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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PTTK                                                  

W KOŚCIANIE W LATACH 2013-2016 

 

Na Zjeździe Sprawozdawczo –Wyborczym Oddziału  PTTK w Kościanie w 

dniu 22.02.2013 roku delegaci wybrali 11 osobowy zarząd  w następującym 

składzie: 

 

Tadeusz Krzyżanowski – Prezes  

Włodzimierz Kozłowski – Wiceprezes 

Leszek Michalczak – Wiceprezes 

Zdzisław Witkowski – Wiceprezes 

Lucyna Cieślik – Sekretarz 

Kazimierz Jankowiak – Skarbnik 

Maria Garsztka              – Członek 

Agata Rybarczyk – Członek 

Maria Pluta                      – Członek 

Roman Klemenski 

Barbara Pawlak                 

– Członek 

-  Członek 

 

Wybrano 3 osobową Komisję Rewizyjną w składzie:  
 

Monika Jędrzejczak   – Prezes 

Hanna Szura   – Wiceprezes 

Barbara Zielonka   – Sekretarz            
 

W skład 5 osobowego Sądu Koleżeńskiego delegaci wybrali: 

 

Janusz Lorych – Prezes 

Kazimierz Adamczak   – Wiceprezes 

Ludwika Cichońska-Kozłowska – Sekretarz 

Andrzej Bartkowiak   – Członek 

Maria Jankowiak – Członek 

17 września 2015zmarł nasz kol. Leszek Michalczak, który pełnił funkcję v-

prezesa oddziału. W październiku 2015r uzupełniono skład zarządu o kol. 

Adama Kozłowskiego który pełnił funkcję członka zarządu, urzędującego 

kierownika biura. W trakcie mijającej kadencji zmarli także dwaj członkowie 

sądu koleżeńskiego jego Prezes Janusz Lorych oraz członek Andrzej 

Bartkowiak. Nie dokonywano uzupełnienia składu. 

Zebrania Zarządu odbywały się w ostatni czwartek każdego miesiąca oprócz 

lipca. Ogółem odbyło się 11 zebrań protokołowanych w ciągu każdego roku 

kadencji. Biuro Oddziału czynne było w każdy czwartek w godzinach od 17.00 

do 19.00. Ponadto kierownik biura wielokrotnie obsługiwał petentów w 

godzinach przedpołudniowych  po indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu 

terminu. 
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W zebraniach Zarządu uczestniczył każdorazowo przedstawiciel Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Wszystkie zebrania Zarządu w latach 2013-

2016 miały kworum, w związku z tym podejmowane decyzje i uchwały 

posiadały moc prawną. Dotyczyły one bieżących spraw oddziału, planów pracy, 

kalendarza imprez, przyjmowania planów finansowych i budżetu, ustalaniu 

wysokości składek. Ponadto podjęto wiele innych decyzji, mających wpływy na 

sprawne funkcjonowanie Oddziału dla dobra jego członków i sympatyków. 

 

Stan Organizacyjny  

 

W czasie minionej kadencji stan członków PTTK przedstawiał się następująco: 

            

Liczba członków 2013 2014 2015 2016 

 100 105 106 113 

W tym młodzieży 19 23 21 19 

 

Skupiali się oni w 3 kołach 1 terenowym i 2 szkolnych. 

 

W oddziale działają 3 komisje turystyki kwalifikowanej piesza, górska i 

kolarska. Członkowie tych komisji to wyspecjalizowana kadra przodowników, 

którzy zajmują się organizacją imprez oraz weryfikacją odznak turystyki 

kwalifikowanej. 

 

Kadra Programowa Oddziału PTTK  
 

W latach 2013-2016  kadrę stanowiło 33 osób ,którzy posiadali 55 uprawnień 

 

