SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ODDZIAŁU „BESKID” POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAOSKIEGO
W NOWYM SĄCZU
ZA 2011 ROK
Był to 22-gi rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 roku. Władze
Oddziału pracowały w składzie wybranym podczas VIII Walnego Zgromadzenia Członków,
które odbyło się w dniu 2 października 2010 roku.
ZARZĄD

Prezes: Wojciech Szarota
Prezes Honorowy: Maciej Zaremba
Wiceprezesi: Jerzy Gałda, Wiesław Wcześny
Sekretarz: Jolanta Augustyoska
Skarbnik: Teresa Frączek
Członkowie: Joanna Dryla-Bogucka, Iwona Kowalczyk-Tudaj, Joanna Król, Łukasz Musiał,
Orlita, Zbigniew Smajdor
KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Barbara Michalik
Zastępca: Tadeusz Pogwizd
Sekretarz: Czesława Janik
Członkowie: Adam Bossy, Dariusz Gogoc
SĄD KOLEŻEOSKI

Przewodniczący: Jan Krajewski
Sekretarz: Marzena Musiał
Członkowie: Sławomir Kołsut , Leszek Małota, Joanna Serafin

Siedziba Oddziału mieściła się w Biurze Podróży „Wakacyjne Raj”, ul. Sobieskiego 14 a/2, tel.
18-444-29-22. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 i w soboty w
godz.
9.00 – 13.00. Tam można uzyskad informacje na temat działalności Oddziału oraz zapisad się
na wycieczki.
Zgodnie z nowymi wymogami statutowymi , w dniu 12 maja odbyło się Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
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SPRAWY CZŁONKOWSKIE
W trakcie 2011 roku do Oddziału wstąpiło 20 osób, w tym 17 w Nowym Sączu i 3 do
Koła w Tarnobrzegu. Łącznie od czasu reaktywowania Oddziału w 1990 roku wstąpiło do
niego 1041 osób, z czego 769 w Nowym Sączu, 247 do Koła w Tarnobrzegu oraz 25 do Koło w
Krynicy. W 2011 roku składki opłaciło 263 osoby, z czego 173 w Nowym Sączu i 90 w
Tarnobrzegu. Jednak zgodnie ze statutem dopuszczającym roczne opóźnienie w płaceniu
składek, Oddział na dzieo 31 grudnia 2011 roku liczył 346 członków, w tym 240 w Nowym
Sączu i 106 w Tarnobrzegu
DZIAŁALNOŚD WYCIECZKOWA
W myśl zasady że miejsce PTT jest w górach, jest to podstawowa działalnośd
Oddziału. Propaguje ona regularne uprawianie turystyki górskiej jako formy czynnego
wypoczynku i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Wycieczki te pełnią funkcje
rekreacyjne, zdrowotne, poznawcze oraz patriotyczne. Również funkcje integracyjne,
zarówno pomiędzy samymi uczestnikami imprez, jak i między nimi a Towarzystwem.
W Nowym Sączu zorganizowano 89 ogólnodostępnych imprez dla 2990 osób.
Największe zapotrzebowanie istnieje na wycieczki jednodniowe i odbyło się ich 71.
Zorganizowano też 9 imprez 2-dniowych, 5 imprez 3-dniowych, 2 imprezy 5-dniowe oraz po
jednej imprezie 4-dniowej i 18-dniowej. Tradycyjnie najczęściej wędrowano po Beskidzie
Sądeckim bo 13 razy. Odwiedzano też inne pasma górskie: Pogórze – 8 razy, Beskid Wyspowy
i Niski – po 7 razy, Tatry – 6 razy, Beskid Makowski – 4 razy, Pieniny, Beskid Żywiecki i
