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Sprawozdanie
z działalności Zarządu Oddziału PTTK
im. Henryka Kamińskiego w Pile
w okresie XVIII kadencji
22.03.2013. – 21.04.2017.
XVIII Walny Zjazd Oddziału w Pile odbywający się 22.03.2013 r. wybrał
na nową kadencję następujące władze:
Zarząd Oddziału w składzie:
Markiewicz Jacek - prezes
Kicman Wojciech – wiceprezes
Balcerzak Jan - wiceprezes
Horst Elżbieta – sekretarz
Maciaszek Edmund – skarbnik
Banasz Anna – członek
Górny Andrzej – członek
Grochowski Zenon – członek
Jerks Dawid – członek
Piotrowski Eugeniusz – członek
Podgórska Aleksandra – członek
Oddziałową Komisję Rewizyjną w składzie:
Belter Marek – prezes
Brzezińska Teresa – wiceprezes
Wawrzyniak Barbara – sekretarz
Fabisiak Grażyna – członek
Rutkowska Danuta – członek
Oddziałowy Sąd Koleżeński w składzie:
Zieliński Jacek – prezes
Czechowicz Czesław – członek
Kamińska Grażyna – członek
Marek Stanisława – członek
Raś Janina – członek
Księgowość Oddziału prowadziła Iwona Kowal.

- 2 W okresie kadencji nie zaszły w powyższych składach żadne zmiany.
Zarząd Oddziału odbył 10 posiedzeń plenarnych i 36 posiedzeń prezydium.
Na w/w posiedzeniach omawiano najważniejsze sprawy dot. Oddziału jak:
zagadnienia finansowe, organizację imprez tak wyjazdowych gospodarczych
jak i statutowych, stan szlaków turystycznych i wiele innych istotnych dla Oddziału
zagadnień. Na koniec kadencji Oddział liczył 171 członków w 4 Kołach i Klubach
(Miejskim, Kajakowym PTTK „Gwda”, kolarskim „Jednoślad” i Harcerskim HKT
„10,5 km.”). Działalność w/w jednostek organizacyjnych została szeroko opisana w
wydawnictwie jubileuszowym z okazji 60-lecia naszego Oddziału.
Kadra Oddziału posiada 39 uprawnień w tym: przodowników TP – 21,
GOT-7, TOK – 4, KOT – 4, TM – 1, ŻOT – 1, INO – 2, Przewodników -6
i znakarzy szlaków – 8, Instruktorów Krajoznawstwa – 3.
W okresie kadencji przy Oddziale działały następujące Komisje Turystyki
Kwalifikowanej: Piesza, Górska, Kolarska oraz Krajoznawcza. Została rozwiązana
Komisja Imprez na Orientację z uwagi na rezygnację z pracy 2 przodowników
INO. Wymienione komisje prowadzą referaty weryfikacji odznak turystyki
kwalifikowanej i krajoznawczej.
W okresie sprawozdawczym w Oddziale zweryfikowano łącznie 355 odznak
turystyki kwalifikowanej w tym: OTP – 21, GOT – 182, KOT - 15
oraz 11
odznak „Turysta Senior”, 15 Dziecięca Odznaka Turystyczna, 38 „Siedmiomilowe
Buty”,
oraz 36 odznak regionalnych. Nieprzerwanie od chwili ustanowienia istnieją dwie
regionalne odznaki krajoznawczo-turystyczne „Turysta Ziemi Nadnoteckiej”
oraz „Szlakami Walk I Armii Wojska Polskiego o Wał Pomorski”.
Kadra turystyczna była organizatorem 180 imprez turystyki kwalifikowanej,
w której uczestniczyło 7793 uczestników w tym 3183 młodzieży.
W turystyce powszechnej zorganizowaliśmy 62 wycieczki krajowe dla 3635 osób
oraz 14 wycieczek zagranicznych dla 651 osób.
Na szczególną uwagę zasługuje organizacja aż 121 imprez kolarskich dla 3075
osób w tym 127 młodzieży oraz 35 spływów kajakowych z udziałem 837 osób
w tym 119 młodzieży.
Oddział nasz ma pod opieką 885,4 km. szlaków turystycznych, w tym 297,6 km.
pieszych, 521,8 km. rowerowych i 46 km. Nordic Walking. Szlakami opiekuje się
8 wykwalifikowanych znakarzy, którzy każdego roku odnawiają poszczególne
odcinki szlaków. Środki na te prace pozyskujemy z ZG PTTK oraz z Miasta Piły
i Starostwa Powiatowego. Dzięki koledze Edmundowi Maciaszkowi posiadamy
również perfekcyjnie opracowaną dokumentację szlaków turystycznych.
Głównymi imprezami turystycznymi Oddziału były:
- wielodyscyplinowe Rajdy Staszicowskie, w okresie kadencji były to kolejne
XLIII – XLVI, organizowane każdorazowo przez kol. Elżbietę Horst

