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W sobotę, 10 stycznia odbyło się uroczyste podsumowanie
roku turystycznego, zorganizowane przez zarząd oddziału
PTTK w Żarnowie

PTTK–owcy
podsumowali rok
Podsumowanie poprowadziły Mar-
ta Krzywkowska i Dominika Kar-
pińska, laureatki konkursów kra-
somówczych. Przybyłych przed-
stawicieli władz wojewódzkich,
powiatowych i gminnych, repre-
zentantów oddziałów PTTK z kraju
i Ukrainy oraz przedstawicieli ró-
nych organizacji i stowarzyszeń
powitał prezes.

Po wprowadzeniu sztandaru, Włodzi-
mierz Szafiński przedstawił zebranym
sprawozdanie z ubiegłorocznej działalno-
ści prowadzonej przez niego jednostki.
Prezes wyraził radość z faktu, że w stycz-
niu mija właśnie 18 lat istnienia oddziału
w Żarnowie. Powodem do zadowolenia
jest także to, że w oddziale działa 17 kół
i klubów PTTK, skupiających 514 człon-
ków, z czego blisko 58% stanowią dzieci
i młodzież szkolna. Dwa koła terenowe
w Żarnowie i Lwowie to głównie dorośli,
a pozostałe 15 jednostek organizacyjnych
związanych jest ze szkołami podstawo-
wymi, gimnazjami, liceum ogólnokształ-
cącym i ośrodkiem szkolno–wychowaw-
czym. Obecnie w oddziale działa 21 in-
struktorów ochrony przyrody, 17 przodo-
wników turystyki pieszej i 6 instruktorów
krajoznawstwa.

Dużym powodzeniem członków cieszą
się: rajdy piesze, wycieczki krajoznaw-
cze, wyjazdy do teatru oraz konkursy.
W minionym roku żarnowscy działacze
byli obecni na wielu ogólnopolskich i re-
gionalnych imprezach. – Od wielu lat
przygotowujemy dzieci i młodzież do ogó-
lnopolskich młodzieżowych konkursów
krajoznawczych „Poznajemy ojcowiznę”
i ogólnopolskich konkursów krasomów-
czych – mówił Włodzimierz Szafiński.
Członkowie biorą też udział w ogólno-
polskich akcjach ogłaszanych przez ZG
PTTK, np. „PTTK w 150. rocznicę po-
wstania styczniowego”, „Początki drogi
ku niepodległości 1914–2014” czy
w Międzypokoleniowej Sztafecie Turys-
tycznej.

W swym przemówieniu prezes zazna-
czył dobrą współpracę oddziału z wła-
dzami szkół, gmin, miast i placówek
kulturalnych. Jednostkę łączą przyjaciels-
kie kontakty z Klubem Słowackich Tury-
stów „Manin” oraz z oddziałami PTTK
m.in. w: Końskich, Sieradzu i Pabiani-
cach. – Bez wątpienia najbardziej popu-
larną dziedziną turystyki aktywnej od po-
wstania PTTK w 1996 roku w Żarnowie
jest turystyka piesza – zaznaczył prezes.
Większość tych rajdów ma wieloletnią
tradycję, a do najstarszych należą Rajd
Niepodległości i Rajd Szlakiem mjra
Henryka Dobrzańskiego–Hubala, których
18. edycja odbyła się w 2014 roku. We
wszystkich ubiegłorocznych rajdach, zor-
ganizowanych przez żarnowski Oddział,
wzięły udział 1733 osoby, w tym aż 1467
z żarnowskiego oddziału. Największym

zainteresowaniem cieszył się XVIII Rajd
Niepodległości, przygotowany razem
z PTTK w Końskich, który odbył się
8 listopada z udziałem aż 280 osób.

Dużą popularnością wśród członków
cieszy się turystyka kajakowa. W 2014
roku powołano oddziałową komisję kaja-
kową. Ważnym wydarzeniem dla lokal-
nych kajakarzy był V Spływ Kajakowy
rzeką Pilicą im. Andrzeja Ziomka, który
odbył się 12 lipca. Popłynęło w nim 41
osób, w tym 5 członków z Koła Tereno-
wego we Lwowie.

W oddziale PTTK w Żarnowie ogrom-
ną rolę pełni praca w środowisku dzieci
i młodzieży szkolnej. Dla uzdolnionych
artystycznie najmłodszych odbył się 12
marca w Żarnowie XVIII Przegląd Poezji
„Krajobrazy polskie”. Młodzi członko-
wie oddziału uczestniczą od wielu lat
w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopo-
lskiego Młodzieżowego Konkursu Krajo-
znawczego „Poznajemy ojcowiznę”. Wa-
rtą wspomnienia krajoznawczo–turysty-
czną imprezą był X jubileuszowy Zlot
Młodzieży Wiejskiej PTTK w Kołobrze-
gu, w którym wzięły udział drużyny
z Białaczowa, Bujen, Miedznej Drewnia-
nej, Przedborza i Żarnowa. Dzieci i mło-
dzież z PTTK w Żarnowie w ubiegłym
roku uczestniczyły również w: Wojewó-
dzkich Obchodach Światowego Dnia Tu-
rystyki oraz wycieczce do Kielc i Prusz-
kowa.