Podtatrze – po 3 razy, Bieszczady i Beskid Mały – po 2 razy oraz Gorce, Jurę i Beskid Śląski –
po 1 razie. Zorganizowano też wycieczkę do Puszczy Białowieskiej. Odbywały się także
wyjazdy poza granice kraju: 11 razy w słowackie Tatry, 10 razy w inne słowackie góry, 2 razy
w góry czeskie oraz po jednym razie na Ukrainę, do Rumunii, Grecji i Macedonii oraz do
Węgier i Austrii.
Od reaktywowania Oddziału w 1990 roku zorganizowano łącznie 1657 wycieczek, a
wzięło w nich udział 51.191 osób. 50-tysięcznym uczestnikiem okazał się Zbigniew Smajdor.
Miało to miejsce podczas wycieczki w Bieszczady 18 września.
Imprezy były prowadzone społecznie przez 20 przewodników. Najwięcej, bo 26 imprez
prowadził Ryszard Patyk. Pozostali to: Wojciech Szarota – 16, Łukasz Musiał – 9, Jerzy Gałda i
Wiesław Wcześny – po 7, Maciej Majewski – 5, Maria Dominik i Robert Cempa – po 4, Maciej
Zaremba, Michał Osysko i Joanna Król – po 3, Marta Treit, Wojciech Dąbrowski i Antoni
Piotrowski – po 2 oraz Adam Bossy, Michał Kelm, Aleksander Jarek, Małgorzata Poręba,
Zbigniew Smajdor i Aleksander Rybioski – po 1 imprezie. Łącznie od reaktywowania Oddziału
w 1990 roku wycieczki prowadziło 93 przewodników, z których najwięcej : Maciej Zaremba –
215 imprez, Władysław Kowalczyk – 171, Wojciech Szarota – 156, Krzysztof Żuczkowski –
154, Ryszard Patyk – 132, Jerzy Gałda – 111, Leszek Małota – 106, Wiesław Wcześny – 58,
Robert Cempa – 55, Marek Wojsław 40.
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Dojazd do gór odbywał się głównie autokarami turystycznymi a kilka razy środkami
lokomocji publicznej. Dla uatrakcyjnienia imprez, podczas części z nich głównie w sezonie
jesienno-wiosennym, odbywały się ogniska z pieczeniem kiełbasy.
Afisze informujące o imprezach organizowanych przez Oddział, opracowywane były
przez Łukasza Musiała i umieszczane w gablotach, na tablicach oraz w witrynach
wystawowych w kilkunastu punktach miasta przez Józefa Orlitę. Znajdowały się także na
stronie internetowej Oddziału.
Wiele imprez, to tradycyjnie znajdujące się w kalendarzu Oddziału. Są to m.in.:
 po raz 22 odbyło się przejście historycznej trasy z Piwnicznej przez Radziejową do
Rytra, szlakiem pierwszej wycieczki nowosądeckiego „Beskidu” w 1906 roku,
 główną i najatrakcyjniejszą imprezą roku była lipcowo-sierpniowa wyprawa „Pod
słoocem Macedonii i błękitem Grecji”, w której wzięły udział 52 osoby,
 zorganizowano dwie imprezy dla dzieci: w styczniu kulig w Łabowcu a w czerwcu z
okazji Dnia Dziecka odbyła się wycieczka do Inwałdu i Zatoru,
 kolejne bo IX Nocne Wędrowanie odbyło się w czerwcu, tym razem w Beskidzie
Śląskim, podczas którego oglądano wschód słooca z Baraniej Góry,
 w październiku odbyła się VIII impreza „Szlakiem Winnym”, tym razem do Austrii i
Węgier,
 11 listopada tradycyjnie zorganizowano wycieczkę „Szlakiem Legionów”,
cmentarzach z I wojny światowej,

