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Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK w Zamościu  
w latach 2013-2017 

na XXXV Zjazd Oddziału 
 

W dniu  2 marca 2013 r. na 34 Zjeździe Oddziału PTTK w Zamościu wybrany zo-

stał Zarząd Oddziału w następującym składzie: 

1. Edward Słoniewski - prezes 
2. Janusz Kapecki - wiceprezes 

3. Beata Czuk - wiceprezes 
4. Andrzej Dziaduszek - skarbnik 

5. Alina Harkot - sekretarz 
6. Robert Kowalski -  członek 

7. Tomasz Krupa - członek 
 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
1. Zofia Monastyrska - prezes 

2. Edward Lipka - wiceprezes 
3. Marian Buryło 

4. Jadwiga Niedbała  
5. Antoni Sydor 

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński w składzie: 
1. Bożena Kamaszyn-Gonciarz – prezes 

2. Zbigniew Cholewa 
3. Bożena Smutniak 

4. Ewa Strumidło 
5. Kazimierz Dziok 

 
    W okresie kadencji nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Oddziału.  

Głównym celem Zarządu była realizacja założeń statutowych naszego Towarzy-
stwa oraz dbanie o stabilizację finansową Oddziału i nie dopuszczenie do jakichkol-

wiek zadłużeń, co udało się w pełni wykonać.  
W celu uaktualnienia zapisów w statucie Oddziału zgodnie z wytycznymi ZG PTTK 

w grudniu 2013 r. został zwołany Zjazd Nadzwyczajny. Znowelizowany statut został 
zajestrowany w KRS. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 30 posiedzeń Zarządu, na których 

podjęto 14 uchwał.  W sprawach bieżących odbywały się konsultacje telefoniczne 
członków Zarządu. 

W minionym okresie sprawozdawczym działalnością statutowo-programową 
zajmowali  się społeczni członkowie Zarządu (Edward Słoniewski i Andrzej Dziadu-

szek) niemal codziennie obecni w biurze Oddziału. Odpowiadali m.in. za: organiza-
cję imprez turystyki kwalifikowanej, współpracując z Oddziałową Komisją Turystyki 

Pieszej, pozyskiwanie dotacji celowych, przyjmowanie nowych członków do PTTK, 
szkolenia kadry. Środki wypracowane w ramach działalności gospodarczej w całości 

służą działalności statutowej Oddziału. 
 Jesienią 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika BORT. Obecnie 

zatrudniona jest kol. Magdalena Mielnicka (w okresie zimowym na 1/2 etatu). 
Sprawozdawczość finansowo-księgowową prowadziła do końca 2016 r. księ-

gowa Pani Irena Król na umowę – zlecenie. Obecnie od stycznia 2017 prowadzi biu-
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ro rachunkowe W lutym 2017 r. podpisaliśmy umowę na pracę od 1 marca w wy-

miarze 1/2 etatu częściowo refundowaną przez Urząd Pracy w Zamościu. Analizując 
działalność Oddziału w mijającym okresie sprawozdawczym można powiedzieć, że 

prowadzona była bez poważniejszych problemów.  
 

Działalność programowo-statutowa 
Oddział nasz skupia turystów i krajoznawców z obszaru Zamościa jak również 

regionu. Jednostkami organizacyjnymi są koła i klub. 

 Obecny stan członków Oddziału PTTK w Zamościu to 136 osób. W 2015 roku 
przyjęliśmy 15 nowych członków. 

 W okresie kadencji odeszły na wieczną wędrówkę koleżanki: Bolesława Pa-
sieczna „Bola” oraz Ewa Mielnicka. Chwilą ciszy uczcijmy ich pamięć. 

 Już po rozpoczęciu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w skład naszego Od-
działu zostało przyjęte Koło Wojskowe „Iskra” z Zamościa (35 członków). 

 Praktycznie przestało funkcjonować Koło w Lubyczy Królewskiej. Nikt nie 
opłacił składek i na obecnym Zjeździe nie ma delegatów z Lubyczy Królewskiej. 

