzielę 20 grudnia spotkaliśmy się na naszej tradycyjnej wigilii przewodnickiej. Spotkanie, oprócz oczywiście 

świąteczno-wigilijnego charakteru miało też - nieznany dotąd – wymiar konspiracyjny. Odbyło się więc gdzieś w 

górach, w jakiejś małej przytulnej chatce. 

W spotkaniu udział wzięło 19 osób. 

Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w tym szczególnym spotkaniu. Osobne podziękowania dla Reni 

Kopeć za udekorowanie wigilijnego stołu.  

5.Rok 2021 

Odbyły się 4 posiedzenia Zarządu (1.03, 31.06, 11.10, 9.11) w czasie których omawiano m.in. kwestie szkolenia, pla-

nu pracy i sprawy bieżące. Inne sprawy Zarząd konsultował drogą internetową.  

W ciągu minionego roku odbyły się cztery spotkania szkoleniowe w terenie: 

 • Kościół p.w. Św. Stanisława w Starym Bielsku - modernizacja roku 2020 – Kustosz Bogusław Puchalik 

(15.06)    - 19 osób,  

• Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej - Motylarnia w Jaworzu – pracownicy muzeum (13.07.)  

    - 23 osoby, 
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• Pałac Czeczów w Kozach "Niezwykła historia Krzysztofa Grabowskiego      i Jego rodziny" -  Adam Hałat. 

(9.11).     - 22 osoby, 

• „Willa Teodora Sixta‖ – Alina Gocka (8.12)   - 20 osób. 

 

Grupa członków Koła (8 osób) wzięła udział w Konferencji naukowej „110 rocznica śmierci ks. Stanisława Stojałow-

skiego‖ zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej we współpracy z Archiwum Państwowym, 

która odbyła się 25 listopada. Warto dodać, że jeden z wykładów wygłosił nasz kolega Grzegorz Wnętrzak. 

 

Niestety ze względu na tzw. „obostrzenia sanitarne‖ nie udało nam się zrealizować planu szkolenia w pełni. Zmuszeni 

byliśmy m.in. odwołać czerwcowy wyjazd szkoleniowy na Jurę. Nie doszedł do skutku planowany wyjazd na szkole-

nia licencyjne w Pieniny i Gorce (odwołane przez Parki). Nie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. 

 

Wzorem roku ubiegłego niejako w ramach rekompensaty odbyło się kilka spontanicznie zorganizowanych spotkań 

„szkoleniowo-szwendaczkowych‖ w wąskim gronie i tak: 

• Groń JP II - Leskowiec (5.01.)      - 5 osób 

• Rzyki - Łamana Skała (21.01.)      - 5 osób 

• Brenna – Trzy Kopce Wiślańskie (27.01.)    - 4 osoby 

• Krawców Wierch (25.02.)      - 5 osób 

• Soszów Wielki  (4.3.)       - 4 osoby 

• Muzea Wisły i Ustronia (11.03.)     - 5 osób 

• Kozia Górka (29.12.)       - 6 osób 

 

22 stycznia w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie w sprawie organizacji 20 edycji konkursu 

fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane‖. W spotkaniu oprócz gospodarzy uczestniczył Prezes Koła oraz 

przedstawicielka Starostwa Powiatowego. 

 

Smutna wiadomość dotarła do nas w dniu 22 maja. Tego dnia w wieku 83 lat odszedł na wieczną wędrówkę nasz ko-

lega Jan Baraś - Przewodnik Beskidzki i Terenowy, Instruktor Przewodnictwa, Pilot wycieczek, Instruktor Polskiego 

Związku Narciarskiego, założyciel Szkoły Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Szczyrku w 1981 roku.  Przez wiele 

lat był czynnym ratownikiem Grupy Beskidzkiej GOPR. 

Pogrzeb Jana odbył się w środę 26 maja w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Komorowicach Kr. W uroczystości 

pogrzebowej uczestniczyło grono przedstawicieli naszego Koła. 

 

25 maja w siedzibie PTTK w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie dot. popularyzacji Małego Szlaku Beskidzkiego. 

Omawiano również kwestię regulaminu i weryfikacji zdobywania odznaki za przejście szlaku. W spotkaniu uczestni-

czyli: Czesław Szynalik (PTTK Limanowa), Dariusz Gacek (autor przewodnika), Marek Czader (Prezes PTTK Biel-

sko-Biała), Jerzy Jurczak (Prezes Koła Przewodników). Pierwsze odznaki zostały już zweryfikowane, a odznakę z 

numerem czwartym zdobyła nasza kol. Kasia Sylwestrzak.  

 

W minionym roku już po raz dwudziesty odbył się konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane‖. Z tej oka-

zji udało się doprowadzić do wydania okolicznościowego albumu prezentującego prace z minionego dwudziestolecia. 

Publikacja nosi tytuł „Cztery Pory Roku‖ i wydana została     w nakładzie 150 egzemplarzy. Druk wykonał zakład 

„Kolorowy zawrót głowy‖  z Bielska-Białej. Warto zaznaczyć, że powstanie wydawnictwa możliwe było dzięki 

wsparciu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskidy‖ w Bielsku-Białej oraz Urzędowi Gminy Kozy. Przy tej okazji 

składamy podziękowania Panu Piotrowi Plewińskiemu (LOT), Pani Monice Olma (Sekretarz UG Kozy) a także za 

nieocenioną pomoc naszemu koledze Miłoszowi Zelkowi. 

 

Podsumowanie konkursu oraz ogłoszenie tegorocznych laureatów odbyło się 24 września w Książnicy Beskidzkiej. 

Tam też prezentowana była przez trzy tygodnie wystawa pokonkursowa. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w 

kategoriach „Wspomnienie‖ oraz „Fauna i Flora‖. W konkursie udział wzięło ogółem 78 uczestników, łącznie nade-

słano 229 prac. Wzorem lat ubiegłych konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: 

• do lat 16 – I nagroda Hubert Mynarski (lat 11, SP 26 w Bielsku-Białej) za cykl zdjęć: „Gaiki zimą‖ i 

„Skrzyczne zimą‖, 

• powyżej 16 lat - Wojciech Kaprzyk za zdjęcia "Czyste pióra", "Rozbieżność zdań", "Księżyc nad Hrobaczą 

Łąką". 

 

28 października w Urzędzie Gminy Jaworze odbyło się spotkanie poświęcone współpracy popularyzującej turystykę 

na terenie Jaworza i powiatu bielskiego w roku 2022, W czasie spotkania złożyliśmy propozycję współorganizowania 
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kolejnej edycji konkursu fotograficznego. Propozycja została przyjęta. W spotkaniu uczestniczyli Pani v-ce Wójt An-

na Skotnicka-Nędzka, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jaworza Grzegorz Nędzka, Prezes Koła Jerzy Jurczak. 

 

W okresie Święta Zmarłych na grobach naszych koleżanek i kolegów      zapaliliśmy znicze opatrzone naklejką z logo 

naszego Koła.  

 

W niedzielę 19 grudnia w Chatce na Rogaczu spotkaliśmy się na naszej tradycyjnej wigilii przewodnickiej. Na stole 

pojawiło się to, co każdy z nas przydźwigał, były życzenia i kolęda. W spotkaniu udział wzięły 22 osoby. 

Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w tym szczególnym spotkaniu. Osobne podziękowania dla Reni 

Kopeć za udekorowanie wigilijnego stołu. 

 

W związku z nie przeprowadzeniem Walnych Zebrań w Kole „Befama” i Kole Globus,  w dniu 07.06.2022 roku 

Zarząd Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” na podstawie artykułu 60 statutu PTTK podjął uchwałę nr 

138/XXIX/2022 o rozwiązaniu  koła PTTK „Befama” i Koła PTTK Globus. 

 

XI. Sprawozdanie z działalności statutowej oraz inne działania Oddziału w kadencji  

 

Współpraca z samorządami. 