- 3 - Rajdy „Szlakami Zamków i Pałaców” organizowane przez moja skromną osobę,
które miały swoje zakończenia na dziedzińcach zamków i pałaców naszego
regionu, XIII w Nietuszkowie 2013 r., XIV w Dębogórze 2014 r., XV w Sławnie
2015 r., i XVI w Grabównie 2016 r.
- „Pikniki Marcińskie” każdego Dnia Niepodległości organizowane przez kol.
Joannę Piotrowską,
- „Soboty na Dwóch Kółkach” – to kolarska inicjatywa programowa prowadzona
przez kol. Jana Balcerzaka
- różne imprezy kolarskie organizowane przez Klub Turystyki Rowerowej PTTK
„Jednoślad”, którego motorem są koledzy Dawid Jerks i Marek Belter. Klub
obchodzi w tym roku swoje 2 urodziny.
Współpraca Oddziału z ZG PTTK oraz Wielkopolską Korporacja Oddziałów
PTTK, z władzami administracyjnymi i samorządowymi zarówno województwa
jak powiatu i miasta Piły układała się pomyślnie. Tak samo dobrze
współpracowaliśmy z różnymi organizacjami społecznymi. Im wszystkim
dziękowaliśmy w czasie obchodów 60-lecia Oddziału.
Jubileusz 60-lecia Oddziału, który miał miejsce w 2015 r. to niewątpliwie wielkie
wydarzenie w historii naszego Oddziału. Głównym akcentem obchodów była
prezentacja i poświęcenie sztandaru, który ufundowany został tylko i wyłącznie
z dobrowolnych wpłat członków i sympatyków Oddziału PTTK. Z tej okazji
w gościnnych murach Wyższej Szkoły Biznesu odbyło się okolicznościowe
spotkanie byłych i obecnych członków PTTK oraz zaproszonych przedstawicieli
władz wojewódzkich, powiatowych oraz miasta Piły. Uroczystość naszą zaszczycił
wiceprezes ZG PTTK, członek ZG PTTK oraz Prezydium Głównej Komisji
Rewizyjnej a zarazem Prezes Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK
w Poznaniu.
W trakcie imprezy wręczono szereg odznaczeń i wyróżnień oraz przekazano
Oddziałowi wiele życzeń i upominków od licznie przybyłych delegacji
z Oddziałów Wielkopolski. Obchodom 60-lecia Oddziału towarzyszyła wystawa
naszego dorobku oraz okolicznościowa odznaka i wydawnictwo ilustrujące historię
naszego Oddziału.(Wyróżnienia te można obejrzeć na tej skromnej wystawce).
W okresie kadencji w podziękowaniu za społeczną pracę zostały wręczone
następujące odznaczenia i wyróżnienia:
- 1 medal Komisji Edukacji Narodowej
- 2 medale im. Franciszka Jaśkowiaka
- 4 dyplomy Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK
- 5 Odznak Honorowych „Za zasługi dla turystyki”
- 3 złote Honorowe Odznaki PTTK
- 1 srebrną Odznakę Honorową PTTK
- 9 brązowych Odznak Honorowych PTTK
- 3 złote odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”

- 4 - 2 brązowe odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”
- 6 dyplomów ZG PTTK
- 4 Medale PTTK
-10 odznak stażowych „25 lat w PTTK”
- 5 odznak stażowych „50 lat w PTTK
- 8 Dyplomów Oddziału PTTK
Jako przedstawiciele pilskiego O/PTTK byliśmy zapraszani na różne tak
ogólnopolskie jak i lokalne uroczystości i imprezy.
Mamy swoich przedstawicieli ( kol. Joanna Piotrowska) w Gminnej Radzie
Działalności Pożytku Publicznego miasta Piły. Kol. Elżbieta Horst pełni zaszczytną
rolę członka Komisji Rewizyjnej w Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów
a Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 25 kwietnia 2016 r.
powołał kol. Wojciecha Kicmana jako przedstawiciela PTTK na członka Rady
Muzeum przy Muzeum Okręgowym im. St. Staszica w Pile.
Koleżanki i Koledzy.
Mijająca kadencja to wiele zorganizowanych rajdów, zlotów, złazów, spływów,
wycieczek, wymalowanych kilometrów szlaków turystycznych, spotkań i imprez
towarzyskich. Mimo wielu trudności Oddział PTTK w Pile działa i przyjmuje
w swoje szeregi nowych członków oraz działaczy. Wielka to zasługa wprawdzie
niewielkiej, ale niezwykle oddanej grupy działaczy, którym wyrażamy w tym
miejscu serdeczne podziękowanie. Specjalne podziękowania należą się koledze
Edmundowi Maciaszkowi który wraz ze mną codziennie pełni bezpłatny dyżur
udzielając nieustannie informacji stale odwiedzającym nasz Oddział turystom
i interesantom. Bez waszego zaangażowania i poświęcenia nasza społeczna
działalność byłaby niemożliwa.
Ustępujący Zarząd Oddziału zgłasza następujące wnioski pod adresem nowo
wybranych władz:
- kontynuowanie dotychczasowych wysiłków zmierzających do zachowania
płynności finansowej Oddziału
- dalszą organizację stałych imprez turystyki kwalifikowanej
- dalsze zabieganie o pozyskiwanie środków z zewnątrz na organizację imprez
a tym samym obniżanie wysokości wpisowego
- utrzymywanie stałych kontaktów z władzami administracyjnymi i samorządowymi wszystkich szczebli oraz sponsorami i licznymi organizacjami
społecznymi
- przygotowanie materiałów i wznowienie wydawnictwa dot. szlaków
turystycznych naszego regionu.
Za Zarząd Oddziału PTTK
Prezes
Jacek Markiewicz

