Sprawozdanie Zarządu Świętokrzyskiego Klubu
Alpinistycznego za okres kadencji 2008/2009 -2010
W roku 2008/ 2009 - 2010 Zarząd ŚKA wraz z Członkami Klubu,
realizował cele statutowe poprzez:
1. Pozyskanie lokalu na klubową sztuczną ściankę (Bulderownie).
2. Pozyskanie funduszy i materiałów na budowę sztucznej ścianki;
a) Marcopol – darowizna materiałów (śruby, kotwy, gniazda pod chwyty i
nakrętki
b) Hurtownia płyt meblowych – darowizna płyt OSB
c) Mostostal – rabat na stal
d) Środki własne (pieniądze klubowe i składki dobrowolne)
e) Projekt (Paweł Olendzki)
f) Wykonanie prac budowlanych we własnym zakresie – dzięki ogromnemu
zaangażowaniu klubowiczów!
3. Oficjalne otwarcie 23.12.2008r, połączone z Mszą Świętą, poświeceniem
obiektu i Wigilią Klubową. Wszystko to w ramach utrzymywania dobrych relacji
z właścicielami lokalu , w którym znajduje się Bulderowania Klubowa – Klasztor
Kapucynów w Kielcach. Relacja:
http://www.ska.org.pl/index2.php?go=pakernia_poswiecenie
4. Rajd narciarski Pasmem Łysogórskim (druga tura).
5. Ubezpieczenie nowego rejonu wspinaczkowego „Bałtów” w stale punkty
asekuracyjne, dzięki czemu powstało 6 nowych dróg w pełni ubezpieczonych +
2 stanowiska wędkowe.
6. Oficjalne otwarcie nowego rejonu wspinaczkowego w Bałtowie, połączone z
pokazem slajdów z naszych górskich dokonao, prelekcją wspinaczkową,
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poświeceniem obiektu i inauguracja wspinaczkowa rejonu (darowizna dla
Klubu w postaci sprzętu wspinaczkowego). Relacja:
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090521/KULTURA07/29
3858071 galeria:
http://picasaweb.google.com/ska.org.pl/20090516ImprezaBaTow#
7. Wystawa fotografii Gorskie podczas Festiwal Filmów Ekstremalnych 360
stopni – Kino Moskwa.
8. Działalności promocyjno- informacyjna: udział w audycji Radia Kielce,
wywiady w lokalnych gazetach i telewizji.
9. Udział Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego w imprezie;
Międzynarodowy Dzieo Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Relacja: http://www.ska.org.pl/index2.php?go=dzien_nie_2009
10. Organizacja „Rajdu Wspinaczkowego” dla młodzieży gimnazjalnej z Bilczy.
11. Dzieo Dziecka. Już po raz trzeci ŚKA zorganizowało zabawy z dla dzieci z
okazjo MDD. Po raz drugi imprezę tą przygotowaliśmy wraz z Galeria Echo,
dzięki czemu pozyskaliśmy darowiznę w kwocie 800zl, którą wykorzystaliśmy na
cele utrzymania Klubowej Bulderowni. Relacja:
http://www.ska.org.pl/index2.php?go=dzien_dziecka_2009
12. Zorganizowanie dwóch klubowych Kursów Wspinaczki Skalnej.
13. Pozyskanie od PZA ringów na ubezpieczenie nowych dróg wspinaczkowych
w naszym rejonie. Sporą częśd ringów kupiliśmy dzięki finansowemu wsparciu
Klubowiczów.
14. Ubezpieczenie kilkunastu nowych dróg wspinaczkowych w stale punkty
asekuracyjne.
15. Wystawa fotografii górskiej i wspinaczkowej w Muzeum Historii Kielc
http://ska.netserwer.pl/download/pliki/Plakat_SKA.pdf
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16. Finansowe wsparcie Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały"
http://www.wspinanie.pl/serwis/200912/14-nasze-skaly-ska.php
Nawiązanie współpracy z NS http://www.naszeskaly.pl/
w zakresie legalizacji wspinania w kieleckich rezerwatach przyrody.
17. Rozszerzenie klubowej kadry instruktorskiej o dwóch Instruktorów
Wspinaczki Sportowej (Jakub Lakwa, Paweł Kowalski) i jednego Instruktora
Rekreacji Ruchowej – Wspinaczka Skałkowa (Piotr Czyż).
18. Utworzenie Wspinaczkowej Sekcji Sportowej ŚKA . Galeria:
http://picasaweb.google.com/ska.org.pl/SEKCJAI#
19. Organizacja pierwszej edycji „Zawodów Bulderowych o Drewnianą Klamę”.
Dzięki pozyskaniu kilku sponsorów, impreza miała nie tylko sympatyczną
oprawę, ale i cenne nagrody.