Zarząd Oddziału współpracuje z Urzędem Miasta Bielska-Białej, w szczególności z Wydziałem Kultury Fizycznej i 

Turystyki, Wydziałem Spraw Obywatelskim, Biurem Promocji Miasta,  Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, w 

szczególności Wydziałem Promocji Powiatu i  Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Gminą Wikowi-

ce.  

 

Współpraca z ZG PTTK i jego ogniwami  

 COTG ZG PTTK 

 Rada Prezesów Województwa Śląskiego 

 Pracownia Krajoznawcza przy Radzie Prezesów Województwa Śląskiego  

Oddział nasz jest jedynym Oddziałem w Polsce, który zajmuje się weryfikacją Odznaki Mały Szlak Beskidzki 

(oprócz COTG). 

 

Współpraca w kadencji ze stowarzyszeniami, fundacjami i placówkami oświatowymi. Zarząd Oddziału  współ-

pracował w kadencji ze stowarzyszeniami, fundacjami i placówkami oświatowymi, które wspierały nasze działania w 

krzewieniu turystyki i krajoznawstwa w przestrzeni działalności Oddziału. Wymienić należy: 

- Lokalną Organizację Turystyczną w Bielsku-Białej, której jesteśmy członkiem (od 30.04.2015 roku) 

- Klub Czeskich Turystów 

- Klub Słowackich Turystów 

- Parafię Kościoła Rzymskokatolickiego  pw. Chrystusa Króla w Bielsku-Białej - Leszczyny 

- Zespołem Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, 

- Zespołem Szkolno –Przedszkolnym w Mesznej,  

- Szkołą Podstawową i Publicznym Przedszkolem w Bystrej, 

- Zespołem Szkół Nr 1 w Bielsku-Białej 

- Szkołą Podstawową Nr 1 w Bielsku-Białej 

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej (współpraca przy organizacji złazu „Złota jesień Se-

niora do 2019 r.) 

Współpraca z organizacjami KCT i KST realizowana jest bardzo dobrze na poziomie Kół/Klubów oraz Komisji, 

przykrym faktem jest zaprzestanie współpracy z ZERiI w 2019 roku. 

 

Inne działania Zarządu Oddziału nie objęte planami pracy Oddziału, a realizowane w ramach współpracy lub 

na specjalne zlecenia. 

 

Rok 2017 

W dniu 25 marca 2017 roku odbył się Młodzieżowy  Złaz „ Powitanie Wiosny 2017 z metą w Zwardoniu „Na Be-

skidku‖. Grupy dzieci i młodzieży zrzeszone w  Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Turystycznych –PTTK z Bielska-

Białej i powiatu bielskiego dotarły na metę zgodnie z zaplanowanymi przez opiekunów trasami.  Grupa SKKT-PTTK 

„PIONIER‖ z Mazańcowic pokonała ambitnie 3 godzinną  trasę z Koniakowa przez Sołowy Wierch do Zwardonia. 

Przez cały czas dojazdu towarzyszył im autokar, co było dużym udogodnieniem organizacyjnym.  

Pozostałe grupy dotarły do Zwardonia pociągiem, co sprawiło młodym turystom dużą atrakcję. Następnie pokonali 

trasę przejścia z dworca na metę. Grupa młodych turystów z SKKT-PTTK „Wielka Stopa‖ ze Szkoły Podstawowej Nr 
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1 z Bielska-Białej zdobyli słynny „Rachowiec‖.  Każda z drużyn na metę przyniosła „Panią Wiosnę‖ wykonaną z 

ekologicznego materiału, będą one zdobić wnętrza Pensjonatu „Na Beskidku‖.  Na mecie każdy uczestnik otrzymał 

ciepły posiłek w postaci grillowanej kiełbaski i  herbatkę.  

Wszystkie grupy otrzymały dyplomy upamiętniające pobyt na wiosennym złazie, a każdy uczestnik  słodką niespo-

dziankę.  Organizatorami Złazu były Panie Lucyna Bardel i Janina Dyrda, a dyplomy wykonała Pani Barbara Rojek – 

wicedyrektor ZSP w Mesznej.  

Organizatorzy dziękują opiekunom którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie na kolejny już młodzieżowy 

wiosenny Złaz „Poszukiwanie Wiosny‖. 

Wszystkich uczestników, którzy dotarli na metę było 131 osób z szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych. SKKT-

PTTK „Wielka Stopa‖ przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Bielska-Białej – opiekunowie Teresa Mika , Małgosia Korzus 

oraz niezawodny Pan Piotr, SKKT-PTTK „Pionier‖ przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mazańcowicach – 

opiekunowie Danuta Tyszecka, Małgorzata Jakubiec, SKKT-PTTK „Szkolne koło turystyki rowerowo pieszej‖ przy 

Szkole Podstawowej Nr 33 – opiekun Kamila Grzegorzek, SKKT-PTTK „Wędrowiec‖ przy Zespole Szkolno Przed-

szkolnym w Mesznej – opiekunowie Barbara Rojek, Ola Jaślanek, Krystyna Laszczak 

SKKT przy Zespole Szkół w Międzyrzeczu Górnym – opiekun Edyta Gajewicz 

 

W roku 2015 Zarząd Oddziału rozpoczął systematyczną współpracę z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bielsku-Białej. Owocem tej współpracy było zorganizowanie: 10.05.2017 

roku I Złazu Wiosenny Seniorów w Bystrej ( 100 uczestników) oraz 13.09.2017  II Złazu „Złota Jesień Seniora‖ z 

metą przy schronisku PTTK „Klimczok‖ na Magurze (190 uczestników). Osoby które swoją praca wspomogły orga-

nizację: Teresa Opyrchał, Jarzy Jambor, Andrzej Dutka, Wiesłąwa Grzączkowska, Janina Dyrda, Maria Borgieł, Sta-

nisław Podżorski, Elzbieta Rosińska, Janusz Gębala, Waldemar Maniecki. 

Zarząd Oddziału postanowił, że w latach następnych tego typu imprezy również będą kontynuowane. 

 

Ponadto należy nadmienić że seniorzy są uczestnikami wielu imprez organizowanych przez oddział.  

 W dniu  22 kwietnia 2017 odbył się Jubileuszowy X Zlot Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego. Celem 

zlotu była popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych miasta Bielska-Białej oraz Beskidu Śląskiego, po-

pularyzacja działalności PTTK wśród społeczności lokalnej, wymiana doświadczeń  oraz integracja środowisk tury-

stycznych województwa śląskiego. W trakcie zlotu popularyzowano odznaki krajoznawcze, w tym odznaki „Znam 

Bielsko-Białą i okolicę‖ 

W Zlocie uczestniczyło 540 osób zrzeszonych w 20 Oddziałach PTTK działających na terenie województwa.  Dla 

uczestników przygotowano 8 tras pieszych oraz krajoznawczych. Dzięki pracy społecznej przewodników Krystyny 

Dunat, Waldemara Siarkowskiego, Mirosława Ostrowskiego, Teresy Konieczny, Renaty Błasiak, Katarzyny Sylwe-

strzak oraz Bogusław Pysza  uczestnicy przy niezbyt pięknej pogodzie  dotarli na metę. Trasę rowerową prowadzili 

Włodzimierz Nowak oraz Jan Geresz.  

Odznakę  krajoznawczą w stopniu srebrnym zdobyły 156 osoby.  

Zlot odbył się pod patronatem pana Prezydenta Jacka Krywulta. Na mecie uczestników witali goście Alicja raszka – 

sekretarz gminy Wilkowice, Barbara Trojan – inspektor  ds. Turystyki WKFiT UM Bielsko-Biała oraz Pani Lucyna 

Bardel – prezes Oddziału.  

Należy w tym miejscu wymienić osoby które stanowiły komitet organizacyjny X Zlotu : Marek Czader – komandor, 

Andrzej Kucia, Anna Balcerzak, Władysława Okrzesik, Tadeusz Kocoń, Henryk Hoffman, Tadeusz Brożek, Bogdan 

Pudełko, Waldemar Maniecki, Stanisław Podżorski , Marian Grzywacz.  