po

 wzięto udział w XXIII Noworocznej Mszy Świętej Ludzi Gór na Jaworzynie,
 w Niedzielę Palmową po raz kolejny pojechano do Lipnicy Murowanej na konkurs
palm wielkanocnych,
 Oddział uczestniczył w XII Wielkopiątkowej Drodze do Krzyża na Mogielicę,
 tradycyjnie wzięto udział w góralskiej pasterce u „Królowej Tatr” na Wiktorówkach ,
 symboliczne „Zakooczenie sezonu” z udziałem 110 osób odbyło się w Kacwinie.

Kontynuowano także organizację innych stałych imprez jak np. zimowa wyprawa w
Bieszczady, grudniowe „mikołajkowe” wejście na Babią Górę, wyjazd dla narciarzy w czeskie
Karkonosze a także wyprawy na Ukrainę czy do Rumunii.
Tegoroczną nowością była czerwcowa wycieczka w Pieniny połączona z raftingiem na
Dunajcu. Wzięło w niej udział 17 osób a zorganizował ją i prowadził Łukasz Musiał.
W związku z dotacją otrzymaną z Urzędu Miasta, uczestnicy imprez pokrywali tylko
częśd kosztów wynajmu autokarów. Dzięki temu wycieczki były bardziej dostępne finansowo
dla ich uczestników, co miało szczególne znaczenia dla kilkuosobowych rodzin, młodzieży
szkolnej czy emerytów.
Ósmy rok trwała współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Organizacją
tych niedzielnych imprez zajmował się Wiesław Wcześny. Odbyło się ich 6, przy łącznym
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udziale 109 osób. Prowadzili je Wiesław Wcześny i Maciej Zaremba. W większości z nich
uczestniczyły też osoby na rowerach. 19 czerwca odbyła się jubileuszowa, 50-ta wycieczka
zorganizowana przez Oddział dla słuchaczy SUTW.
Piąty rok działała nieformalna grupa zwana „Klubem Szalonych Emerytów”. W 2011
roku odbyło się 51 wycieczek organizowanych w środku każdego tygodnia. Dojazdy do gór
odbywały się środkami lokomocji publicznej. Od 2007 roku do lipca 2011 roku organizacją
wycieczek i ich prowadzeniem zajmował się Stanisław Pałka. W drugiej połowie roku sprawy
organizacyjne prowadziła Barbara Michalik.

GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA PTT
Propagowano akcję zdobywania GOT PTT oraz odznaki młodzieżowej „Ku Wierchom”.
W 2011 roku Komisja Oddziałowa GOT przyznała 3 odznaki „małe” brązowe, 1 „małą”
srebrną i 1 „małą” złotą. Łącznie od reaktywowania GOT PTT w 1994 roku, w Oddziale
zdobyto 378 odznak różnych stopni.
Kontynuowany był konkurs „Zdobywamy swój Mount Everest”. W jego III edycji normę
wypełniło 14 osób. Zostały one wyróżnione nagrodami rzeczowymi.
Rozpoczęto zdobywanie odznak „Mały Szlak Beskidzki” i „Główny Szlak Beskidzki”
wprowadzonych przez PTT w 2011 roku. Pierwszym zdobywcą odznaki „Mały Szlak
Beskidzki” z naszego Oddziału został Józef Tomanek.
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DZIAŁALNOŚD WYDAWNICZA
W 2011 roku ukazał się jeden numer pisma „Beskid”. Zredagował go Maciej Zaremba a
druk wykonała „Poligrafia Małopolska” Łukasza Gocka, w nakładzie 600 egzemplarzy. Pismo
poświęcone jest górom, turystyce górskiej, regionowi, ekologii oraz działalności PTT, a
przede wszystkim Oddziału w Nowym Sączu. Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie wśród
uczestników imprez oraz wszystkich zainteresowanych przez biuro PTT oraz Centrum
Informacji Turystycznej. Ponadto otrzymuje je m.in. czytelnia Sądeckiej Biblioteki Publicznej
oraz wszystkie Oddziały PTT. W związku z posiadaniem numeru ISSN, „Beskid” przekazywany
jest również do ponad dwudziestu najważniejszych bibliotek w kraju.

SEKCJA NARCIARSKA
Sekcja propaguje wędrówki na nartach śladowych i skiturowych jako alternatywę dla
narciarstwa „wyciągowego”. Jej członkowie wędrowali głównie w małych grupach, na
nartach w okolicach Nowego Sącza.

SEKCJA WYSOKOGÓRSKA
Organizowała niedzielne wyjścia w góry w ciągu całego roku w kilkuosobowych
składach. Odbył się też wyjazd w Alpy austriackie. Jej członkowie należą jednocześnie do
Klubu Wysokogórskiego w Bielsku Białej oraz do Austriackiego Alpenverein.

