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Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Turystycznego „Cyba” 

za okres od 26.06.2020 r. do 3.06.2022 r. 

sporządzone na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze 

3 czerwca 2022 r. 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

W sprawozdaniu uwzględniono działalność Zarządu ST „Cyba” za okres od 26.06.2020 r. 
do 3.06.2022 r. 

 
Zarząd pracował w składzie: 
Jadwiga Karamus - prezes 
Robert Brekiesz - wiceprezes 
Małgorzata Jaskółka - skarbnik 
Ewa Panaś - sekretarz 
 
Członkowie Zarządu: 
Agnieszka Węklar 
Wojciech Wieczorek 
Stanisław Dubis 
 
Komisja Rewizyjna: 
Agata Wieczorek - przewodnicząca 
Agnieszka Longawa 
Aleksander Sarnecki 
 

Zarząd pracował zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, obowiązującymi uchwałami 
Walnego Zebrania Członków oraz przyjętym planem na czas kadencji.  
Obecnie Stowarzyszenie liczy 55 członków opłacających składki.  
Regularne spotkania Zarządu odbywały się w sali Rynek 3, udostępnionej  przez Urząd 
Gminy, a w okresie pandemii w domach członków Zarządu.  
Od stycznia 2021 r., możemy użytkować lokal na poddaszu w Domu Ludowym na 
Borku, ale sprawa umowy i korzystania z lokalu nie jest jeszcze sformalizowana.  
Rok 2020 ze względu na specyficzne warunki, był trudny i część planu pracy 
Stowarzyszenia nie została zrealizowana lub ulegała zmianom. Spotykaliśmy się 
nieformalnie, mimo, że działalność Stowarzyszenia oficjalnie zawiesiliśmy, także 
z powodu trudności finansowych. Pomimo braku dochodu z organizacji wycieczek 
ponosiliśmy wydatki na księgowość, koszty bankowe, telefon.  

Na finanse Stowarzyszenia składały się: 
 przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
 przychody z działalności statutowej – składki ( 2020 - 50 osób, 2021 - 52 osób, 

2022 - 53 osoby) 
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Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy, skąd  
pozyskaliśmy mikropożyczkę bezzwrotną w wysokości 4 945 zł. Pożyczka została 
całkowicie umorzona po 3 miesiącach działalności i  znacząco wpłynęła na kondycję 
finansową Stowarzyszenia. 
Od sierpnia 2020 roku księgowość Stowarzyszenia prowadzi biuro Info- Rach pani 
Barbary Barwikowskiej – Wandas w Jedliczu. Koszty wynosiły 450 zł kwartalnie, od 
maja 2022- 200zł miesięcznie. 
 
Zarząd działa społecznie, dzielimy się zadaniami i tak: 
 Organizacja wycieczek, spotkań, zebrań, opracowywanie tras, plakaty, 

prowadzenie strony na FB, pisma urzędowe, reprezentacja Stowarzyszenia na 
zewnątrz – J. Karamus; 

 Transport, kontakt z przewoźnikami, opracowywanie tras i prowadzenie  
– R. Brekiesz; 

 Zapisy na wycieczki: A. Longawa; 
 Ubezpieczenia, baza danych- A. Węklar; 
 Finanse, przelewy, kontakt z księgową- M. Jaskółka; 
 Inni członkowie Zarządu wspierają i służą pomocą w razie potrzeb. 

 
Informacje o wydarzeniach docierają do odbiorców poprzez stronę internetową 
kolocyba.pl i profil na Fb „Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba”” oraz tablicy 
ogłoszeń udostępnionej w Rynku dla potrzeb Stowarzyszenia. Wydarzenia są 
zamieszczane na bieżąco, udokumentowane zdjęciami uczestników wycieczek. 
Z działalnością Stowarzyszenia i jego nazwą „Cyba” związane jest najwyższe 
wzniesienie w naszej okolicy, gdzie  korzystamy z działki nr 882, działki należącej do 
skarbu państwa, której  dzierżawcą  jest pan Roman Krawczyk. Opłaca on  podatek, 
kosi trawę i udostępnia teren w ramach pomocy Stowarzyszeniu. Dziękujemy 
Teren jest ujęty w planie zagospodarowania Gminy Jedlicze, jako miejsce rekreacji. 
W tym roku okazało się, że na poniższej działce planowana jest budowa wieży 
przekaźnikowej. Inwestycja została na razie wstrzymana, ze względu na protesty 
mieszkańców, złożono stosowne pisma, które również podpisali członkowie 
Stowarzyszenia. 
Teren „Cyby” został własnym kosztem zagospodarowany i jest porządkowany. Z uwagi 
na ciągłą dewastację, zaśmiecanie postanowiliśmy czasowo usunąć ławki i stół oraz 
oznaczyć teren jako miejsce prywatne. Zostało złożone stosowne zawiadomienie na 
piśmie do policji o dewastowaniu infrastruktury i prośba o nadzorowanie tego miejsca 
podczas weekendów. 
 
Realizacja planu pracy,  od czerwca  roku 2020 do czerwca 2022: 
organizowaliśmy  wycieczki  górskie i krajoznawcze,  imprezy integracyjne, spotkania: 
 Powitanie wakacji z Cybą. 
 Wyzwanie  #GaszynChallange i  zbiórka funduszy na dzieci chore na SMA. 
 Zielonym Pontonem po Sanie i zielonym szlakiem po Ziemi sanockiej. 
 Wycieczka bieszczadzka - Magura Stuposiańska. 
 Tatry Wysokie- Kościelec. 
 Pożegnanie lata-Rusz się Człowieku! (przejście szlakiem żeremi i ognisko). 
 Wycieczka krajoznawcza- Spisz Polski. 
 