 

8 kwietnia 2017 odbyła piąta edycja złazu „Bielsko-Biała, bliżej nas‖. 

Oddział PTTK „Podbeskidzie‖ w Bielsku-Białej przy współpracy z Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu 

Miejskiego w Bielsku-Białej w dniu 8 kwietnia 2017 r. zorganizował  V edycję Złazu „Bielsko-Biała bliżej nas‖. 

W ramach ww. imprezy zaproponowaliśmy uczestnikom przejście trasy od kościoła ewangelickiego p.w. Jana Chrzci-

ciela w Starym Bielsku, z wykładem na temat 500-lecia reformacji, przez Grodzisko, osiedla mieszkaniowe z wstę-

pem na teren Cmentarza Wojska Polskiego Garnizonu Bielskiego do lotniska w Aleksandrowicach. 

Na początek zwiedzania wszyscy uczestnicy spotkali się w Kościele Ewangelickim p.w. Jana Chrzciciela w Starym 

Bielsku - w ten skromny sposób uczciliśmy obchodzone w kościele ewangelickim 500-lecie Reformacji. Ciekawy 

wykład poprowadził ksiądz Artur Woltman, który na zakończenie spotkania odpowiadał na wiele pytań, zadawanych 

zarówno przez młodzież jak i dorosłych turystów. Następnie wszyscy pod opieką przewodników przeszli w okolice 

Grodziska - najstarszego miejsca osadniczego w Bielsku. Następnie grupy przeszły przez kolejne osiedla na Cmentarz 

Wojska Polskiego Garnizonu Bielskiego, gdzie spoczywają prochy żołnierzy I i II wojny światowej. Następnie 

uczestnicy udali się na teren Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Turystów przywitał Prezes Aeroklubu Pan Jerzy Oślak, a 

następnie pod opieką pasjonatów lotnictwa zwiedzono hangary z samolotami, szybowcami oraz oglądano widok z 

wieży widokowej. Na zakończenie organizatorzy przeprowadzili konkurs wiedzy, w którym główną nagrodą był vo-

ucher na przelot szybowcem. W zwiedzaniu wzięło udział około 180 osób. 
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Przewodnikami na trasach byli: Andrzej Brożek, Jan Nogaś, Janina Dyrda, Elżbieta Jagosz oraz Lucyna Bardel.  

Przewodnikami po terenie Aeroklubu Bielsko-Bialskiego byli: Łukasz Ćwik, Marek Bernasiński, Tomasz Kocurek,  

Jakub Bogusiński, Małgorzata Lasek-Łuzek, Kacper Jasiński, Zbigniew Madej, Jarosław Kubala, Krzysztof Żukie-

wicz, Tomasz Spaczek.   

 

13.05.2017  odbył się 55 Złaz Turystyczny „Wiosna 2017‖ z metą w schronisku PTTK na Wielkiej Raczy. Wzięło w 

nim udział 14 drużyn złożonych z 197 uczestników (105 dzieci i młodzieży, 82 osoby dorosłe i 10 opiekunów ). 

Uczestnicy otrzymali pamiątkowy znaczek ciepły posiłek. Podczas trwania Złazu został przeprowadzony dla uczestni-

ków konkurs wiedzy turystycznej w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja. Finaliści otrzymali nagrody  ufundowa-

ne przez Oddział PTTK Podbeskidzie. Wsparcie finansowe udzieliło miasto Bielsko-Biała w ramach projektu Aktyw-

nie na górskich szlakach.  Osoby zaangażowane w organizację Złazu to członkowie KTG: Andrzej Kucia, Marek 

Czader, Stanisław Podżorski, Tadeusz Kocoń, Bogdan Pudełko Henryk Hoffmann, Marcin Wójcik.  

 

23-27.08.2017 – XXXV Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK Bielsko-Biała – Szczyrk 2017. Rajd miał na 

celu integrację środowisk przewodnickich z całego kraju. Była to także doskonałą okazja do promowania walorów 

turystycznych, kulturowych i krajoznawczych naszego regionu. Była to wreszcie okazja do wymiany doświadczeń  i 

budowania pozytywnych relacji między przewodnikami członkami PTTK. W Rajdzie uczestniczyła 240 grupa prze-

wodników + 20 obsługi razem 260 osób. Impreza w ramach wpłat uczestników oraz z dofinansowaniem przez ZG 

PTTK  w kwocie 4000 zł. 

Za pracę społeczną organizację zarząd dziękuje Jerzemu Jurczakowi, Katarzynie Sylwestrzak, Katarzynie Walasik, 

Mirosławowi Ostrowskiemu,  Renacie Błasiak, Zdzisławowi Koniowi,  Małgorzacie Kancler, Włodzimierzowi Polo-

kowi, Teresie Konieczny, Małgorzacie Lipińskiej oraz pracownikom biura Oddziału Elżbiecie Jagosz, Annie Lipskiej. 

 

 

22.09 -23.09.2017 Światowy  Dzień Turystyki w Bielsku-Białej 

Jak co roku w Bielsku-Białej obchodzony był Światowy Dzień Turystyki.  

Organizatorem wydarzania był Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego.  

Zgodnie z tradycją, Światowy Dzień Turystyki w naszym mieście rozpoczął się od spotkania w auli Książnicy Be-

skidzkiej. Tam organizatorzy zaplanowali spotkanie przedstawicieli samorządu ze środowiskiem turystycznym. Była 

to okazja do wręczenia wyróżnień osobom, które swoją pracą oraz postawą przyczyniają się do rozwoju turystyki w 

naszym mieście. 

Wyróżnienie „Za zasługi dla rozwoju turystyki‖ z rąk wiceprezydenta Waldemara Jędrusińskiego odebrał: 

Stanisław Podżorski (wnioskodawca:  PTTK) 

Wyróżnienia i podziękowania trafiły także na ręce opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych działają-

cych w bielskich placówkach, którzy w minionym roku aktywnie propagowali turystykę wśród dzieci i młodzieży.  

Wyróżnieni nauczyciele – opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych –  

„Za aktywne propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży‖   

1.    Anna Borowiec-Macner 

2.    Marta Piwowarczyk     

3.    Maria Jachnicka     

4.    Lidia Białek     

5.    Joanna Patora     

6.    Małgorzata Stwora     

7.    Sebastian Kuliński    

8.    Małgorzata Kubieniec 

9.    Tomasz Ludwig   

 

23.09.2017 – Złaz Mieszkańców z okazji Światowego Dnia Turystyki odbył się z metą na Błoniach. Wydział Kultury 

i Turystyki wraz z Komisją ds. Młodzieży zorganizowali dla 430 uczestników niespodzianki. Na mecie przy dość 

brzydkiej pogody młodzież ubrana w jednakowe koszulki ufundowane przez Urząd Miasta Bielska -Białej.  

 

W dniu 24.09.2017 odbył się IV Złaz Turystów Oddziału PTTK „Podbeskidzie‖ Gór-Szczyty w Schronisku PTTK na 

Turbaczu. Zorganizowany przez Zarząd Oddziału PTTK  „PODBESKIDZIE‖ w Bielsku-Białej oraz Młodzieżowy 

Klub Krajoznawczo-Turystyczny. Dofinansowana w ramach projektu Aktywni na górskich szlakach oraz wpłat 

uczestników. 

Celem Złazu było: poznanie i popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Gorców, propagowanie zasobów 

przyrodniczych na trasach turystycznych, integracja członków Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE‖.  