SEKCJA ROWEROWA
Sekcja Rowerowa została powołana na spotkaniu organizacyjnym w dniu 16 maja. Jej
przewodniczącym został Łukasz Musiał. On też zajmował się organizacją imprez sekcji.
Łącznie odbyło się 11 wycieczek rowerowych, w tym 2 jeszcze przed formalnym powołaniem
Sekcji. 6 z nich prowadził Łukasz Musiał, po 2 Wojciech Szarota i Wojciech Dąbrowa oraz
jedną Małgorzata Poręba. Łącznie w tych wycieczkach wzięło udział 58 osób.
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KOŁO PRZEWODNIKÓW
Początkowo władze Koła działały w składzie wybranym podczas IV Walnego Zebrania
Członków które odbyło się w dniu 12 marca 2008 roku:
Zarząd
Prezes: Jerzy Gałda
Wiceprezesi: Wojciech Szarota, Wiesław Wcześny
Wiceprezes i skarbnik: Marek Wojsław
Sekretarz: Marta Treit
Członkowie: Adam Bossy, Robert Cempa, Aleksander Jarek, Paweł Kiełbasa,
Jakub Owsianka
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Łukasz Musiał
Zastępca: Marzena Musiał
Sekretarz: Iwona Kowalczyk-Tudaj
W dniu 11 lutego 2011 roku podczas V Walnego Zebrania Członków wybrano nowe władze
Koła:
Zarząd
Prezes: Łukasz Musiał
Wiceprezesi: Wojciech Lippa, Joanna Król
Wiceprezes i skarbnik: Marek Wojsław
Członkowie: Jerzy Gałda, Marta Treit
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Iwona Kowalczyk-Tudaj
Zastępca: Aleksander Jarek
Sekretarz: Sławomir Kołsut
Na dzieo 31 grudnia Koło liczyło 40 członków.
Jego członkowie uczestniczyli we wszystkich aspektach działalności Oddziału, a przede
wszystkim prowadzili społecznie wycieczki organizowane przez Oddział dla mieszkaoców
miasta oraz dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także wycieczki Sekcji
Rowerowej. Inne najważniejsze działania Koła to:
 comiesięczne spotkania organizacyjne o charakterze otwartym które odbywały się w
stałym terminie tzn. w każdy drugi wtorek miesiąca,
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 w lutym, w 12-tą rocznicę ślubowania absolwentów pierwszego kursu
przewodnickiego organizowanego przez PTT, odbyło się tradycyjne wejście „na
krechę” na Radziejową. Natomiast w październiku, w pierwszą rocznicę ślubowania
drugiego kursu przewodnickiego odbyła się dwudniowa impreza. Najpierw wejście na
Radziejową a następnie przejście na Cyrlę na nocleg,
 w styczniu wzięto udział we wspólnym sądecko-krynickim spotkaniu opłatkowym w
Kamiannej,
 w dniach 12/13 marca delegacja Koła wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w
XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasnej Górze,
 w kwietniu w Galerii „Dawna Synagoga” odbyło się szkolenie przeprowadzone przez
pracownika Muzeum Okręgowego
 - w dniu 15 października w Łącku odbył się ślub członka Koła Przewodników
Aleksandra Jarka ze stałą uczestniczką wycieczek oddziałowych Moniką Leszko,
 26 listopada w schronisku „Pod Durbaszką” w Pieninach odbyły się „Przewodnickie
Andrzejki”,
 została wykonana kolejna partia organizacyjnych kurtek przewodnickich z materiału
thermo-shell.
 z okazji wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Turystyki które odbyły się
w lutym w Krakowie, wręczono przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki odznaki
„Za Zasługi dla Turystyki” przewodnikom Koła Iwonie Kowalczyk-Tudaj i Adamowi
Bossemu. Jednocześnie Dyplom Marszałka Województwa „Za wkład w rozwój
turystyki” otrzymał Wiesław Wcześny,
 Marszałek Województwa Małopolskiego powołał nową Komisję Egzaminacyjną dla
przewodników górskich beskidzkich w której z rekomendacji Oddziału znaleźli się
Marta Treit i Wojciech Lippa. Ponadto do tej komisji weszli inni członkowie KołaMarek Wojsław z rekomendacji Nowosądeckiej Izby Turystycznej oraz Jerzy Gałda i
Ryszard Patyk z rekomendacji Małopolskiej Organizacji Turystycznej. W skład Komisji
Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek powołany został Maciej Zaremba.
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SZLAKI TURYSTYCZNE
Propagowano „Nowosądeckie Szlaki Spacerowe PTT” otaczające miasto 52,5 km
pierścieniem. Wśród uczestników imprez oraz za pośrednictwem siedziby PTT i Centrum
Informacji Turystycznej rozprowadzane były informatory z mapą tych szlaków.
W kwietniu ukazała się następna obcojęzyczna po angielskiej i niemieckiej, tym razem
esperancka wersja językowa naszego informatora „Nowy Sącz. Ścieżki spacerowe w obrębie
Starego Miasta” . Wraz z II wydaniem polskiego wydania, informatory były rozprowadzane w
siedzibie PTT, Centrum Informacji Turystycznej i w Miasteczku Galicyjskim Muzeum
Okręgowego.
Sporządzono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie o dofinansowanie
wyznakowania sądeckiego odcinka Drogi św. Jakuba z Nowego Sącza do Krakowa.
We wrześniu w Jamnej odbyło się pierwsze w PTT szkolenie znakarzy szlaków pieszych i
rowerowych. Wśród osób które po przebyciu szkolenia zdały koocowy egzamin, były 3 osoby
z Oddziału w Nowym Sączu.