Wzorem lat ubiegłych, młodzi człon-
kowie brali udział w Ogólnopolskim
Konkursie Krasomówczym, którego eli-
minacje wojewódzkie odbyły się w Siera-
dzu, zaś finał w Legnicy. Występ zakoń-
czył się dużym sukcesem Marty Krzyw-
kowskiej z SP w Żarnowie, która zajęła
w swej kategorii wiekowej drugie miejs-
ce w Polsce. Do udziału w rajdach i in-
nych turystycznych wydarzeniach, na pe-
wno motywuje tytuł „Najlepszego turysty
szkolnego klubu krajoznawczo–turysty-
cznego PTTK”, który jest corocznie przy-
znawany w oddziale. W SP i Gimnazjum
w Żarnowie najbardziej aktywnymi tury-
stkami zostały okrzyknięci: Aleksandra
Góralska, Klaudia Gołąb i Dominika
Ciszek. – Turystyka i krajoznawstwo cie-
szą się wśród dzieci i młodzieży dużym
zainteresowaniem, a współpraca oddzia-
łu ze szkołami przynosi bardzo dobre
rezultaty, co potwierdza liczny udział
w imprezach przez nas organizowanych.
Słowa podziękowania należą się opieku-
nom SKKT–PTTK, którzy poświęcają
wiele swojego czasu i energii, pracując
społecznie z dziećmi i młodzieżą szkolną
– mówił prezes.

Członkowie żarnowskiego oddziału
bardzo dużą uwagę poświęcają ochronie
przyrody i krajoznawstwu. Delegatem
z Żarnowa na krajową Konferencję Ak-
tywu Krajoznawczego w ZG PTTK
w 2014 roku był Rafał Kozak. Zagad-
nienia związane z ochroną przyrody za-
jmują ważne miejsce w działalności od-
działu. Po szeregu szkoleń specjalistycz-
nych, zdanych egzaminach i zdobyciu
stosownych odznak, na koniec 2014
w Żarnowie działało 21 instruktorów
ochrony przyrody. – Będziemy sukcesyw-
nie dążyć do powiększania kadry – zape-
wniał Włodzimierz Szafiński.

Wiele z wycieczek krajoznawczych
roku miało charakter przyrodniczy. Zwie-
dzono trzy parki narodowe: Woliński,
Wielkopolski i Ujście Warty. Ważną im-
prezą, zorganizowaną w ścisłej współ-
pracy z Nadleśnictwem Opoczno, była
konferencja „Lasy w turystyce”, która
odbyła się 10 maja. Jej częścią, poza
prelekcjami, było zwiedzanie ścieżki dy-
daktycznej w Januszewicach oraz akcja
sadzenia lasu 16 października. W 2014
roku terenowy referat weryfikacyjny
w Żarnowie przyznał 28 oznak „Turysta
– przyrodnik”.

W minionym roku zarząd oddziału
zorganizował 16 wycieczek, w tym 13
krajowych oraz 3 zagraniczne: na Słowa-
cję, do Londynu oraz Bośni i Hercegowi-
ny.

Oddział PTTK w Żarnowie od 18 lat
uczestniczy w spektaklach wystawianych
przez Teatr Wielki w Łodzi. W ubiegłym
roku 275 członków obejrzało pięć przed-
stawień.

W trakcie ogólnopolskiej konferencji
„Kultura i turystyka w kręgu wydarzeń”,
w październiku nawiązano kontakt z Fil-
harmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina.
Na 30 stycznia przygotowany został wy-
jazd na koncert symfoniczny, połączony
ze zwiedzaniem tej placówki.

Zwieńczeniem wystąpienia prezesa
było zapoznanie obecnych z kalendarium
najważniejszych wydarzeń, zaplanowa-
nych na 2015 rok. Niewątpliwie wyda-
rzeniem roku będzie 40–osobowa wycie-
czka do Grecji. Poza tym członkowie
wybiorą się m.in. na: rajdy, szkolenia,
spektakle oraz wiele wycieczek krajozna-
wczych.

Kolejnym punktem podsumowania,
była prezentacja multimedialna przygoto-
wana, tradycyjnie już, przez Tatianę Ko-
sylak, w której przypomniane zostały,
uwiecznione na fotografiach zdarzenia,
w których uczestniczyli członkowie żar-
nowskiego oddziału. Wszystko okraszone
zostało odpowiednio dobraną muzyką
oraz danymi statystycznymi.