Celem programowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego 
określonym w naszym statucie jest popularyzacja krajoznawstwa i turystyki we 

wszystkich środowiskach społecznych. Zadaniem szczególnym jest popularyzacja i 
organizacja turystyki kwalifikowanej. Od wielu już lat grupą docelową, na którą 

ukierunkowane są nasze działania programowe jest młodzież szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. Wciąż podejmujemy również próby uaktywnienia środowisk osób 

dorosłych (szkół ponad gimnazjalnych, uczelni wyższych, zakładów pracy) ze skut-

kiem na razie średnio zadowalającym.    
W realizacji celów statutowych naszego Oddziału aktywnie uczestniczą działa-

cze  w Komisji Turystyki Pieszej: Janusz Kapecki - przewodniczący oraz przodowni-
cy TP i kolarskiej: Andrzej Dziaduszek, Kazimierz Dziok, Edward Słoniewski, Paweł 

Koman, Tomasz Krupa, Marian Buryło, Eugeniusz Mołdoch, Andrzej Łukaszek i inni 
przodownicy 

Komisja opracowywała roczne kalendarze stałych imprez turystyki kwalifikowa-
nej, obejmujące obecnie 8 rajdów pieszych (również z trasami rowerowymi).  

   Organizowane przez nasz Oddział imprezy cieszą się dużym powodzeniem 
zwłaszcza wśród młodzieży ze szkół i powiatu zamojskiego. Co raz częściej uczest-

niczą w imprezach osoby dorosłe i miłośnicy kijków. W ub. roku uczestniczyło w 
tych imprezach 2041 osób. 

Ważnym i cennym czynnikiem niezbędnym w realizacji działań naszego Od-
działu jest zaangażowanie i pomoc opiekunów z zamojskich szkół podstawowych Nr  

3, 4, 6, 8, 10, Domu Dziecka i SOSW w Zamościu, Gimnazjów nr 2, 4, 6 oraz SP nr 

1 w Szczebrzeszynie, szkoły w Łabuńkach, Łabuniach, Kalinowcach i Żdanowie, 
Gimnazjum Średnie Duże. Najwięcej uczestników na każdym rajdzie było ze Szkoły 

Nr 3 w Zamościu. 
Oprócz uczestnictwa w oddziałowych imprezach poszczególne koła organizują 

własne wycieczki krajoznawcze i szkolenia m.in. Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. 
Michała Pieszki i Koło Przewodników Terenowych PTTK. 

Imprezy turystyki kwalifikowanej i uczestnictwo (wg sprawozdania TK-O) 
 

Rok szkolenia,  

kursy 

rajdy 

wycieczki 

uczestnicy 

ogółem 

w tym  

młodzież szkolna 

2013 16 36 2900 1862 

2014 11 27 2201 1889 

2015 13 29 2472 2266 
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2016 15 24 3162 2015 

Razem w czasie kadencji 10 735 8032 

 

Najbardziej popularne nasze rajdy to:  
„Spotkanie z Wiosną", „Czerwony Kapturek" i „Rydz na Patelni" i Rajd „Miko-

łajkowy”.  W br. zostanie zorganizowany już 3 rajd „Tajemnice Twierdzy Zamość” 
W każdym roku w maju byliśmy współorganizatorami Rajdu Rowerowego po 

Roztoczu polskim i ukraińskim. W ub. roku uczestnicy wędrowali w okolicach Rawy 
Ruskiej i Uhnowa na Ukrainie. Jest to impreza cykliczna zgodna z zapotrzebowa-

niem turystów-kolarzy z naszego regionu jak i Polski. Nasi koledzy obsługują trasy 
rajdowe oraz przygotowują program krajoznawczy. Zawarliśmy już kontakty z tury-

stami z Rawy Ruskiej. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka do Muzeum w Stalowej Woli 
w celu obejrzenia najciekawszych obrazów malarzy z rodziny Kossaków. Po drodze 

zwiedziliśmy Krzeszów i Ulanów z ujściem Tanwi do Sanu. 
W 2016 r. byliśmy organizatorami dwóch prestiżowych imprez o znaczeniu 

europejskim i ogólnopolskim - 57 Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu 
Pieszego po Roztoczu w m-cu lipcu - ilość uczestników 215. Turyści przez 2 tygo-

dnie wędrowali pieszo na trzech trasach po Roztoczu i Puszczy Solskiej. Zakończe-
nie imprezy odbyło się w Zamościu.  Imprezę obsługiwali przodownicy TP z Oddzia-