Kierownictwem Złazu zostały następujące osoby: 

Marcin Wójcik           - Komandor Złazu  / V-ce Prezes MKKT/  
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Łukasz Mizia              - V-ce Komandor Złazu 

Marek Czader             - V-ce Prezes Zarządu Oddziału  /realizacja programu Złazu  /        

Tomasz Kudłacz         -  Kierownik mety 

Anna Balcerzak          -  Koordynator tras  

Na Złaz zapisało się 99 członków z następujących Kół i Klubów: 

Koło Turystyczne PTTK „Okrzyn‖, 

Młodzieżowy Klub Krajoznawczo-Turystyczny, 

Środowiskowe Koło Krajoznawczo-Turystyczne, 

Beskidzki Klub Narciarzy „Gronie‖, 

Koło Grodzkie , 

Koło PTTK nr 48 „Akwedukty‖, 

Klub Turystyki Wysokogórskiej, 

Koło PTTK nr 14 „Globus‖. 

Biorąc pod uwagę warunki pogodowe i stan szlaków zdecydowano, że wszyscy uczestnicy przejdą trasą z Przygna-

tówki. Pierwsze grupy zaczęły dochodzić do mety ok godziny 12,00. Na mecie na uczestników czekała ciepła strawa 

w postaci żurku, pamiątkowe chusty, oraz emocjonujące konkursy z nagrodami. Tym razem były to konkurencje 

sprawnościowe: strzelanie z łuku oraz rzutki do tarczy. Ok godziny 15,00 nastąpiło zakończenie Złazu i zejście do 

autobusów czekających w Kowańcu Nowy Targ. 

Pogoda trochę wystraszyła zapisanych uczestników i ostatecznie w złazie wzięły udział 74 osoby. 

 

W ramach projektu, którego beneficjentami byli seniorzy miasta odbyły się 4 wycieczki z cyklu  „Przewodnik czeka‖. 

Rodzinny spacer po Bielsku, Śladami ewangelików w 500 rocznicę Reformacji, Zabytki Białej, Śladami przemysłu i 

Techniki.  

Wycieczki po mieście z przewodnikiem cieszyły się dość sporym zainteresowanie ale w dużej mierze przeszkodziła 

pogoda. Pomysł oprowadzania turystów po ciekawych zakątkach miasta podchwyciły inne organizacje  i stowarzy-

szenia i również organizują podobne wycieczki.  

 

W 2017 Zarząd Oddziału wraz z Komisją Turystyki Górskiej w ramach projektu Aktywni na Górskich Szlakach  zre-

alizował  przejście „Głównego Szlaku Świętokrzyskiego‖.  Szczególne podziękowania należą się Andrzejowi Kuci , 

który z dużym zaangażowaniem włączył się do  przygotowania obu etapów. W ramach tego samego projektu były 

zorganizowane wycieczki górskie na Słowację pt. „Fatra – Tatra‖  wyjście na Krywań Fatrzański i Tatrzański. W or-

ganizację wycieczek włączył się  Stanisław Podżorski.  

 

Zarząd Oddziału z pomocą Koła Środowiskowego zrealizował wiele spotkań integracyjnych  dla członków PTTK 

naszego oddziału. Wymieńmy tylko kilka z nich: kolędowanie, kulig, koniec karnawału  w Zwardoniu, Krajoznawczy 

Dzień Kobiet w teatrze w Chorzowie.  

Sporym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki krajoznawcze, górskie.  

 

INTERNET:  

Strona Internetowa Oddziału administrowana jest przez kol. Jakuba Kufla, a prowadzona na bieżąco przez Stanisława 

Podżorskiego – przewodniczącego Rady Programowej. Wiele godzin przepracowanych społecznie poświęca na uak-

tualniania informacji. Zamieszczone są zakładki dla różnych odbiorców i informujące o bieżącej pracy Zarządu i jed-

nostek. Znajdziemy tam pełną informację na temat ubezpieczeń członków PTTK,  bezpieczeństwa w górach, czyli 

wszystko związane z przestrzenią turystyczną nie tylko Beskidów.  

Na stronie  można uzyskać wiedzę  na temat organizowanych szkoleń, terminach egzaminów na uprawnienia kadry 

programowej.  

W zakładce dla kół i klubów ich władze maja dostęp do bieżących informacji i mogą pobrać wzorcowe dokumenty.  

Zarząd boleje, że nie umieszczane są notki o odbytych imprezach Oddziału w biuletynie  „Ze Wzgórza‖. Pojawiło się 

tylko kilka artykułów. 

 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI I WYDAWNICTWAMI: 

Zarząd współpracował z „Kroniką Beskidzką‖, miesięcznikiem „Mój Powiat‖, informatorem „Pełna Kultura‖, Biurem 

Informacji Turystycznej UM Bielska-Białej, portalem „Beskidzka 24‖. Przez cały okres ukazywały się bezpłatnie 

ogłoszenia o imprezach turystycznych, krajoznawczych, konkursach fotograficznych czy innych spotkaniach  jubile-

uszowych. 

Musimy zwrócić szczególną uwagę na współpracę z Informacją Turystyczna. 

 

AKCJA „ZNICZ‖ od 2014 roku - do realizacji  przez Koła i Kluby oraz Zarząd - chorągiewki  Oddziału oraz znicze. 
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To forma podziękowania za czas poświęcony tej organizacji, spotkała się z aprobatą członków rodzin.  Zarząd ma 

nadzieję, że akcja ta pozostanie na stałe w zadaniach następnych Zarządów.  

Rok 2018 

Realizowano również  Złazy okolicznościowe i z wieloletnią tradycją. Należy wśród  nich wymienić   

17.03.2018 – Wiosenny Młodzieżowy Zlot Turystyczny „Poszukiwanie Wiosny” zaangażowanie osobiste trasa i 

meta Teresa Horak, Janka Dyrda, Anna Borowiec-Macner oraz przygotowanie regulaminu i organizacja Lucyna 

Bardel. Uczestniczyło w nim 68 dzieciaków  oraz 14 opiekunów. 

21.03.2018 - II Wiosenny Złaz Seniora z metą w Zwardoniu, jako impreza samofinansujące przy niewielkim 

wsparciu Oddziału PTTK PODBESKIDZIE‖ oraz Zarządu Okręgu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i 

Inwalidów oraz zaangażowaniu Rady Seniorów Miasta Bielsko-Białej. W Złazie uczestniczyło 134 osoby. Za 

organizację Złazu odpowiedzialne było Koło Środowiskowe PTTK, wolontariat: Marek Imielski, Janina Dyrda, Teresa 

Opyrchał, Andrzej Dutka, Jerzy Jambor, Anna Lipska,  Lucyna Bardel. 

 

14.04.2018 -VI Edycję Złazu pn.”Bielsko-Biała bliżej nas”  z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości  - wsparcie finansowe przeznaczono na obsługę przewodnicką, Piotr Kenig, Jacek Kachel, Rafał 

Hojczyk.  Osoby,  które pracowały w ramach wolontariatu: Anna Lipska, Lucyna Bardel. Zanotowano 80 osób 

uczestników. 

19.05.2018 – 56 Złaz Turystyczny „Wiosna 2018‖ z meta w schronisku PTTK na Hali Miziowej.   

W złazie uczestniczyło 10 drużyn złożonych z 167 osób (w tym 63 dzieciaków z SKKT-PTTK, 52 dzieci nie 

członkowie oraz 27 osób dorosłych. Na mecie uczestnikom wręczono okolicznościowy znaczek i ciepły posiłek. 

Przeprowadzono również konkurs wiedzy  turystycznej oraz konkursy sprawnościowe.  Osoby zaangażowane w 

organizację Złazu: Andrzej Kucia, Marek Czader, Teresa Horak – członkowie Zarządu oraz Władysława Okrzesik, 

Stanisław Podżorski, Tadeusz Kocoń, Bogdan Pudełko, Henryk Hoffmann,  Tadeusz Brożek, Waldemar Maniecki. 