Przyszedł czas na wręczenie odzna-
czeń i wyróżnień. Srebrną honorową od-
znakę PTTK otrzymał Sławomir Klauz,
a brązowa trafiła do Tarasa Czernienki
i Grażyny Smak. Złotą odznakę „Za-
służony w pracy PTTK wśród młodzie-
ży” odebrały: Barbara Dukat, Justyna
Nicoś i Joanna Świątek, brązową orzy-
mała Bogusława Wiaderna. Za „50 lat
w PTTK” wyróżniony został Stanisław
Buczko. Dyplomy PTTK „Za zasługi
w upowszechnianiu turystyki i krajozna-
wstwa” wręczono: Jolancie Banaszczyk,
Jadwidze Burakowskiej, Zygmuntowi
Cieślikiewiczowi, Danucie Głowie, Da-
widowi Kosylakowi, Marcie Kożucho-
wskiej, Marii Serafin, Agnieszce War-
szadzie i Ewie Wilk. Dyplom honorowy
PTTK „Za pomoc i współdziałanie” trafił
do: Jarosława Pązika, Macieja Wroni-

szewskiego, Piotra Wypycha oraz
przedstawicieli szkoły podstawowej
w Skotnikach. Dyplom Komisji Środowi-
skowej ZG PTTK odebrała Elżbieta Za-
jąc, a dyplomy Komisji Krajoznawczej
ZG PTTK otrzymali: Alicja Grabska,
Tatiana Kosylak, Rafał Kozak, Krzysz-
tof Nawrocki i Włodzimierz Szafiński.

W części artystycznej zaprezentowały
się laureatki konkursów krasomówczych.

Pierwsza na scenie wystąpiła Marta
Krzywkowska, która przygotowała popis
krasomówczy pn. „Rikszą po ziemi obie-
canej”. Dominika Karpińska mówiła na-
tomiast o „Świętokrzyskich miejscach
mocy”. Występy, jak zawsze, bardzo spo-
dobały się publiczności i zostały nagro-
dzone gromkimi brawami.

Zwieńczeniem podsumowania były
wystąpienia okolicznościowe. Goście
gratulowali Włodzimierzowi Szafińskie-

mu otrzymania nagrody powiatu opo-
czyńskiego. Życzyli, by kierując żarnow-
skim oddziałem nie brakło mu sił, by
wspólnie ze swoimi członkami odnosił
nowe sukcesy, a także dziękowali za
wszelkie działania podejmowane w celu
rozsławiania regionu. – Tym, co zrobiliś-
cie w ubiegłym roku, można obdzielić
kilka oddziałów – mówili goście. Jak to
zwykle bywa na tego typu uroczystoś-

ciach, tak i tym razem nie zabrakło upo-
minków, zarówno dla prezesa, jak
i wspierającej go w działaniach małżonki
Grażyny.

Spotkanie zakończył posiłek, który
stanowiła grochówka. Przygotowano tak-
że niespodziankę dla składkowiczów
w postaci balu integracyjnego, który
trwał do późnych godzin nocnych.
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Wyróżnieni i odznaczeni podczas podsumowania roku turystyczno–krajoznawczego w Żarnowie

Prezes PTTK w Żarnowie Włodzimierz
Szafiński przedstawia sprawozdanie za
miniony rok

Prowadzące uroczystość, laureatki konkursów krasomówczych: Marta Krzywkowska
i Dominika Karpińska

Zaadoptuj
psa

Od kilku tygodni w schronisku dla bez-
domnych zwierząt w Różannie mamy istny
wysyp szczeniaków. Przywożone z ulic
miasta, przydrożnych rowów, gdzie miały-
by niewielkie szanse na przeżycie – zwła-
szcza o tej porze roku. Kilka dni temu
przywieziono małą, rudą suczkę z trójką
szczeniaków. Cała czwórka zdrowa. Prze-
bywają na kwarantannie, bo takie są przepi-
sy obowiązujące w schroniskach. Maluszki
są już samodzielne i nadają się do adopcji.

Są spokojne, ufne wobec ludzi i reszty
świata. Prawdopodobnie wcześniej miały
już kontakt z człowiekiem i nie zaznały
z jego strony niczego złego. Miały zatem
trochę więcej szczęścia niż inne trafiające
pod naszą opiekę zwierzaki.

Szczeniaki nie zapowiadają się na duże
psy. Ich mama wzrostem sięga nieco powy-
żej kostki dorosłego człowieka. Po opusz-
czeniu kwarantanny zostaną zaszczepione
i trafią do zbiorowego boksu z innymi psami.

Zapraszamy do poznania maluchów
i ich mamy oraz pozostałych lokatorów
schroniska. Mamy nadzieję, że szybko
znajdą nowych opiekunów.

Zainteresowane adopcją prosimy o kontakt
pod nr tel. 501 179 180 lub ze schroniskiem.

Na zdjęciu: jeden z trójki