łów w Zamościu i Biłgoraju. Komadorem rajdu był kol. Janusz Kapecki. 
W sierpniu 2016 r. odbył się 65 Zlot Turystów Kolarzy PTTK z bazą w Krasno-

brodzie. W tej imprezie wzięło udział 501 uczestników przeważnie z zachodniej Pol-
ski i Śląska oraz  grupa turystów kolarzy z Ukrainy (z Charkowa, Kijowa i Lwowa). 

Zlot odbył się w dniach 13-20 sierpnia br. na Roztoczu z bazą w Krasnobrodzie. 
W imprezie uczestniczyło 501. 

Uczestnicy Zlotu wg regionów: Pomorze –  61, Lubuskie –  44, Warszawa i Mazow-

sze  – 37, Śląsk  – 164, Wielkopolska – 37, Małopolskie i Podkarpacie  – 41, Łódzkie 
– 32, Świętokrzyskie – 8, Warmińsko-Mazurskie  4, Grupa z Ukrainy – 62, 

Obsługa Zlotu  (Zamojszczyzna) – 11.  
Komandorem Rajdu był. Kol. Andrzej Dziaduszek. Pomagali mu działacze z Oddziału 

PTTK w Zamościu oraz turyści rowerowi z „Rowerowego Roztocza” z Biłgoraja. 
W ciągu 7 dni każdy z uczestników przejechał ponad 500 km. Poznali najpięk-

niejsze zakątki Roztocza, Grzędy Sokalskiej i Puszczy Solskiej.  
Uczestnicy obu imprez wyjeżdżali na autokarowe wycieczki krajoznawcze nad 

Bug oraz do Lwowa i na Roztocze Rawskie - odbyło się 6 wycieczek autokarowych. 
Wycieczki towarzyszące Zlotowi w znaczący sposób podniosły dochód Oddzia-

lu. 
 

Stan kadry programowej  Oddziału PTTK 
 

Rok PTP PTKol. Instr. 

Kraj. 

Przewodnicy 

Piloci/ upraw. 

SOZ SOP Zna- 

karze 

Razem 

2013 17 5 13 52 13 13 12 125 

2014 17 5 13 52 13 13 12 125 

2015 17 5 13 52 13 13 12 125 

2016 17 6 13 65 13 13 12 139 

 

W okresie kadencji kol. Andrzej Dziaduszek uzyskał uprawnienia przodownika 
turystyki  kolarskiej.  
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Weryfikacja odznak krajoznawczych: 
 

Rok Odznaki 

regionalne 

MR i OKZ 

OTP Siedmio-

milowe 

Buty 

Inne 

KOT 

Razem 

2013 5 16 6 6 37 

2014 6 12 9 9 29 

2015 27 15 6 6 49 

2016 228 12 25 793 1058 

Razem 266 55 46 806 1173 

 

Po zaktualizowaniu przez Zarząd Oddziału regulaminów regionalnych odznak 
krajoznawczych wyraźnie wzrosło zainteresowanie zdobywaniem poszczególnych 

odznak i ich stopni, a umieszczeniu regulaminów w internecie wzbudziło zaintere-
sowanie nie tylko wśród zamojskich turystów, ale również wśród zbieraczy odznak z 

całej Polski. Zdobywanie odznak jest bardzo dobrą formą promocji turystyki i regio-
nu. W 2016 r. w związku z organizacją imprez ogólnopolskich znacznie wrosło zain-

teresowanie odznakami regionalnymi „Miłośnik Roztocza” i Odznaką Krajoznawczą 
Zamojszczyzny. Obecnie na każdym rajdzie uroczyście wręczamy odznaki „Sied-

miomilowe buty. W ub. roku najbardziej zasłużeni opiekunowie otrzymali honorowe 
odznaki „Miłośnika Roztocza” 

 

Koła i kluby 
Aktywna działalność oddziałowych kół jest podstawą funkcjonowania Oddzia-

łu. 
 Stan członków poszczególnych kół oraz zakres ich działalności programowej 

przedstawiają roczne sprawozdania TK-K składane w Oddziale. Mimo wielu zachęt 
nie udało się reaktywować SKKT w szkołach. Jednak ciągle zwiększa się zaintereso-

wanie organizowanymi przez Oddział Rajdami. Jest nadzieja, że uda się reaktywo-
wać SKKT w szkołach.  

