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Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego w roku 

2008

Podstawowe dane stowarzyszenia:

Nazwa: Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy
Siedziba i adres:

• Województwo Dolnośląskie
• Powiat Wałbrzyski
• Gmina Wałbrzych
• ul. Przemysłowa 1; 58-300 Wałbrzych

Numer KRS:
• 0000259887
• 30.06.2006 – data powtórnej rejestracji w KRS

Numer  REGON:
• 005828070

Numer NIP:
• 886-28-40-564 

Realizacja celów statutowych:

W okresie 1.01 – 31.12.2008 Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy realizował swoje 
działania statutowe poprzez:
• Zajęcia szkoleniowe i rekreacyjne w Wąwozie Szczawnika i górach Polski – ok. 30 

osób, cały rok;
• treningi  wspinaczki  skałkowej  na  obiekcie  klubowym  (sztuczna  ściana 

wspinaczkowa) – 4 dni w tygodniu, cały rok;
• eksploracja  i  dokumentowanie  obiektów  podziemnych  na  terenie  Miasta 

Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego oraz województwa dolnośląskiego – 30 osób, 
cały rok;

• wymiana  asekuracji  w  Wąwozie  Szczawnika  –  umowa w  ramach  partnerstwa 
publiczno-prywatnego,  gdzie  zadaniem  Klubu  był  nadzór  merytoryczny  nad 
zadaniem;

• dofinansowanie udziału dwóch członków klubu w zawodach wspinaczkowych we 
wspinaczce sportowej;

• pięciu  członków klubu  uzyskało  (listopad  2008)  uprawnienia  ekiperskie  (Kartę 
Ekipera  PZA),  a  tym  samym możliwość  uzyskania  wsparcia  z  PZA  w  postaci 
ringów na projekty zarówno na terenie Wąwozu Szczawnika jak i poza nim;

• wspólne działania szkoleniowe z PSP Wałbrzych oraz GOPR;
• uzyskanie licencji oraz uczestnictwo członka Klubu w zawodach wspinaczkowych i 
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jego  sklasyfikowanie  w  rankingach  PZA.  W  klasyfikacji  ogólnej  zajmuje  on  8 
miejsce;

• rozbudowę  ze  środków  własnych  klubowej  sztucznej  ściany  wspinaczkowej 
mieszczącej  się  na  terenie  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w 
Wałbrzychu;

• nieodpłatne prowadzenie zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów na 
terenie Miasta Boguszów Gorce – 6 miesięcy;

• współorganizację  wraz  ze  Speleoklubem  „Bobry”  z  Żagania  Speleomistrzostw 
Polski w Technikach Jaskiniowych;

• uzyskanie  3  miejsca  w  klasyfikacji  generalnej  Speleomistrzostw  Polski  przez 
członka WKGiJ;

• uczestnictwo  w  międzynarodowej  wyprawie  eksploracyjnej  do  drugiej  co  do 
długości  jaskini  na świecie:  Optimisticzna,  Ukraina oraz jaskiń  Bułgarii.  Koszty 
wyprawy poniesiono ze środków własnych;

• uczestnictwo w imprezie towarzyszącej Rajdowi Hałda na terenie hotelu Maria w 
Wałbrzychu,  gdzie  wykonano  pokazy  sprawnościowe  oraz  zapewniono  szereg 
atrakcji dla dzieci i młodzieży;

• organizację wystawy fotografii  klubowej „Ludzie – Góry – Pasja” w Szczawnie-
Zdroju;

• organizację wystawy fotografii klubowej w Dzierżoniowie;
• organizację  imprezy dla dzieci  w ramach  realizacji  projektu „Dzień Dziecka na 

linach  –  po  raz  drugi”,  gdzie  z  okazji  obchodów  Dnia  Dziecka  zapewniono 
wspinaczkę oraz most linowy dla młodzieży z wałbrzyskich gimnazjów;

Zakres działalności gospodarczej:
• Klub nie prowadził działalności gospodarczej

Sporządzono:
Wałbrzych, dnia 15 stycznia 2009


