Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK
w Katowicach za okres 03.2009-02.2013
KADENCJA
Na Walnym Zjeździe PTTK Oddziału Międzyuczelnianego w Katowicach 25 marca 2009 roku
ukonstytuował się zarząd w składzie:
• Prezes: Magdalena Chyćko (Kosiecka)
• Wiceprezes : Lucyna Sklarczyk
• Sekretarz: Jolanta Żychoń
• Skarbnik: Anna Bołdys
• Członek: Jakub Pasieka
W sierpniu 2011 roku Lucyna Sklarczyk zrezygnowała z pełnienia funkcji Wiceprezesa, ponieważ
zamieszkała w Szkocji. Na jej miejsce wstąpiła Anna Pomykała.
LOKAL
Od czerwca 2006 roku wynajmowaliśmy lokal przy ul. św. Jana 10 w Katowicach. W 2011 roku Miasto
- właściciel lokalu, zmieniło przeznaczenie użytkowania budynku przy ul. św. Jana 10. W związku z
tym zmuszeni byliśmy szukać nowej siedziby Oddziału. W czerwcu 2011 roku Miasto Katowice
zaproponowało nam lokal przy ul. Warszawskiej 6 pokój 302. Nowe pomieszczenie o powierzchni
14,5 m2 położone jest w centrum miasta i niedaleko dworca PKP. Miasto jest właścicielem lokalu,
dlatego spodziewamy się stabilnego okresu wynajmu i cen najmu. Niewielka powierzchnia siedziby
jest wystarczająca dla celów naszego Oddziału.
BAZY I CHATKI
W okresie sprawozdawczym Oddział prowadził cztery obiekty.
• Baza namiotowa na Hali Górowej. Jej opiekunem jest Ewald Przewoźnik. W okresie
sprawozdawczym zakupiono dla bazy nowy namiot, nowe śpiwory oraz wymieniono część
podpinek. Wzmocniono fundamenty chaty oraz zbudowano nowe pomieszczenie, które w
przyszłości będzie wykorzystywane jako prysznic.
• Baza namiotowa na Polanie Wały. Początkowo opiekunem bazy był Wojciech Lossa, a od
2010 roku funkcję tę pełni Michał Kozera. W 2009 roku na bazie stanęła nowa wiata, później
ulepszano ujęcie wody i został zakupiony na bazę nowy namiot, materace, narzędzia.
Wykonano nowe stoły i ławy.
• Baza namiotowa na Przełęczy Głuchaczki. Opiekę nad nią sprawował do 2012 roku Michał
Dzik a obecnie Jacek Pałygiewicz. Baza została zaopatrzona w nowe materace, podpinki,
podesty, oraz został zbudowany nowy prysznic.
• Chatę na Zagroniu zakupiliśmy 13 lutego 2012 roku za kwotę 108 000zł (+5485,8 zł –kwota
obejmująca podatek, opłatę u notariusza i in. opłaty sądowe). W tym celu zaciągnęliśmy
nieoprocentowane pożyczki u własnych członków w wysokości 49 102 zł. Reszta pochodziła
ze środków własnych. Do dnia 20 lutego 2013 roku spłaciliśmy już 12 000 zł pożyczki.
Opiekę nad Chatą pełni Rada Chaty w składzie: Michał Dzik, Tomasz Pączek, Leszek Zmełty,
Agnieszka Świerc oraz Mateusz Brzeszcz. Dzięki dotacji ZG PTTK w roku 2012 udało się

zwiększyć powierzchnię spania poprzez zbudowanie podłogi na poddaszu oraz nad
drewutnią. Zbudowany został także kominek i prysznic oraz wykonana izolacja wewnętrzna.
W okresie sprawozdawczym 2009-2013 ze środków Komisji Akademickiej ZG PTTK uzyskano
dofinansowanie inwestycji na bazach w wysokości 22 130 zł przeznaczonych na w/w cele.
DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich
Działalność programowa to coroczne imprezy turystyczne dla Członków Oddziału i młodzieży
akademickiej Górnego Śląska organizowane przez SKPB w ramach Oddziału Międzyuczelnianego PTTK
w Katowicach:
• „Fasolka” –jest cyklicznym przeglądem slajdów górskich i podróżniczych- gromadzi ok. 150
osób rocznie
• „Rajd Nocny”-to rajd akademicki z metą na polanie Górowej gromadzi od 50 do 100 osób
• „Rajd POL-UŚ” –jest rajdem współorganizowanym z SKPG Harnasie z Gliwic
• „Wyrypa Beskidzka” – to rajd ze 100-kilometrową trasą po Beskidach dla wytrwałych, zwykle
gromadził około 100 osób a w 2012 roku zapisały się 202 osoby
• „Jesienne Bacowanie” –jest rajdem akademickim z metą na Jasieniu w Beskidzie Wyspowym,
w którym uczestniczy średnio ok. 100 osób
• Inne rajdy, wyjazdy szkoleniowe gromadzą od kilkunastu do kilkudziesięciu uczestników.
Prezesem SKPB jest aktualnie Bartosz Piekaruś.
Akademicki Klub Turystyczny „Gronie” im. Janusza Kalinowskiego
Klub powstał 52 lata temu (z niego wyłoniło się SKPB i jego członkowie założyli 50 lat temu OM PTTK
w Katowicach). AKT „Gronie” gromadzi seniorów Oddziału, a jego głównymi kierunkami działalności
są rajdy turystyczne, spotkania i prelekcje krajoznawcze. Główne cykliczne (odbywające się corocznie)
imprezy, organizowane w okresie sprawozdawczym, to gromadzące kilkudziesięciu uczestników
rajdy:
• Rajd Wiosenny
• „Posiady Jurajskie”
• Rajd Jesienny
Poza powyższymi rajdami, Klub w każdym roku organizował kilka wycieczek tematycznych w kraju i
zagranicą oraz kilkanaście prelekcji turystyczno-krajoznawczych. Prezesem AKT „Gronie” jest od 5 lat
Grzegorz Górka.
Klub Chaty SKPB „Na Zagroniu”
Powstał w 2012 roku i zgromadził do tej pory 32 członków, których zamiłowanie i wysiłki służą
rozwojowi Chatki.

KURS PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH
Prowadzony co roku kurs przewodników beskidzkich jest stałym źródłem kadry programowej PTTK.
W latach 2009-2012 kurs rozpoczęło ok. 140 osób, z czego 21 wstąpiło do SKPB w Katowicach.
W wyjazdach kursowych aktywnie uczestniczą przewodnicy SKPB.
Kierownikiem kursów jest Magdalena Chyćko (2009-2013), a opiekunami Agnieszka Kalisz (20092010), Jolanta Żychoń, Anna Pomykała, Jakub Pasieka, Rafał Mirowski (2010-2011), Marta Olszówka,
Emil Kaptur, Marcin Kołodziej (2011-2012), Adam Matyszok, Barbara Szweda, Michał Dzik, Agnieszka
Kalisz-Dzik, Michał Kozera (2012-2013).
KURS PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I MIEJSKICH
W roku 2012 zorganizowany został kurs przewodników terenowych i miejskich pod kierownictwem
Edwarda Wieczorka, a dodatkowymi opiekunami byli Iza Palińska i Rafał Mirowski. Zapisało się tylko
14 osób, z czego 3 zrezygnowały. Ze względu na małe zainteresowanie nie planujemy w dalszych
latach prowadzić tych kursów.
REPREZENTACJA ODDZIAŁU
W roku 2009 odbywał się XVII Zjazd PTTK i zgodnie z uchwałą ZG PTTK przeprowadzono w Oddziale
Walne Zebranie Wyborcze, na którym wybrano jako delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów
PTTK Pawła Bilczyńskiego.
Członek PTTK Oddziału Międzyuczelnianego w Katowicach Edward Kudelski był do niedawna
Wiceprezesem Zarządu Głównego PTTK, obecnie nadal jest członkiem ZG PTTK.
W okresie sprawozdawczym w pracach Komisji Akademickiej ZG PTTK jako delegat środowiska
szczecińskiego, ale także członek naszego Koła uczestniczył Bartosz Bynowski, a od roku 2012
członkiem Komisji Akademickiej jest Bartosz Piekaruś i pełni w niej rolę sekretarza.
Magdalena Chyćko reprezentowała Oddział w Radzie Prezesów Oddziałów PTTK Województwa
Śląskiego.
Rozliczenie finansowe Oddziału stanowią kopie bilansów składanych w okresie sprawozdawczym
2009-2013 do KRS w Katowicach. /przedstawione były na zebraniu walnym Oddziału, w każdej chwili
do wglądu u Prezes Oddziału/
Prezes Oddziału Międzyuczelnianego
PTTK w Katowicach
Magdalena Chyćko