09.06.2018 – XVII Powiatowy Rajd Górski – Schronisko PTTK na Szyndzielni -  informacja 

 

13.09.2018 – III Złaz „Złota Jesień Seniora” z metą pod Magurą w Mesznej w „Chacie na Groniu‖ pod hasłem 

„Seniorzy dla Niepodległej‖. Seniorzy w liczbie ok.150 spotkała się na mecie by w sposób godny uczcić jubileusz 100 

Lecie Odzyskania Niepodległości. Celami złazu było kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy znaczek w kolorach biało-czerwonych. Na mecie prezesi kół, kierownicy 

drużyn oraz Komandor Złazu Lucyna Bardel otrzymali podziękowania i gratulacje za zaangażowanie i aktywność w 

pracy na rzecz seniorów miasta i regionu od wiceprzewodniczącego PZERiI  pana Franciszka Gąsiorka. Osoby które 

swoją praca wspomogły organizację: Teresa Opyrchał, Jarzy Jambor, Andrzej Dutka, Wiesłąwa Grzączkowska, Janina 

Dyrda, Maria Borgieł, Stanisław Podżorski, Elżbieta Rosińska, Janusz Gębala, Waldemar Maniecki. Wsparcie 

finansowe na organizację otrzymaliśmy z UM Bielsko-Biała. 

Zarząd Oddziału postanowił, że w latach następnych tego typu imprezy również będą kontynuowane. 

 

22.09.2018 – ŚDT – Złaz po mieście z okazji 100 lat odzyskania Niepodległości –  trasy złazu oraz prowadzenie 

przewodnicy BKPT im. Stefana Czerneleckiego 

 

29.09.2018 – IX Śląski Rajd Turystyczny „Bez Barier” - meta Rajdu była przy Hali pod  Dębowcem. Impreza pod 

patronatem Prezydenta Miasta Pana Krywulta oraz dofinansowana przez UM w Bielsko-Białej zgromadziła ponad 500 

uczestników. Trasy rajdowe dla osób niepełnosprawnych napisał Stanisław Podżorski. Przewodnicy z Oddziału 

Bielskiego prowadzili trasy: Agnieszka Jakubiec, Agata Pasierbek 

 

 30.09.2018 – V Złaz Gór Szczyty – Jura Krakowsko-Częstochowska, meta Hotel Jurajski Domaniewice. Koła 

które wzięły udział  Środowiskowe, Grodzkie, Okrzyn, KTW, Senior, Globus, MKKT. Ilość członków 

łącznie112Regulamin przygotowała Lucyna Bardel, pozostałą organizację przejął Zarząd ze względu na brak  

zainteresowania organizacją koła/ klubu oddziału. Andrzej Kucia, Marek Czader, Władysława Okrzesik, Stanisław 

Podżorski.  

6.10.2018 -  XVII Powiatowy Jesienny Rajd „Brązowego Liścia”  

 

11.11.2018 dla uczczenia 100 lat odzyskania Niepodległości zaproponowaliśmy spontaniczny Złaz na Klimczoku 

„Patriotycznie na szlaku”, następnie przy schronisku PTTK Klimczok odbyła się wspólna biesiada przy ognisko. 

Całość organizacyjną wzięło na swoje barki MKKT. Wykonane były pamiątkowe  odznaki, które odebrało 189 osób. 

W  złazie uczestniczyły Koła Okrzyn, Środowiskowe, Senior, Befama, MKKT.  Osoby z MKKT, które Marcin 

Wójcik, Ania Balcerzak, Tomasz Kudłacz, Mizia Łukasz. 
1.12.2018 – Zimowy Zlot Młodzieży Choinka dla Zwierząt – Mikołajki 2018. Organizator Komisja ds. Młodzieży – 

SKKT-PTTK w Mesznej, SKKT ze Szkoły Podstawowej w Bystrej oraz grono z Przedszkola w Bystrej. Z ramienia 

Oddziału – Teresa Horak, Janina Dyrda, Lucyna Bardel. 
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Uczestników były 524 dzieciaków z Powiatu Bielskiego, Bielska-Białej, Wsparcie finansowe Urząd Gminy 

Wilkowice oraz UM Bielska-Białej. Zlot zaszczycił Wójt Gony Wilkowice Janusz Zemanek, osobiście wręczył 

nagrody dla drużyn.  Mikołaj – nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Ludwig, Olimpia Podwacietnik grała 

doskonale role diabła. Fantastyczna zabawa, która ściąga w Beskidy wiele młodych turystów. 
14.12.2018 – dla szczególnie aktywnych w swoich działania SKKT-PTTK w ramach nagrody otrzymali wędrówkę po 

Bielsko, oraz zwiedzanie teatru Banialuka wraz ze spektaklem. Pomoc  w realizacji zadania udzieliły Kol. Janina 

Dyrda oraz Małgorzata Lipińska. 
 

W ramach realizacji zadań statutowych  pod opieką Oddziału PTTK znajduje się 411 km szlaków górskich i 

narciarskich na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego (miasto i gmina Szczyrk, gmina Buczkowice).   

 

Pracownia Krajoznawcza przy Radzie Prezesów Województwa Śląskiego – odbyło się szkolenie dla kandydatów na 

Instruktora Krajoznawstwa Regionu –  szkolenie prowadzone przez Edwarda Wieczorka. 

Zarząd Oddziału od początku 2018 roku zrealizował  małe i duże projekty turystyczno krajoznawcze. Z planu imprez 

zrealizowane  zostały projekty  Krajoznawcze wędrówki, Aktywni Seniorzy, Upowszechnianie  Szlakach. Poza tymi 

projektami, które wspierane były finansowo przez UM w Bielsku Białej zrealizowano jeszcze tradycyjne Rajdy Po-

wiatowe wspierano finansowo przez Starostwo Powiatowe w Bielsku  Białej. Ponadto imprezy adresowane do dzieci i 

młodzieży zrzeszonej w SKKT - PTTK.  Wszystkie Imprezy zostały zrealizowane przy dużej aktywności kadry pro-

gramowej skupionej w Komisjach, Kołach czy Klubach. 

Sprawozdania z poszczególnych imprez przedstawię poniżej. 

Zloty Złazy Rajdy,  jako działalność statutowa 

 

14.04.2018 odbyła szósta edycja złazu „Bielsko-Biała, bliżej nas‖. 

 

Akcja Przewodnik Czeka – czas trwania 10 wycieczek po Bielsku-Białej od lipca do listopada. Uczestniczyło w nich 

288 osoby głównie dorośli, ale również młodzież i dzieciaki. 

Tematyka: Droga do Niepodległości w Bielsku i Białej, Secesja w Bielsku i Białej, Wielokulturowość – Bielska i Bia-

łej. Wycieczki prowadzone przez: Rafała Hojczyka, Lucynę Bardel, Janinę Dyrda. 

W ramach projektu „Krajoznawcze Wędrówki‖ zorganizowano 8 wycieczek,  w tym 4 wycieczki wielodniowe i 4 

wycieczki jednodniowe – ilość uczestników 352 osoby.  Za realizację projektu odpowiedzialna była Lucyna Bardel 

W ramach projektu „Aktywni seniorzy‖, której beneficjentami byli seniorzy zorganizowano 7 wycieczek jednodnio-

wych i jedną dwudniową. Ilość uczestników na wycieczkach 299 osób. Zorganizowano równię  II Złaz Złota jesień 

Seniora opisana w odrębnym punkcie. 

 

13.09.2018  III Złazu „Złota Jesień Seniora‖ z metą pod Magurą w Mesznej w „Chacie na Groniu‖ pod hasłem „Se-

niorzy dla Niepodległej‖. Seniorzy w liczbie ok.150 spotkała się na mecie by w sposób godny uczcić jubileusz 100 

Lecie Odzyskania Niepodległości. Celami złazu było kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy znaczek w kolorach biało-czerwonych. Na mecie prezesi kół, kierownicy 

drużyn oraz Komandor Złazu Lucyna Bardel otrzymali podziękowania i gratulacje za zaangażowanie i aktywność w 

pracy na rzecz seniorów miasta i regionu od wiceprzewodniczącego PZER i I pana Franciszka Gąsiorka. Osoby które 

swoją praca wspomogły organizację: Teresa Opyrchał, Jarzy Jambor, Andrzej Dutka, Wiesłąwa Grzączkowska, Janina 

Dyrda, Maria Borgieł, Stanisław Podżorski, Elżbieta Rosińska, Janusz Gębala, Waldemar Maniecki. Wsparcie finan-

sowe na organizację otrzymaliśmy z UM Bielsko-Biała. 