INNE DZIAŁANIA


Biblioteka Górska Oddziału liczy 6710 pozycji. Od kwietnia 2010 roku biblioteka
znajduje się w wynajętym lokalu przy ul. Kilioskiego. Od 2004 roku opiekę nad
księgozbiorem sprawuje Wiesław Wcześny, który udostępnia księgozbiór
czytelnikom. W 2011 roku zostały zinwentaryzowane przychody z lat 2004 – 2011.
Łącznie w tym okresie przybyło 209 pozycji, wyłącznie z darów. Przekazali je: Maciej
Zaremba – 112 egzemplarzy, Wiesław Wcześny – 62, Leszek Migrała – 18 oraz
Wojciech Szarota – 11,



Oddział jest od 1999 roku członkiem Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Bierze
również udział w spotkaniach i szkoleniach dla sądeckich organizacji pozarządowych,



Oddział działa na rzecz całego Towarzystwa, organizując produkcję oraz dystrybucję
legitymacji organizacyjnych oraz legitymacji i odznak przewodnickich,



Barbara Gieroo opracowuje kolejne tomy kronik Oddziału za lata 2006 – 2011,



kolejne kilkadziesiąt osób nabyło organizacyjne kurtki PTT z polaru, w
rozprowadzaniu których Oddział pośredniczy,



15 stycznia w „Karczmie na Kamieocu” odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe
członków i sympatyków PTT, w którym wzięło udział ponad 100 osób. Najbardziej
aktywni w działalności na rzecz Oddziału zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi,



11 lutego Oddział był współorganizatorem prelekcji Zygmunta Berdychowskiego
„Moja wyprawa na Antarktydę”. Jego wyjście na Mount Vinson było kolejnym
etapem do zdobycia Korony Ziemi,
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18 marca w Restauracji „Ratuszowa” zorganizowano koncert autorskiej piosenki
turystycznej Jerzego Świerczyoskiego i Piotra Kołsuta „W pół drogi”,



pokłosiem letniej wyprawy Oddziału na południe Europy, była wystawa fotograficzna
„Pod słoocem Macedonii i błękitem Grecji”. Jej wernisaż odbył się 28 października w
Restauracji „Ratuszowa”. Była to dziewiąta wystawa fotograficzna organizowana
przez Oddział. Następnie w schronisku na Cyrli odbyło się spotkanie powyprawowe,



w dniu 1 listopada w ramach zorganizowanej po raz jedenasty akcji „Ratujmy
sądeckie nekropolie” członkowie Oddziału prowadzili kwestę na cmentarzu
komunalnym przy ul. Rejtana,



15 grudnia w lokalu „Civitas Christiana” odbyła się multimedialna relacja Krystyny
Wolak z podróży do Indii i Nepalu,



Oddział pamiętał o swych zmarłych. 10 grudnia w kaplicy w Trzycierzu odbyła się
msza święta za 27 zmarłych członków Oddziału. Ponadto w drugą rocznicę śmierci
Władysława Kowalczyka odwiedzono jego grób na cmentarzu przy ul. Lwowskiej a
następnie zorganizowano wyjście do krzyża postawionego w 2010 roku pod
Dwilinem, w miejscu jego śmierci,



