S p r a w o z d a n i e
z działalności Oddziału „Beskid„ Polskiego Towarzystwa
Tatrzaoskiego w Nowym Sączu za 2012 rok
Był to 23-ci 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.
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Jan Krajewski
Marzena Musiał
Sławomir Kołsut
Leszek Małota
Joanna Serafin

Siedziba Oddziału mieściła się w Biurze Podróży „Wakacyjny Raj” przy ul. Sobieskiego
14a/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 Oddziału, złożyd
deklarację członkowską oraz zapisad się na wycieczki.
Zgodnie z wymogami statutowymi, w dniu 29 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Oddziału. Natomiast członkowie Oddziału będący delegatami, wzięli
udział w Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PTT który odbył się w dniu 10 marca w
Krakowie.

Sprawy członkowskie
W trakcie 2012 roku do Oddziału wstąpiło 58 osób, w tym 39 w Nowym Sączu i 19 do
Koła w Tarnobrzegu. Łącznie od czasu reaktywowania Oddziału w 1990 roku wstąpiło do
niego 1099 osób, z czego 808 w Nowym Sączu, 266 do Koła w Tarnobrzegu i 25 do byłego
Koła w Krynicy. W 2012 roku składki opłaciło 279 osób, z czego 188 w Nowym Sączu i 91 w
Tarnobrzegu. Jednak zgodnie ze statutem dopuszczającym roczne opóźnienie w płaceniu
składek, Oddział na dzieo 31 grudnia 2012 roku liczył 369 członków, tzn. 251 w Nowym Sączu
/w tym 10 osób Szkolne Koło w Łabowej/ i 118 w Kole 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 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. Ponieważ organizacja górskich wycieczek jest
także tym czego turyści oczekują od Towarzystwa, działalnośd ta w decydującym stopniu
wpływa na systematyczny dopływ nowych członków i na rozwój Oddziału.
W 2012 roku w Nowym Sączu, nie licząc imprez zorganizowanych przez Koło w
Tarnobrzegu, odbyło się 11 imprez więcej niż w roku ubiegłym, i po raz pierwszy w historii
Oddziału ich ilośd osiągnęła okrągłą liczbę 100-u. Wzięło w nich udział 3609 uczestników.
Największe zapotrzebowanie istnieje na wycieczki jednodniowe i odbyło się ich 81.
Zorganizowano też 11 imprez 2-dniowych, 3 imprezy 4-dniowe, po 2 imprezy 3 i 5-dniowe
oraz jedną wyprawę 16-dniową. W kraju odbyły się 64 imprezy. Tradycyjnie najczęściej
wędrowano po Beskidzie Sądeckim bo 17 razy. Odwiedzano też inne pasma górskie: Pogórze
– 9 razy, Tatry - 8 razy, Beskid Wyspowy i Niski – po 7 razy, Gorce – 4 razy, Pieniny i Beskid
Żywiecki – po 3 razy, Bieszczady i Jurę – po 2 razy oraz Podtatrze – 1 raz. Ponadto
zorganizowano wycieczkę krajoznawczą do Warszawy. Odbyło się też 36 wyjazdów poza
granice kraju. W słowackie Tatry – 15 razy, w inne słowackie góry – również 15 razy, w góry
czeskie – 2 razy oraz po jednym razie na Ukrainę, do Chorwacji, do Rumunii. Główną
doroczną wyprawę zorganizowano w góry Hiszpanii i Włoch.
Od reaktywowania Oddziału w 1990 roku zorganizowano łącznie 1792 wycieczki, a
wzięło w nich udział 55.778 uczestników.
Imprezy były prowadzone społecznie przez 24 przewodników. Najwięcej bo 19
prowadził Ryszard Patyk. Pozostali to: Wojciech Szarota – 17, Łukasz Musiał – 13, Jerzy Gałda
– 9, Wiesław Wcześny – 8, Joanna Król i Robert Cempa – po 7, Małgorzata Przybylska – 5,
Maria Dominik, Maciej Zaremba i Paweł Kiełbasa – po 4, Maciej Majewski, Wojciech
Dąbrowa, Stanisław Pałka i Michał Osysko – po 3, Renata Kopacz, Iwona Kowalczyk i Łukasz
Mikulski – po 2 oraz Sławomir Kołsut, Aleksander Jarek, Stjepan Jurasovic, Zbigniew Smajdor,
Adam Płaneta i Michał Kelm – po 1. Łącznie od reaktywowania Oddziału imprezy prowadziło
98 przewodników, z których najwięcej to: Maciej Zaremba – 219, Wojciech Szarota – 173,
Władysław Kowalczyk – 171, Krzysztof Żuczkowski – 154, Ryszard Patyk – 151, Jerzy Gałda –
120, Leszek Małota – 106, Wiesław Wcześny – 66, Robert Cempa – 62 i Marek Wojsław – 40.
Dojazd do gór odbywał się głównie autokarami turystycznymi a kilka razy środkami
lokomocji publicznej. Dla uatrakcyjnienia imprez, podczas części z nich, głownie w okresie
jesienno – wiosennym, na trasie odbywały się ogniska z pieczeniem kiełbasy.
Przygotowywano także inne potrawy z kociołka lub na patelni.