Nasze koła to: 
1.  Klub Turystyczno-Krajoznawczy  im. Michała Pieszki  

2.  Koło Przewodników Terenowych im. R. i J. Zamoyskich 
3.  Koło Terenowe „Ziemia Janowska” w Janowie Lubelskim 

4.  Koło Wojskowe „Iskra” w Zamościu 
Klub skupia część kadry programowej i osoby dorosłe z Zamościa i z terenu 

oraz młodzież uczącą się ze szkół. Jest współorganizatorem oddziałowych imprez 

turystyki kwalifikowanych. Klub był organizatorem wycieczki krajoznawczej na 
Ukrainę na trasie Zamość - Rawa Ruska - Żółkiew - Krechów - Magierów - źródło 

Maruszka - Potylicz - Zamość. Organizowane są imprezy po Roztoczu „Wspomnie-
niowe” do miejsc bitew powstania listopadowego, styczniowego i powstania zamoj-

skiego m.in. Krasnobród, Zwierzyniec, Wojda i Lasowce. 
Wielu członków Klubu jest uczestnikami forum internetowego „Grupa Tury-

styczna Roztocze” i organizują imprezy krajoznawcze na Roztoczu i regionie. 
Ważnymi wydarzeniami w działalności Koła Przewodników Terenowych PTTK 

im. Róży i Jana Zamoyskich, w których uczestniczyli również inni członkowie kadry 
Oddziału, były imprezy szkoleniowe, promocyjne, integracyjne oraz rocznicowe. 

Przewodnicy zamojscy biorą czynny udział w „Nocy Muzeów”. W okresie jesienno-
zimowym organizowanie są spotkania szkoleniowe z ciekawymi regionalistami. Czę-

sto organizowane są bezpłatne wycieczki dla mieszkańców Zamościa i turystów in-
dywidualnych. 
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Szlaki turystyczne 

Inną ważną dziedziną z zakresu działalności statutowej O/PTTK w Zamościu 
jest znakowanie oraz konserwacja szlaków pieszych i rowerowych na obszarze Roz-

tocza. Bezpośrednią realizacją wymienionych zadań programowych zajmuje się ka-
dra zrzeszona przy O/PTTK, posiadająca niezbędne uprawnienia. 

Obecnie pod opieką Oddziału prawie 1000 km szlaków pieszych i szlaków ro-
werowych. Opiekujemy się szlakami od Horyńca Zdroju do Szastarki. Przyznawane 

dotacje przez Ministerstwo Sportu i Turystyki są ograniczone i nie zaspakajają w 

pełni potrzeb. Coroczne zniszczenia na szlakach są ogromne.  
Przy współpracy z Nadleśnictwem Zwierzyniec odnowione zostały  2 ścieżki 

spacerowe (niebieską i czerwoną) w okolicach Senderek i Starej Huty. Prace zostały 
sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu. 

Z dotacji Województwa Lubelskiego opracowano i oznakowano szlaki rowero-
we: „Łosiowy” z Suśca do Tomaszowa Lubelskiego. Połączono szlakiem rowerowym 

„Roztoczańskim” Zwierzyniec z Krasnobrodem i Majdanem Sopockim. Ważnym za-
daniem było opracowanie i oznakowanie szlaku rowerowego łączącego szlak Polski 

Wschodniej Green Velo z Zamościem (dł. 28 km). Szlak został sfinansowany jako 
zadanie zlecone przez Województwo Lubelskie. Oznakowano również szlak rowero-

wy „Przez Kobylankę” w okolicach Krasnobrodu. W ubiegłym roku odnowiono szlaki 
o dł. 60 km z dotacji Województwa Lubelskiego i 23,5 km z dotacji Powiatu Zamoj-

skiego. 
 