Odział propagował akcję przekazywania 1 % podatku na działalnośd PTT,



na bieżąco prowadzona jest przez Joannę Drylę – Bogucką strona internetowa
Oddziału pod adresem www.pttns.pl. Jest bardzo bogata w informacje a jej
aktualizacja odbywa się nawet kilkakrotnie w tygodniu. Rezultatem jest bardzo duże
zainteresowanie stroną, o czym świadczy rekordowa ilośd odwiedzin. Według licznika
„stat24” w 2011 roku odnotowano ich 184 tysiące a łączna ich ilośd wynosi na koniec
roku 875 tysięcy. W rankingu strony „stat24” która prowadzi tego rodzaju statystyki,
strona Oddziału zajmowała w dziale „Turystyka/Organizacje” w zależności od okresu
od drugiego do piątego miejsca w kraju. W pierwszej setce nie mieści się żaden inny
oddział PTT lub PTTK. Świadczy to nie tylko o atrakcyjności strony ale też o szerokiej i
budzącej duże zainteresowanie działalności Oddziału w Nowym Sączu. Strona
posiada działy: Ogólny, Statut, Historia, Informacje, Odznaki, PTT Nowy Sącz,
Bezpieczeostwo, GOPR, Kontakt i Księga gości. Ponadto znajdują się na niej działy
dotyczące bieżącej działalności Oddziału: Aktualności, Wycieczki i wyprawy,
Regulamin wycieczek, Szlaki spacerowe, Przewodnicy, Koło Przewodników PTT, Koło
PTT w Tarnobrzegu, Przyjaciele, Relacje i Galeria. Informacje na temat Oddziału
znaleźd można też m.in. na stronie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu
– www.cit.com.pl. Oddział posiada dwie skrzynki mailowe: przez stronę Zarządu
Głównego PTT: www.ptt.org.pl oraz starszą pttbeskid@poczta.onet.pl.



o działalności Oddziału informowały lokalne środki masowego przekazu: „Gazeta
Krakowska, „Dziennik Polski”, miesięcznik „Sądeczanin” a także internetowy portal
„Sądeczanin”. Ponadto członkowie Oddziału udzielali wywiadów Regionalnej
Telewizji Kablowej,
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członkowie Oddziału działają we władzach Towarzystwa. Podczas VIII Zjazdu
Delegatów który odbył się w Zakopanem w dniach 13 i 14 listopada 2010 roku,
Wojciech Szarota został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego, skarbnikiem
Joanna Król, członkiem prezydium Joanna Dryla – Bogucka a członkiem Zarządu
Głównego Aleksander Stybel z Koła w Tarnobrzegu. Natomiast Jan Krajewski został
wybrany członkiem Głównego Sądu Koleżeoskiego. Przez kolejną kadencję w Komisji
Członkostw Honorowych i Odznaczeo pracuje Maciej Zaremba. Joanna Dryla –
Bogucka współprowadzi stronę internetową Zarządu Głównego a Wojciech Szarota
zajmuje się sprawami przewodnictwa. Ponadto ks. Józef Drabik od 1997 roku pełni
funkcję kapelana Towarzystwa.
Delegaci naszego Oddziału brali udział w
Nadzwyczajnych Zjazdach PTT, w maju w Łopusznej i w październiku w Krakowie,
które zostały zwołane w związku z nowymi wymogami statutowymi,



podczas Nadzwyczajnego Zjazdu PTT w maju w Łopusznej, Wojciech Szarota otrzymał
Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. Natomiast na wniosek
Nowosądeckiej Izby Turystycznej, Prezydent Miasta Nowego Sącza przyznał
wyróżnienia działaczom PTT – w styczniu Maciejowi Zarembie a w maju Jerzemu
Gałdzie. Ponadto na wniosek Oddziału, Minister Sportu i Turystyki przyznał odznaki
„Za Zasługi dla Turystyki” dla Biura Podróży „Wakacyjny Raj” w Nowym Sączu oraz
Agencji Wydawniczej WiT w Piwnicznej-Zdroju,



wykonano serię reklamowych kubków w celach promocyjnych Oddziału oraz
przeznaczonych na nagrody,