Po połowie października wyjazdy zawieszono z powodu kwarantanny spowodowanej 
pandemią Covid 19. 
 11 listopada Cybanci uczcili indywidualnie odwiedzając liczne miejsca pamięci na 

Beskidzie Niskim. 
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 Spacer Mikołajów z Bartoszowa na Łysą Górę. 
 Przedświąteczne podsumowanie roku Dwór Stojowskich w Jaszczwi. 
 Noworoczne spotkanie na Cybie – ognisko. 
 Ze Stasiany na Piotrusia. 
 Ostra – zimowe wyjście. 
 Krempna – Wysokie – Ożenna. 
 Z Huty Polańskiej do Olchowca. 
 MPN - Wodospad i Diabli Kamień. 
 Jaśliski Park Krajobrazowy, źródła Jasiołki, Jasiel. 
 Koziarz – Regietów. 
 Jaworz - szczyt w Beskidzie Wyspowym z Limanowej przez Sałasz. 
 Kulig z ogniskiem w Puławach. 
 „Baby na Puławy” - Dzień Kobiet w Pastwiskach. 
 Mogielica – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. 
 Tatry - Kopieniec Wielki i Nosal – we współpracy z sołectwem Żeglce. 
 Majówka zorganizowana we współpracy z kolegami z Żeglec. 
 Góra Radziejowa- najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego wspólnie z Żeglcami. 
 Ciechania -nieistniejąca wieś łemkowska. 
 Powitanie lata z Cybą: Na Cergową z Zawadki Rymanowskiej. 
 Dolina Pięciu Stawów- Tatry. 
 Muszyna i spływ pontonowy Popradem. 
 Beskid Wyspowy- Modyń. 
 Tatry-Kasprowy Wierch z Kuźnic. 
 Smerek i Połonina Wetlińska. 
 Powitanie jesieni w Kopytowej z pieczonym baranem. 
 Lackowa z Ropek. 
 Szymbark i Beskidzkie Morskie Oko. 
 Dzień Niepodległości- ognisko na Cybie. 
 Spacer Mikołajów z Barwinka, przez Zendranową do Jaślisk. 
 Spotkanie przedświąteczne w Żarnowcu. 
 Udział w XXVI opłatku na Cergowej PTTK z Krosno. 
 Wapienne – Folusz z ogniskiem. 
 Jaworze- wieża widokowa, z Ptaszkowej do Kamiannej. 
 Kulig w Regietowie i wyjście na Rotundę. 
 Karnawał w cieniu PRL-u, Rymanów Zdrój –Wołtuszowa-Tarnawka. 
 Z Jaślisk do Zawadki Rymanowskiej przez Popową Polanę. 
 Grzywacka o zachodzie słońca. 
 Beskid Wyspowy – Lubogoszcz ( Śnieżnica). 
 Wieża widokowa na Magurkach. 
 5 dniowy wyjazd w Karkonosze- główny szlak sudecki. 
 Lipnica Murowana- odwołana. 
 Rodzinna Majówka z Cybą. 
 Jura Krakowsko-Częstochowska. 

 
Inne: 
W trakcie spotkań i wycieczek organizowaliśmy akcje pomocy „Dla Zbyszka”. Wiele 
wyjazdów mających nieformalny charakter odbywało się w małych grupach. Jak kulig, 
czy szkolenie Suschi. Współpracowaliśmy z sołectwem Żeglce, dzięki czemu udaje się 
pozyskać większą frekwencję na wycieczkach, w planie jest dalsza współpraca. 
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Tradycją już stały się wspólnie obchodzone okrągłe urodziny, andrzejki, sylwester, 
spotkania przedświąteczne, tłusty czwartek, ogniska, jubileusze.  
 
ϯϯϯ Przykrym i niespodziewanym wydarzeniem była śmierć Piotrka Bednarczyka 
w dniu 18 kwietnia 2021 r. ϯϯϯ.  
 
Wnioski: 
2020 nie był łatwym rokiem, część osób zrezygnowało z oferty Stowarzyszenia, ale 
przybyli też nowi członkowie. Ze względu na niższą frekwencję na wyjazdach i rosnące 
koszty transportu staramy się sobie radzić bez przewodników. 
Po rocznej przerwie wznowiliśmy przegląd fotografii turystycznej, już po raz VI, 
w planie jest wznowienie jesienno – zimowych  spotkań z podróżnikami. 
Mimo utrudnień działamy nadal i nie poddajemy się! Dzięki waszemu wsparciu, 
pomocy i zaangażowaniu ciągle się udaje. 
 
Dziękuję:  
Małgosi Jaskółce, Robertowi Brekieszowi, Agnieszce Longawie, Agnieszce Węklar, 
Romanowi Krawczykowi, Dorocie Mróz, Wioli Wendzie za foto-relacje, Angelice 
Doniek za foto i opracowywanie planów wycieczek, Beacie Wityńskiej za urodzinowe 
wypieki, Agacie Wieczorek, Ewie Panaś, Wojtkowi i Alkowi za pomoc Markowi 
i Darkowi za oprawę muzyczną, Lucynie i Leonowi za zorganizowanie ogniska 
wszystkim, którzy pomagali, wspierali czynem, dobrym słowem, myślami. 
 
 
 

 Prezes Zarządu  Stowarzyszenia Turystycznego „Cyba” 

 Jadwiga Karamus 

 