Działalność gospodarcza - BORT 

Dotychczas do bezpośredniej obsługi turystów zatrudniona była jedna osoba. 
W związku z obciążeniami finansowymi pracodawcy Oddział musieliśmy zadowolić 

się tym stanem zatrudnienia. Zgodnie z wymogami ustawy o turystyce Oddział po-
siada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000044143 i wpis w rejestrze Or-

ganizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego nr 039. Pod-
stawowym wymogiem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki 

jest posiadanie przez biuro gwarancji bankowej lub ubezpieczenia OC. 
Nasz Oddział wybrał formę ubezpieczenia  polisę – Signal Iduna. Mamy na-

dzieję, że po wzroście naszej kondycji finansowej ubezpieczyciel obniży nam stawkę 
ubezpieczeniową. W ramach działalności Oddział niezmiennie oferuje turystom 

przyjeżdżającym usługi przewodnickie po Zamościu i Roztoczu nie tylko w języku 
polskim, ale też angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim oraz włoskim. Ofe-

rujemy kompleksową obsługę grup wycieczkowych. Otrzymujemy również zlecenia 
na „zielone szkoly” z rozszerzonym programem krajoznwczym. Organizujemy wy-

cieczki krajowe i zagraniczne na zlecenie dla grup zorganizowanych oraz oferujemy 

własne imprezy turystom indywidualnym (Ukraina, Litwa). Biuro prowadzi również 
działalność agencyjną w oparciu o umowy z renomowanymi turoperatorami sprze-

dając ich produkty turystyczne (wycieczki, wczasy, przewozy autokarowe i bilety 
lotnicze). W ofercie biura jest również sprzedaż ubezpieczeń turystycznych oraz 

wydawnictw regionalnych. 
Nasze oferty prezentowane są na turystycznych giełdach PTTK, targach tury-

stycznych (targowe stoisko PTTK oraz stoisko regionalne Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie).Atrakcyjne oferty wysyłane są do szkół i zakładów pracy a także są do-

stępne na naszej stronie internetowej http:// zamosc.pttk.pl  na platformie word-
press i na Facebooku 

Miejsce na serwerze nieodpłatnie udostępnił nam Zarząd Główny PTTK. 
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Strona została zbudowana i jest ciągle aktualizowana przez Kol. Edwarda Słoniew-

skiego społecznie. Oprócz ofert dotyczących obsługi turystów są tam informacje o 
imprezach statutowych, podstrony kół i roztoczańskie legendy.  

Ilość obsłużonych wycieczek przez przewodników w okresie kadencji: 
 

Rok Ilość  
wycieczek 

Ilość uczestników  
wycieczek 

2013 323 12 598 

2014 223 8 474 

2015 344 13 160 

2016 286 13 226 
 

Na Roztoczu i w Zamościu sezon turystyczny trwa praktycznie od maja do 

października. Dochody uzyskane w okresie sezonu letniego muszą wystarczyć na 
działalność Oddziału w pozostałej części roku.  

Solidność naszych usług procentuje stałym wzrostem ilości zamawianych wy-

cieczek. 
 Jesteśmy członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej: "Zamość - Roztocze" 

skupiającej m. Zamość oraz gminy roztoczańskie Adamów,  Szczebrzeszyn, Susiec, 
Nielisz, Frampol, biura turystyczne i roztoczańskie stowarzyszenia agroturystyczne. 

Jesteśmy również członkiem Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” 
 

Działalność szkoleniowa 
Oddział posiada stałe upoważnienie do prowadzenia kursów szkoleniowych w 

tym przewodnickich. Szkolimy przewodników na teren Zamojszczyzny i Roztocza. 
Obecnie uprawnienia przewodnickie nadaje ZG PTTK. 

 O jakości szkolenia niech świadczy zdanie przed komisją przez wszystkich 
uczestników kursów przystępujących do egzaminów.  