Zarząd Oddziału postanowił, że w latach następnych tego typu imprezy również będą kontynuowane. 

 

W ramach projektu „Krajoznawcze Wędrówki‖ odbyło się 10 wycieczek z cyklu   „Przewodnik czeka‖. W akcji wzię-

ło udział    228 osób. * zorganizowano – 8 wycieczek, jedno i kilkudniowych w różne regiony Polski.  Uczestników 

352 osoby 

 

W 2018  Zarząd Oddziału w ramach projektu „Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych i 

krajoznawczych‖ Oddział PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej  w ramach realizacji projektu zorganizował dwa 

Złazy Turystyczne, jeden górski „Wiosna 2018, który jako impreza cykliczna Oddziału cieszy się dużym zaintereso-

waniem wzięło w nim udział 167 osób.  V Złaz Gór -  Szczyty  2018 odbył się na Jury Krakowsko - Częstochowskiej  

i wzięło w nim udział ponad 112 osób.   W ramach projektu odbyły się wycieczki turystyki górskiej wielo i jedno-

dniowe łącznie 17 dni wycieczkowych  i wzięło w nich udział łącznie 265 osób. Razem w projekcie uczestniczyło 544 

osób. 
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Promocja oddziału poprzez udział w pikniku  przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Bielsku-Białej. Koło SENIOR zorganizowało stoisko z różnymi akcesoriami potrzebnymi turyście. Zainteresowanych 

uczestników było duże. Pokazaliśmy jak montuje się kije do nornic walking, a także jakie buty zakładać w góry Bez-

płatnie rozdawaliśmy ulotki PTTK z trasami i możliwością zdobywania odznak. Chętnie zabierali opaski PTTK od-

blaskowe a także na pamiątkę odznaki ze złazów i rajdów z poprzednich lat. Całą tą reprezentacja Oddziału: Dubiel 

Urszula, Grzegorzek Halina,  Radosz Krystyna  z koła Senior a także Tadeusz Kocoń z koła PTTK Grodzkiego Był też 

w jury konkursu wiedzy o Bielsku-Białej i obecny przy rozdaniu nagród. Miło było odczuć ze nasza skromna wiedza 

przydała się tym uczestnikom pikniku.   

 

AKCJA „ZNICZ‖ od 2014 roku –  Od początku planowaliśmy, że zarządy Kół i Klubów przyłączą się do akcji i po-

święcą czas zapalając świeczkę swoim członkom. Znowu spadło to na Marysię Borgieł oraz Prezes Oddziału. Nie tędy 

droga, pamięć o działaczach Oddziału powinna być priorytetowa  i mamy  nadzieję na dyskusję w tym temacie. 

To jest forma podziękowania za czas poświęcony tej organizacji, spotkała się ona z aprobatą  rodzin.  Zarząd ma na-

dzieję, że akcja ta pozostanie na stałe w zadaniach następnych Zarządów. 

 

INTERNET: 

Strona Internetowa Oddziału administrowana jest przez kol. Jakuba Kufla, a prowadzona na bieżąco przez Stanisława 

Podżorskiego – przewodniczącego Rady Programowej. Wiele godzin przepracowanych społecznie poświęca na uaktu-

alniania informacji. Zamieszczone są zakładki dla różnych odbiorców i informujące o bieżącej pracy Zarządu i jedno-

stek. Znajdziemy tam pełną informację na temat ubezpieczeń członków PTTK,  bezpieczeństwa w górach, czyli 

wszystko związane z przestrzenią turystyczną nie tylko Beskidów. 

Na stronie  można uzyskać wiedzę  na temat organizowanych szkoleń, terminach egzaminów na uprawnienia kadry 

programowej. 

W zakładce dla kół i klubów ich władze maja dostęp do bieżących informacji i mogą pobrać wzorcowe dokumenty. 

Zarząd boleje, że nie umieszczane są notki o odbytych imprezach Oddziału w biuletynie „Ze Wzgórza‖. Pojawiło się 

tylko kilka artykułów. 

W okresie sprawozdawczym  naszą stronę odwiedziło  ok. 65 000 internautów, co daje ok. 1250 wejść tygodniowo. 

Najczęściej odwiedzano zakładki dotyczące ogłoszeń o planowanych imprezach. 

Rok 2019 

23.03.2019 – Wiosenny Młodzieżowy Zlot Turystyczny „Poszukiwanie Wiosny‖ na  Beskidku: Teresa Horak, Janka 

Dyrda, Basia Rojek, Andrzej Kucia, Waldemar Maniecki. Uczestniczyło w nim  92 dzieciaków  oraz 14 opiekunów. 

19.05.2019 – 57 Złaz Turystyczny „Wiosna 2019‖ z meta w schronisku PTTK na Hali Krupowej, uczestniczyło 119 

osób.   

08.06.2019 – XIX Powiatowy Rajd Górski – Rancho Błatnia, uczestniczyło 170 osób. 

11.09.2019 – IV Złazu „Złota Jesień Seniora‖ z metą na przeł. Karkoszczonka w „Chacie Wuja Toma‖. Uczestniczyło 

40 osób. W bieżącym roku Oddział organizował imprezę samodzielnie, bez udziału PZEiR (decyzja związku o nie 

organizowaniu złazu), z ramienia Oddziału zlot organizowali: Andrzej Dutka, Janina Dyrda, Maria Borgieł, Stanisław 

Podżorski,  Andrzej Kucia oraz Teresa Horak. W złazie uczestniczył Antoni Kruczek z Rady Seniorów 

 

12.10.2019 – VI Złaz Gór Szczyty – Pieniny, organizowany przez KTG i Koło Grodzkie- uczestniczyło  107 osób. 

5.10.2019 -  XVIII Powiatowy Jesienny Rajd „Brązowego Liścia‖ z metą w Porąbce- uczestniczyło 567 osób. 

 

1.12.2019 – Zimowy Zlot Młodzieży Choinka dla Zwierząt – Mikołajki 2019 .Organizator Komisja ds. Młodzieży. Z 

ramienia Oddziału – Teresa Horak, Janina Dyrda, Barbara Rojek. 

Uczestników były 450 dzieciaków z Powiatu Bielskiego, Bielska-Białej, Wsparcie finansowe Urząd Gminy Wilkowi-

ce oraz UM Bielska-Białej. Zlot zaszczycił Wójt Gony Wilkowice Janusz Zemanek,  

Odbył się konkurs wiedzy turystycznej oraz wybór trzech najładniejszych choinek. 

W ramach realizacji zadań statutowych  pod opieką Oddziału PTTK znajduje się 411 km szlaków górskich i narciar-

skich na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego (miasto i gmina Szczyrk, gmina Buczkowice).   

Niektóre  działania programowe Oddziału 

Zarząd Oddziału od początku 2019 roku zrealizował  małe i duże projekty turystyczno krajoznawcze. Z planu imprez 

zrealizowane  zostały projekty  Krajoznawcze wędrowanie, Aktywni Seniorzy, Tam, skąd widać lepiej. Poza tymi 

projektami, które wspierane były finansowo przez UM w Bielsku Białej zrealizowano jeszcze tradycyjne Rajdy Po-

wiatowe wspierano finansowo przez Starostwo Powiatowe w Bielsku  Białej. Ponadto imprezy adresowane do dzieci i 

młodzieży zrzeszonej w SKKT - PTTK.  Wszystkie Imprezy zostały zrealizowane przy dużej aktywności kadry pro-

gramowej skupionej w Komisjach, Kołach czy Klubach. W imprezach uczestniczyli wyłącznie członkowie PTTK oraz 

mieszkańcy miasta Bielska-Białej. 