Podsumowanie: http://www.ska.org.pl/index2.php?go=zawody
Relacja Krisa: http://www.ska.org.pl/index2.php?go=zawody_rel
galeria:http://picasaweb.google.com/ska.org.pl/20100227ZawodyBulderoweO
DrewnianaKlame#
20. Cykl czterech prelekcji/slajdowisk o tematyce wspinaczkowej,
zorganizowanych przez ŚKA we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym
Turystyki "Bez Nazwy". Miejsce spotkao - Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział MatematycznoPrzyrodniczy.
21.Współpraca ŚKA z MCW Struktura http://www.mcw-struktura.pl/
i Bazą Zbożową http://baza-zbozowa.eu/
w zakresie organizacji warsztatów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży.
22. „WOŚP dla powodzian” W tej akcji ŚKA działał z MCW Struktura. Relacja:
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100702/WOSP_DLA_P
OWODZIAN/934616830
23. Sprzątanie Kadzielni w ramach obchodów Dnia Ziemi. Relacja:
http://www.ska.org.pl/index2.php?go=sprzatanie_2010
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24. Uzyskanie pozwolenia dla Członków Świętokrzyskiego Klubu
Alpinistycznego na działalnośd wspinaczkową i eksplorację jaskio w kieleckich
rezerwatach: Kadzielnia, Wietrzenia, Zelejowa. Trwają starania o
udostępnienie Ciosowej.
25. Nawiązanie Współpracy z Uniwersyteckim Klubem Alpinistycznym – w
Warszawie http://www.uka.pl/ UKA jako Organizacja Pożytku Publicznego,
utworzył dla ŚKA subkonto na które możemy przesyład 1% podatku
dochodowego: http://www.ska.org.pl/forum5//read.php?2,4473
26. ŚKA przydzielił dofinansowanie w kwocie 500zł. dla kol. Karola „Hermana”
Dąbrowskiego, który uczestniczył w wyprawie wspinaczkowej do Doliny
Cochamo, Chile. Podczas tego wyjazdu Herman brał udział w wytyczeniu nowej
drogi – „Mój mały jest lepszy”, ("Mi pequeno es mejor" ) VI, 120m, bezimienna
turnia w grupie Torrecillas; Adam Ryś (KW Kraków) i Magda Drózd (KW
Kraków), Karol Dąbrowski (ŚKA) i Waldek Żylioski (UKA).
Relacja: http://naszewspinanie.vdl.pl/chile
27. Utworzenie klubowej biblioteki i pozyskanie (zakup i darowizny) kilku
przewodników wspinaczkowych z różnych rejonów Europy. Prenumerata
„Taternika”.
28. Rozbudowa klubowej ścianki – solidny campus.
29. Promocja działalności wspinaczkowej Członków ŚKA poprzez
zapoczątkowanie publikacji podsumowania sezonu górskiego i sportowego:
górski http://www.ska.org.pl/index2.php?go=sezon_2009 sportowy
http://www.ska.org.pl/index2.php?go=sezon_sport_2009
Wkrótce ukażą się podsumowania za rok 2010.
30. Współpraca z Geoparkiem Kielce http://geopark-kielce.pl/
w zakresie udostępnienia i ubezpieczenia w stale punkty asekuracyjne
„Wiedźmina” (drogi letnie) i skałek za amfiteatrem (drogi zimowe).
Podjęliśmy też rozmowy z Geoparkiem w sprawie organizacji „Gier
Drajtulowych” na terenie Kadzielni (pomysł dobrze rokuje).
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31. Uzyskanie pozwolenia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Kielcach na wymianę i uzupełnienie asekuracji w Rezerwat przyrody Kadzielnia.
Tą inicjatywę podjęliśmy wraz z Speleoklubem Świętokrzyskim
http://www.ssk.kielce.pl/
32. Prelekcja o tematyce wspinaczkowej dla młodzieży w VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.
33. Uzyskanie 15% zniżki dla Członków ŚKA w kieleckich sklepach górskich:
E-Pamir: http://www.e-pamir.pl/ ,
Alpin-Trek: http://www.alpintrek.pl/nowy/news.html
34. Nawiązanie współpracy z Antykwariatem Filar http://www.antykwariatfilar.pl/ , dzięki czemu Klub pozyskał do klubowej biblioteki archiwalne
numerów Taternika i kilka innych ciekawych pozycji literackich o tematyce
górskiej.
35. Rozbudowa klubowej Bulderowni o dwie ścianki i dach, około 20m2 (prace
w toku).
36. Klub przez cały okres minionej kadencji prowadził portal internetowy,
informując o swych działaniach i promując świętokrzyskie środowisko
wspinaczkowe.
37. Organizacja i dofinansowanie klubowych imprez okolicznościowych
(rozpoczęcie sezonu, zakooczenie, Wigilia)
Zarząd Klubu podjął decyzje o zabezpieczeniu części budżetu, około 2000zl. na
rzecz przyszłej zmiany lokalu dla Bulderowni klubowej.
Sprawozdanie finansowe zostanie przedstawione na Walnym.
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