1. Przodownicy Turystyki Pieszej : 9 

2. Przodownicy Turystyki Górskiej:  6 

3. Przodownicy Turystyki Kolarskiej: 18 

4. Przodownicy Turystyki Kajakowej : 1 

5. Przodownicy Turystyki Jeździeckiej: 1 

6. Instruktorzy Krajoznawstwa: 5 

7. Strażnicy Ochrony Przyrody: 1 

8. Instruktorzy Ochrony Przyrody: 1 

9. Społeczni Opiekunowie Przyrody: 1 

10. Organizatorzy Turystyki: 8 

11. Przewodnicy Terenowi: 7 

12. Znakarze Szlaków Turystycznych: 3 

13. Opiekunowie Szkolnych Klubów PTTK: 2 
 

Działalność programowa 
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Główna działalność oddziału to organizacja imprez turystycznych dla swoich 

członków, sympatyków oraz na rzecz społeczeństwa. Corocznie Oddział nasz 

organizuje trzy duże imprezy turystyczne: Turystyczną Wiosnę na Ziemi 

Kościańskiej, Kościańską Jesień nad Obrą oraz Rajd Kolarski im. Dezyderego 

Chłapowskiego z metą w Turwi. 

W minionej kadencji odbyły się kolejne edycje tych imprez. 

 

Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej 

 

„58” z metą w Świncu w dniu 20 kwietnia 2013, udział 474 turystów 

„59” z metą w Jerce w dniu 26 kwietnia 2014, udział 405 turystów 

„60” z metą w Bieżyniu w dniu 25 kwietnia 2015, udział 560 turystów 

„61” z metą w Rąbiniu w dniu 23 kwietnia 2016, udział 568 turystów 

 

Kościańska  Jesień nad Obrą  

 

„48” z metą w Przysiece Starej w dniu 19 października 2013, udział 436 

turystów 

„49” z metą w Bonikowie w dniu 18października 2014 udział 425 turystów 

„50” z metą w Starych Oborzyskach w dniu 17 października 2015, udział 555 

turystów 

„51’ z meta w Starym Bojanowie w dniu 15 października 2016, udział 354 

turystów 

 

Rajd Kolarski im. Dezyderego Chłapowskiego z metą w Turwi 

 

„36” w dniu 7 września 2013 r., udział 392 turystów 

„37” w dniu 6 września 2014 r., udział 417 turystów 

„38” w dniu 5 września 2015 r., udział 547 turystów 

„39” w dniu 10 września 2016 r., udział 443 turystów 

 

Ponadto działacze naszego oddziału zorganizowali imprezę wojewódzką. 

W roku 2016 w dniach 29-09 do 02.10 w Lubiniu miał miejsce „Wielkopolski 

Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej”, połączony z kursem na uprawnienia 

Przodownika Turystyki Kolarskiej. Udział wzięło 40 przodowników i 

kandydatów na przodownika, którzy zapoznali się z walorami turystycznymi 

ziemi kościańskiej. Z naszego oddziału uprawnienia uzyskał kol. Robert Kunc. 

W roku 2016 postanowiliśmy zakupić koszulki z emblematem PTTK aby na 

imprezach naszych oddziałowych jak również na wyjazdowych reprezentować 

nasz Oddział w sposób widoczny. Koszty zakupu koszulek każdy pokrywa 

indywidualnie.  

Organizacją imprez turystycznych zajmowały się również koła i kluby.  Razem 

w całej kadencji zorganizowano łącznie 62 imprezy w których, uczestniczyło 
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łącznie 10886 turystów, imprez kolarskich było 24 - uczestników 1920, imprez 

turystyki pieszej 36-  uczestników 8908. 

Na specjalną uwagę zasługuje Koło SKKT-PTTK „Łaziki” z Włoszakowic, 

które corocznie organizowało 8 rajdów turystycznych i jeden obóz wędrowny.  

Tym samym w minionej kadencji odbyły się 24 rajdy i 4 obozy wędrowne Od 

roku 2010  koło organizuje również Ogólnopolski Rajd Kolarski w „Krainie 

lasów i jezior”. Impreza ta ma zasięg ogólnopolski. Co roku bierze udział w niej 

około 60 turystów z całej Polski. Koło było także współorganizatorem „Rajdu 

Merkurego organizowanego przez Poznańskie Radio Merkury, jak również 

Rajdu 3 Wież zorganizowanego przez Klub Azymut z Wilkowic. 25 września 

2015r podczas Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki opiekun 

koła Kol. Kazimierz Jankowiak został odznaczony medalem za Zasługi dla 

Województwa Wielkopolskiego. 

Koło terenowe nr 1 pod przewodnictwem prezesa Romana Klemenskiego 

zorganizowało w minionej kadencji 14 wycieczek autokarowych i dwudniowe 

wypady w Sudety uczestniczyło w nich 535 osób. 