Sprawozdania z poszczególnych imprez przedstawię poniżej. 
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W ramach projektu „Aktywni Seniorzy‖ odbyło się: Cztery wycieczki górskie piesze szlakami turystycznymi w pa-

śmie Klimczoka z wykorzystaniem wyjazdu Koleją Gondolową na Szyndzielnię 

1. Szyndzielnia- Błatnia- Wapienica 

2. Szyndzielnia- Klimczok- Szczyrk 

3. Szyndzielnia- Kozia Góra- Mikuszowice 

4. Szyndzielnia- Dębowiec- Kamienica 

W wycieczkach górskich prowadzonych pod opieką przewodnika wzięło udział 56 osób. Z uwagi na bezpieczeństwo 

uczestników, wycieczki górskie dla seniorów realizowane były w niewielkich grupach, w których szczególną uwagę 

można było zwrócić na monitorowanie wysiłku osób starszych. 

II część zadania: 

Organizacja V Złazu „Złota Jesień Seniora‖- przejazd autokarem do Szczyrku i przejście piesze na metę do Chaty 

Wuja Toma. Impreza odbyła się w dniu 11.09.2019 roku, została zrealizowana samodzielnie przez nasz Oddział, po-

nieważ Oddział bielski PTEiR po śmierci kol. Prezes Lucyny podjął decyzję o niewłączaniu się w realizację projektu.  

III część zadania: 

 Wycieczki krajoznawcze ; 

1. Dolina Bystrej- Zakopane- Kuźnice- Zakopane 

2. Rudy Raciborskie, Racibórz 

3. Słowacja: Turiec, Streczno, Martin, Żylina 

4. Kędzierzyn, Gliwice 

5. Jura Krakowsko- Częstochowska, Ojcowski Park Narodowy 

W wycieczkach wzięło udział 198 osób 

Na realizację projektu otrzymano dotację w wysokości 7700 zł, z czego wykorzystano 6407,84 zł 

 

„Krajoznawcze wędrowanie‖- w ramach projektu zrealizowano „Przewodnik czeka‖- zwiedzanie Bielska Białej, adre-

sowane dla dzieci i młodzieży, seniorów, turystów indywidualnych oraz przyjezdnych. Tematyka wycieczek opraco-

wana w sposób przemyślany, tematyka kolejnych spacerów to: Śladami judaizmu w Bielsku-Białej, Dzieje zamku 

bielskiego w oparciu o dotychczasowy materiał źródłowy, Początki średniowiecznego Bielska, Próby rekonstrukcji 

pierwotnego osadnictwa na terenie grodziska w Bielsku, Początki osadnictwa w Bielsku i Białej, Początki przemysłu 

w Bielsku. W wycieczkach uczestniczyło 181 osób. 

 

Zorganizowano 6-ciu wycieczek jedno i wielodniowych, w których udział wzięło 182 uczestników, wycieczki stano-

wią kontynuację programów rozpoczętych w latach ubiegłych i cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców. 

Razem 363 uczestników zadania. 

Na realizację projektu pozyskano dotację w wysokości 18300 zł z czego wydatkowano 17021,50zł 

„Tam, skąd widać lepiej‖- w ramach projektu zrealizowano: 

- wyprawy w góry Polski: Bieszczady, Beskid Niski, Tatry, Gorce, Pieniny, Beskid Żywiecki; 

- wyprawy w góry sąsiadów: Tatry Słowacki, Beskid Śląsko-Morawski, Sulovskie Wierchy; 

- 57 Rajd Górski Oddziału- Wiosna 2019 z metą na Hali Krupowej; 

-VI Złaz turystów Oddziału PTTK „PODBESKIEDZIE‖ Gór Szczyty- Beskid Sądecki. 

W Rajdzie Wiosna corocznie 70% wszystkich uczestników stanowią dzieci i młodzież a pozostałą doświadczeni tury-

ści, wpłynie to na tworzenie więzi międzypokoleniowych, wycieczki w różne grupy górskie Polski i krajów sąsied-

nich, oprócz stałych pozycji, jak Babia Góra czy Krywań pozwoli mieszkańcom miasta na rozszerzenie i ugruntowa-

nie wiedzy o górach. Wycieczki o różnym stopniu trudności kierowane do mieszkańców miasta, niezależnie od wieku. 

W wycieczkach udział wzięło 544 osoby. 

Na realizację projektu pozyskano dotację w wysokości 45000 zł, z czego wydatkowano 36500 zł 

 

Promocja oddziału poprzez udział w pikniku  przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Bielsku-Białej. Koło SENIOR zorganizowało stoisko z różnymi akcesoriami potrzebnymi turyście. Zainteresowanie 

ekspozycją było duże. 

Rok 2020 

Zarząd w celu realizacji planu pracy uwzględniał imprezy powszechne (Złazy, Zloty, Rajdy Górskie)  częściowo 

wspierane finansowe przez UM Bielsko-Biała, Starostwo Powiatowe, Gmina Wilkowice) 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w 2020 roku Oddział zmuszony był odstąpić od realizacji imprez o 

charakterze masowym w tym Złazu Turystycznego Wiosna, Powiatowego Rajdu Górskiego oraz Złazu Złota 

Jesień Seniora i Powiatowego Rajdu Brązowego Liścia. Z tego również powodu nie odbyło się tradycyjne spo-

tkanie z Aktywem Oddziału, nie odbyły się również spotkania planowane w związku z jubileuszem Oddziału. 

Decyzją władz naczelnych Towarzystwa przedłużona została kadencja obecnych władz wszystkich szczebli. 

Zarząd Oddziału w roku 2020 roku w ograniczonym zakresie zrealizował  planowane projekty turystyczno- krajo-

znawcze. Z planu imprez zrealizowane  zostały projekty  Wyżej, dalej…autokarem i pieszo oraz Aktywni Seniorzy. 
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Wszystkie Imprezy zostały zrealizowane przy dużej aktywności kadry programowej skupionej w Komisjach, Kołach 

czy Klubach. W imprezach uczestniczyli wyłącznie członkowie PTTK oraz mieszkańcy miasta Bielska-Białej. 

W ramach projektu „Aktywni Seniorzy‖ odbyło się:  

1. Szlakiem rodu Rothschildów na pogranicze polsko-czeskie (Chałupki, Silherovice, Krzyżanowice, Tworków) 

2. Szlakiem starych śląskich pałaców do siedziby zespołu „Śląsk‖ (Tarnowskie Góry -Stare Tarnowice, Brynek, Ko-

szęcin) 

3. Żywiec, rejs po J. Żywieckim i powrót kaskadą Soły. 

         W wycieczkach wzięło udział 108 osób. 

Na realizację projektu otrzymano dotację w wysokości 6500 zł, z czego wykorzystano 3314,75 zł 

 

„Wyżej, dalej…autokarem i pieszo‖- w ramach projektu zorganizowano: 2 wycieczki krajoznawcze: Dolny Śląsk (od 

Wałbrzycha na zachód, m. in. Krzeszów (opactwo pocysterskie) Jelenia Góra /3 dni/, Kujawy; Kłodawa, Inowrocław, 

Bydgoszcz, Toruń, Ciechocinek /3 dni/. 

                               4 wycieczki górskie jedno i wielodniowe: Gorce /1 dzień/, Babia Góra /1 dzień/,  Słowacki Raj 

/1dzień/, Bieszczady /4 dni/. 

 1 Rajdy i złazy górskie- VII Złaz Kół i Klubów Oddziału z metą w schronisku PTTK na Przehybie. 

 2 wycieczki z cyklu „Przewodnik czeka‖: Przemysł Bielska i Białej w latach 1855-1918 i Bielsko i Biała w okresie 

kontrreformacji i oświecenia- spacer po zabytkach sakralnych Bielska-Białej. 