Zarząd Oddziału (Komisja Turystyki Pieszej) skierował również na szkolenia 
dla kadry programowej, np. na rozszerzenie uprawnień przodownickich organizo-

wanych przez OM PTTKw Lublinie… 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się sesje krajoznawcze poświęcone m.in. 
Michałowi Pieszce, Osobliwościom przyrodniczym i z okazji Roku Sienkiewiczowskie-

go w 2016 r. W tym roku planowana jest sesja poświęcona rzekom i źródłom Roz-
tocza w dniu 24 czerwca. 

 
Działalność wydawnicza 

W ramach współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Zamość i Roztocze” 
współdziałamy przy opracowywaniu folderów promocyjnych. 

Byliśmy wydawcami następujących pozycji: 
W okresie kadencji wydaliśmy następujące pozycje promocyjne: folder „Kaja-

kiem po Wieprzu”, „Wędrówki po Roztoczu szlakami pieszymi” przewodnik po naj-
piękniejszych szlakach Roztocza., foldery z okazji sesji krajoznawczych i rajdów ro-

werowych. 
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Realizacja Uchwał 34 Zjazdu 

Wnioski i uchwały 34 Zjazdu w swych zasadniczych założeniach zostały zreali-
zowane. 

 1. Zwiększenie zainteresowania przez przewodników terenem obecnego po-
wiatu hrubieszowskiego - Grzęda Horodelska, Grzęda Sokalska.  

Obchody 600-lecia Unii Horodelskiej. Zadanie zostało zrealizowane. Zorganizowany 
został wyjazd na obchody do Horodła. W czasie imprez ogólnopolskich uczestnicy 

zwiedzali region nadbużański. 

2. Postulat uchwały w sprawie wystąpienia do Marszałka woj. lubelskiego o uznanie 
terenu dawnej Zamojszczyzny. 

W związku z deregulacją zawodu przewodnika wniosek niepotrzebny. Obecnie nie 
obowiązują dokładne granice uprawnień. 

3. Zebranie informacji dotyczących obchodów rocznic na Lubelszczyźnie. 
Informacje są wykorzystywane na bieżąco w czasie organizacji imprez oddziało-

wych. 
4. Czynienie starań o odnowienie szlaków turystycznych. 

Każdego roku jest prowadzony monitoring szlaków i przygotowywane są oferty do 
instytucji udzielających dotacje. Otrzymywane kwoty w większości zaspokajają bie-

żące potrzeby. 
5. Propozycja zorganizowania szkolenia z okazji 200-ej rocznicy obrony twierdzy 

Zamość w 1813 r. Realizacja: kadra uczestniczyła w imprezach organizowanych 
przez Muzeum Zamojskie. 

6. Przygotowanie się do deregulacji pilotów i przewodników. 

Zainteresowani przewodnicy członkowie PTTK otrzymali legitymacje wydane przez 
ZG PTTK. W chwili obecnej są przygotowania do potwierdzenia uprawnień pilockich. 

Oddział PTTK zorganizował już jeden kurs wg zasad opracowanych przez ZG PTTK. 
7. Obchody 100-letniej rocznicy wybuchu I wojny światowej.  

W czasie wycieczek szkoleniowych odwiedzaliśmy pola bitew I wojny światowej w 
Polsce i na Ukrainie, m.in. w Glińsku, Lipniku, Hujczu. Uczestniczyliśmy w szkole-

niach organizowanych przez Porozumienie Oddziałów Województwa Lubelskiego. 
 

Współpraca z instytucjami, ZG PTTK i innymi Oddziałami PTTK 
Współpraca Oddziału z Zarządem Głównym PTTK rozwija się na 2 podstawo-

wych płaszczyznach: działalności statutowej i gospodarczej. Współpraca w dziedzi-
nie statutowej to przede wszystkim udział w pracach i  szkoleniach organizowanych 

przez  Komisje ZG PTTK, m.in. Komisji Turystyki Pieszej, Kolarskiej i Komisji Prze-
wodnickiej. Oddział w okresie sprawozdawczym występował do ZG PTTK o dotacje 

Ministerstwa Sportu i Turystyki na znakowanie i odnawianie wybranych odcinków 

szlaków pieszych na Roztoczu. W dziedzinie gospodarczej ZG wspiera nas organiza-
cją szkoleń dla pracowników biur, umożliwia bezpłatną prezentację naszych ofert na 

stoisku PTTK w ramach targów turystycznych m.in. w Poznaniu i Łodzi, udostępnił 
nam (o czym już była mowa) bezpłatne miejsce na serwerze internetowym.  