Członkowie koła aktywnie uczestniczą w przygotowaniach i przeprowadzeniu 

Rajdów oddziałowych. 

Do roku 2014 prężnie działała także Sekcja Turystyczna Uniwersytetu 

Trzeciego wieku pod opieką Leszka Michalczaka. Zorganizowała 11wycieczk 

kolarskich oraz 7  autokarowych. 

W miesiącu czerwcu corocznie oddział organizował spotkanie działaczy w 

„Paryżu” przy tablicy upamiętniającej Kol. Henryka Tumidajskiego. W roku 

2014 zorganizowaliśmy podsumowanie sezonu w leśniczówce Błotkowo,  

udział wzięło 45 osób. 

 

Komisje Oddziału 
 

W oddziale działają trzy komisje programowe: turystyki pieszej, kolarskiej i 

górskiej. Przodownicy skupieni w poszczególnych komisjach uczestniczą w 

przygotowaniach do rajdów. Przy każdej komisji działa referat weryfikacyjny 

odznak turystyki kwalifikowanej. 

Ogółem zweryfikowano 272  odznaki w tym turystyki pieszej 44, kolarskiej 64, 

górskiej 84, krajoznawczej 17, Turysta Ziemi Kościańskiej 28. Nadmienić 

należy iż oddział nasz jest jedynym w okręgu leszczyńskim weryfikującym 

odznaki Turystyki Górskiej. W roku 2016 uprawnienia przodownika GOT 

zdobyli kol. Adam Kozłowski i Robert Kunc. A przodownika Turystyki 

Kolarskiej kol. Maria Szwarc i Robert Kunc. 

 

 

Szlaki Turystyczne 
 

Szlaki Turystyczne należące do Oddziału PTTK w Kościanie maja łączną 

długość 231 km. Konserwacją i opiekę nad nimi sprawuje czterech znakarzy, 
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którzy je corocznie odnawiają i konserwują zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. Staramy się aby corocznie odnawiać ok. 75 km szlaku. 

Mimo podjętej uchwały nie udało się nam zrealizować ustawienie nowego 

drogowskazu szlaków na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Kurpińskiego. 

Tabliczki kierunkowe są wykonane ,ale prace związane z budową parkingów na 

ul. Kurpińskiego uniemożliwiły nam prace nad drogowskazem. Mamy nadzieję 

że w nowej kadencji uda się zrealizować to zadanie. 

 

Oddziałowa Biblioteka 
 

Oddziałowa Biblioteka obecnie posiada 248 pozycji. Przewodniki, mapy 

turystyczne ,foldery o tematyce krajoznawczej, historycznej, zasadach 

uprawiania turystyki i krajoznawstwa służą nie tylko członkom PTTK. Coraz 

częściej z księgozbioru korzystają studenci i słuchacze kościańskich placówek 

oświatowych. 

 

Biuro Oddziału 
 

Biuro czynne jest w każdy czwartek od godziny 17.00 do 18.30, urzęduje w nim 

kol. Adam Kozłowski ,  przyjmuje zapisy sprzedaje znaczki członkowskie oraz  

materiały statutowe. Sprawy organizacyjno-programowe prowadzi kol. 

Włodzimierz Kozłowski, natomiast księgowość prowadzona jest przez kol. 

Roberta Kunca.  

 

Działalność Finansowa 
 

Działalność finansowa oparta jest na dotacjach, o które corocznie występujemy 

do następujących urzędów:  Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwa 

Powiatowego w Kościanie i Lesznie, Urzędu Miejskiego w Kościanie i 

Urzędów Gmin w Kościanie, Krzywiniu, Czempiniu i Śmiglu. Pomoc 

uzyskujemy także od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie. 

 

Kończąc sprawozdanie chciałbym podziękować przede wszystkim  Koleżankom 

i Kolegom z Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, którzy 

poświęcali swój czas dla wspólnych działań na rzecz realizacji planów, które 

corocznie uchwalamy. Dziękuję wszystkim, którzy z sympatią odnoszą się do 

naszej organizacji i pomagają nam w realizacji naszych planów i doceniają 

społeczną pracę członków PTTK w Kościanie. 

 

Kościan 22.02.2017 

 

Prezes Oddziału PTTK w Kościanie 
 

Tadeusz Krzyżanowski 