 W wycieczkach uczestniczyło 255 osób 

Na realizację projektu pozyskano dotację w wysokości 40000 zł z czego wydatkowano 33006,43zł 

Rok 2021 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w 2021 roku Oddział nie organizował imprez masowych poza Zlo-

tem Kół i Klubów Oddziału „Gór Szczyty” 

Decyzją władz naczelnych Towarzystwa przedłużona została kadencja obecnych władz wszystkich szczebli. 

Zarząd Oddziału w roku 2021 roku w ograniczonym zakresie zrealizował  planowane projekty turystyczno- krajo-

znawcze. Z planu imprez zrealizowane  zostały projekty  Razem, zdrowo…autokarem i pieszo oraz Aktywni Seniorzy. 

Wszystkie Imprezy zostały zrealizowane przy dużej aktywności kadry programowej skupionej w Komisjach, Kołach 

czy Klubach. W imprezach uczestniczyli wyłącznie członkowie PTTK oraz mieszkańcy miasta Bielska-Białej. 

Sprawozdania z poszczególnych imprez przedstawię poniżej. 

 

W ramach projektu „Aktywni Seniorzy‖ odbyło się:  

1. Góra Św. Anny ( w 100 lecie  III Powstania śląskiego): 07.07-26 osób; 

2. Muzeum Powstań śląskich w Świętochłowicach i sztolnia Luizy w Zabrzu: 11.08-38 osób; 

3. Jaworzno – park Grodek „ śląskie Malediwy‖: 11.09-59 osób. 

        W wycieczkach wzięły udział 123 osoby. 

2 wycieczki piesze górskie w paśmie Klimczoka z wykorzystaniem przejazdu koleją gondolową na Szyndzielnię pro-

wadzone przez wykwalifikowanych przewodników: 23.06-14 osób i 15.09-49 osób. 

       W wycieczkach wzięły udział 63 osoby. 

 

Na realizację projektu otrzymano dotację w wysokości 6500 zł, z czego wykorzystano 6005,01 zł 

 

„Razem, zdrowo…autokarem i pieszo‖- w ramach projektu zorganizowano:  

3 Wycieczki  autokarowe krajoznawcze, historyczne i przyrodnicze ze zwiedzaniem wybranych obiektów realizowane 

przez wyspecjalizowanych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 

Razem 7 dni: 

1. Pieniny; rejs po jeziorze Czorsztyńskim  i spacer Pienińską Drogą z Czerwonego Klasztoru do Szczawnicy /1 

dzień/: 31.07-59 osób; 

2. Pogranicze Dolnego Śląska i Dolnych Łużyc; Bolesławiec, Lwówek Śląski, zamek Czocha, Zgorzelec, Park Muża-

kowski (lista UNESCO),Chociebuż (Niemcy), Trzebiel, Brody, Żary, Żagań, Kożuchów /3 dni/: 20-22.08-59 osób; 

3. Wzdłuż doliny Wisły śladami Krzyżaków: Żyrardów, Płock, Chełmno, Grudziądz, Gniew, Pelplin, Malbork, Kwi-

dzyń 

 /3 dni/: 01-03.10-55 osób. 

W wycieczkach wzięło udział 171 osób. 

6 wycieczek górskich prowadzonych przez wykwalifikowanych przewodników: 

Razem 11 dni 

1. Gorce: Lubań /1 dzień/; 14.08-30 osób; 

2. Tatrzańskie dwutysięczniki: 2 wycieczki jednodniowe /2 dni/:04.07-20 osób i 11.07-24 osoby; 

3. Beskid Wyspowy z Okrzynem /1 dzień/:03.10-19 osób; 

4. Bieszczady /4 dni/:02-05.09-34 osoby; 
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5. Beskid Niski /3dni/:15-17.10-24 osoby. 

W wycieczkach wzięło udział 151 osób. 

 Rajdy i złazy górskie:  VIII Złaz Kół i Klubów Oddziału /1 dzień/:19.09-88 osób. 

W Złazie wzięło udział  88 osób. 

4 wycieczki po Bielsku-Białej: 

1. Przemysł Bielska i Białej w latach 1855-1918 część druga: 08.08-8 osób; 

2. Bielsko i Biała w okresie kontrreformacji i oświecenia- spacer po zabytkach sakralnych Bielska-Białej: 22.08-13 

osób; 

3. Śladami szkolnictwa w Bielsku XVI-XX wieku: 05.09-13 osób: 19.09-9 osób. 

4. Znani, sławni i wybitni bielszczanie w historii miasta Bielska. 

W wycieczkach wzięły udział 43 osoby. 

Razem uczestniczyły 453 osoby. 

Na realizację projektu pozyskano dotację w wysokości 34900 zł z czego wydatkowano 34900zł 

Rok 2022 

W ramach projektów Zarząd Oddziału zaplanował wycieczki z cyklu :Aktywni Seniorzy, Od Bałtyku po gór szczyty 

oraz Mały Szlak Beskidzki na raty. 

 

Podsumowując: 

Rok 2017- Zarząd Oddziału wraz z Kołami, Klubami i Komisjami zorganizował442 Imprez turystyki kwalifikowanej, 

powszechnej,  w których wzięło udział 8991 osoby. 

Rok 2018- Zarząd Oddziału wraz z Kołami, Klubami i Komisjami zorganizował 398 Imprez turystyki kwalifikowanej, 

powszechnej krajowej i zagranicznej i wzięło w nich udział 10419 osób. 

Rok 2019 – Zarząd Oddziału wraz  jednostkami zorganizował 228 Imprez turystyki kwalifikowanej, turystyki po-

wszechnej oraz krajoznawczych i wzięło w nich udział łącznie 6066 osoby.  

Rok 2020 – Oddział wraz z jednostkami zorganizował 108 Imprez turystyki kwalifikowanej,  turystyki powszechnej 

oraz krajoznawczych w których wzięło udział 1962 osób. 

Rok 2021- Oddział wraz z jednostkami zorganizował 123 Imprez turystyki kwalifikowanej,  turystyki powszechnej 

oraz krajoznawczych w których wzięło udział 2791 osób. 

 

W następnej kadencji niezbędnie konieczne będzie poszukiwanie wszelkich możliwych sposobów dla utrzymania 

wysokiej liczebności Oddziału poprzez tworzenie atrakcyjnych programów imprez turystycznych znacząco tańszych 

od dostępnych poza Towarzystwem, przy jednoczesnym dbaniu o kształcenie i rozwój aktywu turystycznego. Promo-

wanie wartości posiadanego ubezpieczenia członka PTTK. Wskazanym byłoby stworzenie zrębów współpracy z kra-

jowymi organizacjami turystycznymi, zwłaszcza PTT oraz lobbowanie na rzecz prawnego uregulowania odpowie-

dzialności za znakowanie szlaków turystycznych scedowanego na PTTK, jako jedyny podmiot znakujący szlaki tury-

styczne w kraju. 

Podziękowania: 

Zespołowi ds. Walnego Zjazdu dziękuje za jego przygotowanie. 

Wszystkim ustępującym prezesom  Kół, Klubów i Komisji, członkom Władz Oddziału, członkom oddziałowych 

komisji oraz wszystkim wymienionym i niewymienionym działaczom naszego Oddziału serdecznie dziękuję. 

Nowo wybranym Władzom życzę siły i energii oraz mądrych decyzji pozwalających na godne reprezentowanie 

i kontynuowanie wg najlepszych wzorców działalności turystycznej naszego Oddziału. 

Z turystycznym pozdrowieniem 

Marek Czader Prezes Zarządu Oddziału 

 

W sprawozdaniu wykorzystano sprawozdania własne Kół, Klubów i Komisji. Dane ilościowe podano na podstawie 

sprawozdań TKK 

Bielsko-Biała dn.07.06.2022 

 