Finansowo wspierał nasz Oddział Urząd Miasta a otrzymane środki przeznaczono na
dofinansowanie transportu przy organizacji imprez górskich. Wpłynęła też na konto Oddziału
za pośrednictwem Zarządu Głównego PTT kwota 1.112 zł, stanowiąca częśd kwoty którą
wpłacili członkowie Oddziału na jego rzecz, a pochodząca z 1 % podatku.
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KOŁO W TARNOBRZEGU
Od czasu powstania w 1999 roku, jest nieprzerwanie największym ilościowo oraz
najprężniej działającym Kołem w kraju. Początkowo Zarząd wybrany w dniu 11 kwietnia 2008
roku działał w składzie:
Prezes: Konrad Maguder
Wiceprezes: Witold Tryczyoski
Sekretarz: Jacek Gospodarczyk
Skarbnik: Barbara Reczek
Członek: Małgorzata Jędrusik
W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 6 kwietnia 2011 roku wybrany został nowy
Zarząd w składzie:
Prezes: Grzegorz Bieo
Wiceprezes: Zdzisław Zemła
Sekretarz: Ryszard Kuczera
Skarbnik: Barbara Reczek
Członek: Aleksander Stybel
Siedziba Koła mieści się w lokalu przy ul, Kochanowskiego 12/58, gdzie we wtorki
pełnione są dyżury.
Jak w macierzystym Oddziale w Nowym Sączu tak i w Kole, podstawową działalnością
jest organizowanie górskich wycieczek. W 2011 roku odbyło się 30 imprez a wzięło w nich
udział 777 osób. Najwięcej jednak imprez stanowiły przejścia poszczególnych odcinków Drogi
św. Jakuba w tworzeniu których Koło uczestniczyło. Przejśd tych było 10. Wędrowano także
w okolicach Tarnobrzegu – 4 razy, po Bieszczadach – 3 razy, po Beskidzie Sądeckim i Górach
Świętokrzyskich – po 2 razy oraz po Beskidzie Niskim, Jurze, Gorcach, Pogórzu, Górach
Pieprzowych i Beskidzie Żywieckim – po jednym razie. Zorganizowano też 2 wyprawy na
Ukrainę i jeden wyjazd w słowackie Tatry. Najczęściej były to imprezy jednodniowe, bo 14.
Odbyło się też 7 imprez 3-dniowych, 5 imprez 2-dniowych, 3 imprezy 4-dniowe i jedna 5dniowa.
Wycieczki prowadziło społecznie 14 przewodników. Najwięcej Mieczysław Winiarski –
16, a następnie Zdzisław Zemła – 6, Wiesław Grdeo – 5, Stanisław Bochniewicz – 4, Leszek
Karkut i Barbara Reczek – po 3, Szczepan Zalioski, Siergiej Pidmogilny ,Ireneusz Kawa ,
Konrad Maguder, Małgorzata Jędrusik, Ryszard Kuczera i Grzegorz Bieo – po 2 oraz Michał
Stępioł – 1. Większośd imprez była obsługiwana przez więcej niż jednego przewodnika. Od
założenia Koła w 1999 roku najwięcej imprez prowadzili: Mieczysław Winiarski – 129, Jacek
Gospodarczyk – 56, Barbara Reczek – 45, Jacek Morawski – 25, Grzegorz Bieo – 24, Ludwik
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Szymaoski 22, Leszek Karkut – 20, Stanisław Bochniewicz – 18, Konrad Maguder – 16 i
Zdzisław Zemła – 14.
Członkowie Koła brali udział w wytyczeniu i wyznakowaniu Małopolskiej Drogi św.
Jakuba na odcinku z Kraśnika do Sandomierza.
O działalności Koła informowała lokalna prasa: „Echo Dnia”, „Super Nowości”, Nowiny”
a także „Gośd Niedzielny”.
W dniu 20 grudnia zorganizowano doroczne spotkanie opłatkowe w którym wzięły
udział 32 osoby.
Koło posiada na bieżąco aktualizowaną stronę internetową www.tarnobrzeg.ptt.org.pl.
Na stronie znajdują się działy – aktualności, wycieczki, relacje, galeria, zarząd, przewodnicy,
członkowie, statystyki, kontakt, linki i forum dyskusyjne. Koło posiada również skrzynkę
mailową PTT@ptt.vel.pl.
We władzach PTT Koło jest reprezentowane przez Aleksandra Stybla, który na VIII
Zjeździe Delegatów został wybrany do Zarządu Głównego PTT. Ponadto Mieczysław
Winiarski jest członkiem Przewodnickiej Komisji Egzaminacyjnej przy Marszałku
Województwa Podkarpackiego.

SPRAWY FINANSOWE

Stan na 1.01.2011
Przychody
Rozchody
Stan na 31.12.2011

Ogółem w tym Nowy Sącz
50.586,33
28.111,59
341.139.51
260.244,04
341.495,86
258.353,30
50.229,98
30.002,33

Tarnobrzeg
22.239,45
80.505,47
82.854,93
19.889,99

Koło Przewodników
235,29
390,00
287,63
337.66

Maciej Zaremba
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