W programowych poczynaniach Oddziału, w inicjatywach promujących tury-
stykę, Zamość i nasz region zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie zawsze przychyl-

nych nam instytucji i władz lokalnych.  
Współpracowaliśmy z Gminami: Krasnobród, Lubycza Królewska, Susiec, Gra-

bowiec przy realizacji imprez turystyki kwalifikowanej, odnowieniach szlaków. 
Stale współpracujemy z Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w za-

kresie promocji i obsługi targów turystycznych. 
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Informacje o naszych imprezach turystyki kwalifikowanej, o działalności Od-

działu często podawane na antenach Radia Lublin, Katolickiego Radia Zamość, Ra-
dia „Złote Przeboje”, Radiu „Eska”, w Tygodniku Zamojskim, Kronice Tygodnia  i in-

nych. 
 

Podziękowania 
Pragnę teraz w imieniu Zarządu Oddziału serdecznie podziękować sponsorom 

naszych poczynań: 
 Władzom m. Zamościa - Panu Prezydentowi oraz pracownikom Wydziału Promo-

cji i Turystyki panu Dyrektorowi Damianowi Miechowiczowi, pani Agnieszce Ru-
sinek. 

 Władzom Starostwa Powiatowego w Zamościu i pracownikom Wydziału Infra-

struktury Społecznej, p. Barbarze Zarębskiej. 
 Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie kol. Andrzejowi Wasilewskiemu i p. Annie 

Pietruszka. 
  Pani Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Joannie Liberac-

kiej-Duras 
 Wysoko cenimy sobie współpracę z Muzeum Zamojskim, szczególnie w zakresie 

szkolenia kadry przewodnickiej. 
 Dziękujemy działaczom z Oddziału PTTK w Biłgoraju za pomoc w organizacji 

OWRP. 
 

W wielu sprawach związanych z promocją turystyczną szczególnie w sprawach 
związanych ze szlakami turystycznymi współpracowaliśmy ze Starostwami Powia-

towymi w Tomaszowie Lubelskim i Lubaczowie, Nadleśnictwami w Zwierzyńcu, Jó-
zefowie, Tomaszowie Lubelskim, Narolu i Lubaczowie, urzędami gmin i miast w Kra-

snobrodzie, Zwierzyńcu, Lubyczy Królewskiej, Suścu, Nieliszu, Grabowcu, Narolu, 

Horyńcu-Zdroju - dziękujemy za współpracę. 
Bardzo dziękujemy również za dotychczasową współpracę Dyrekcji i pracow-

nikom Roztoczańskiego Parku Narodowego za pomoc w szkoleniu kadry Oddziału i 
bezpłatne przekazywanie wydawnictw. 

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z Oddziału Miejskiego w Lublinie oraz Po-
rozumienia Oddziałów PTTK Woj. Lubelskiego za współpracę, za pomoc merytorycz-

ną przy realizacji działalności programowej. 
Dziękujemy kolegom z Oddziału PTTK w Biłgoraju za współpracę w realizacji 

zadań programowych w środowisku młodzieży szkolnej. 
Dziękujemy naszej kadrze oddziałowej i nauczycielom opiekunom młodzieży. 

Bez waszego zaangażowania sam Zarząd nigdy nie sprostałby wytyczonym zada-
niom. 

 Dziękuję członkom ustępującego Zarządu Oddziału za współpracę w minionej 
kadencji.  

W sprawozdaniu przedstawiłem dokonania i zasadnicze problemy jakie musie-

liśmy rozwiązywać. Nie przedstawiłem problemów dnia codziennego, z którymi 
zmagaliśmy się, gdyż to jest przywilej każdego zarządu.  

Życzę nowemu Zarządowi, który zostanie dzisiaj wybrany: radości i satysfak-
cji z pełnienia zaszczytnych funkcji społecznych, zapału do pracy oraz serdecznej i 

koleżeńskiej atmosfery.   
 

Dziękuję 