Afisze informujące o imprezach organizowanych przez Oddział, opracowywane były
przez Łukasza Musiała i umieszczane w gablotach i na tablicach PTT oraz w witrynach
wystawowych, łącznie w kilkunastu punktach miasta. Zajmował się tym Józef Orlita.
Znajdowały się one także na stronie internetowej Oddziału.
Wiele imprez, to tradycyjnie znajdujące się w kalendarzu Oddziału. Są to m.in.:
- po raz 23-ci odbyło się przejście historycznej trasy z Piwnicznej przez Radziejową do Rytra,
szlakiem pierwszej wycieczki nowosądeckiego „Beskidu”, która odbyła się 1 lipca 1906 roku.
Impreza ta jest nieoficjalnym świętem Oddziału,
- główną i najatrakcyjniejszą imprezą była lipcowa wyprawa w góry Hiszpanii, Andory i
Włoch, w której wzięło udział 39 osób,
- z okazji Dnia Dziecka, dla najmłodszych zorganizowano wycieczkę do Zakopanego. Ponadto
we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu zorganizowano wycieczki dla dzieci ze
szkolnego Koła PTT w Łabowej, w których brały też udział dzieci z Nowego Sącza,
- w Niedzielę Palmową odbył się wyjazd do Lipnicy Murowanej gdzie podziwiano konkurs
palm wielkanocnych,
- 44 osoby wzięły udział w XIII Wielkopiątkowej Drodze do Krzyża na Mogielicy, której
organizatorem był Oddział PTT w Mielcu,
- liczna, bo 68-osobowa delegacja naszego Oddziału wzięła udział w kolejnym Ogólnopolskim
spotkaniu Oddziałów PTT, które tym razem miało miejsce we wrześniu w Wetlinie,
- jubileuszowe, bo X „Nocne Wędrowanie” odbyło się jak zwykle w czerwcu, tym razem pod
nazwą „Wschód Słooca na Wielkiej Fatrze”,
- w październiku zorganizowano IX imprezę Szlakiem Winnym, tym razem do Sławonii w
Chorwacji,
- tradycyjnie, 11 listopada zorganizowano wycieczkę z cyklu „Cmentarze I wojny światowej”,
- nasz Oddział organizuje wycieczki do ostatniego dnia każdego roku, ale symboliczna
impreza „Zakooczenie sezonu” odbywa się zawsze w koocu października. Tym razem w
Feleczynie z udziałem 112 osób,
- jak co roku uczestniczyliśmy w góralskiej pasterce „U Królowej Tatr” na Wiktorówkach,
- również jak zawsze Nowy Rok witaliśmy na Jaworzynie, biorąc udział w XXIV Mszy Świętej
Ludzi Gór,
Kontynuowano także organizację innych stałych imprez jak styczniowy wyjazd w
czeskie Karkonosze - częściowo z programem narciarskim, lutowe „zimowe Bieszczady”,
majową wyprawę w ukraioskie Karpaty czy czerwcową w rumuoskie Karpaty oraz
„mikołajkowe” wejście na Babią Górę w grudniu.
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. Miało to szczególnie duże znaczenie dla kilkuosobowych rodzin,
młodzieży szkolnej czy emerytów.
Dziewiąty rok trwała współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Organizacją tych niedzielnych imprez niezmiennie zajmuje się Wiesław Wcześny. Odbyło się
ich 9, przy łącznym udziale 234 osób. Prowadzili je Wiesław Wcześny i Maciej Zaremba.
Szósty rok działała nieformalna grupa zwana „Klubem Szalonych Emerytów”. W 2012
roku odbyło się 51 wycieczek organizowanych w środku każdego tygodnia. Wędrowano
przede wszystkim po Beskidzie Sądeckim, Niskim i Wyspowym oraz po Pogórzu.
Uczestniczyło w nich każdorazowo po kilkanaście osób. Dojazdy do gór odbywały się
środkami lokomocji publicznej. Podczas większości z wycieczek odbywały się ogniska z
przygotowywaniem kawy, pieczeniem kiełbasy czy gotowaniem innych potraw.

Organizatorem wycieczek i ich przewodnikiem był Stanisław Pałka. Sprawami
organizacyjnymi zajmowała się też Barbara Michalik.

Koło przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łabowej
Z inicjatywy Joanny Król, przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Łabowej powstało
Koło PTT. Decyzję o jego powołaniu, Zarząd Oddziału podjął w dniu 6 listopada. Pierwsze
zebranie Koła w obecności licznej społeczności szkolnej, odbyło się 13 grudnia. Zarząd
Oddziału był reprezentowany przez Joannę Król, Macieja Zarembą i Łukasza Musiała. Podczas
zebrania członkowie Koła dokonali wyboru jego władz:
Prezes
Wiceprezesi
Sekretarz
Skarbnik

Dorota Rolka /opiekunka Koła/
Amelia Król
Oliwia Nied
Mateusz Mąka
Karolina Cabak

Pierwsza wycieczka odbyła się jeszcze przed formalnym powołaniem Koła, bo w dniu 29
września w Tatry. Następnie 13 października w Pieniny, 10 listopada zwiedzano Biecz i
Pogórze Ciężkowickie a 15 grudnia Spisz. Przewodnikami byli Joanna Król, Wojciech Szarota,
Jerzy Gałda i Michał Osysko. W wycieczkach tych uczestniczyli też inni członkowie Oddziału
PTT w Nowym Sączu.

Górska Odznaka Turystyczna PT T
Propagowano akcję zdobywania GOT PTT, odznaki młodzieżowej „Ku Wierchom” oraz
wprowadzonych w 2011 roku odznak „Mały Szlak Beskidzki” i „Główny Szlak Beskidzki”. W
2012 roku Komisja Oddziałowa GOT prowadzona przez Macieja Zarembę, przyznała 2
odznaki „małe” brązowe, 1 „małą” srebrną i 2 „małe” złote oraz 1 „Ku Wierchom”. Łącznie
od reaktywowania GOT PTT w 1994 roku, w Oddziale zdobyto 390 odznak różnych stopni.
Kontynuowany był konkurs „Twój Mount Everest”. Odbyła się jego IV edycja i wzięło w
niej udział 12 osób. W swoich kategoriach zwyciężyli Ewa i Wiesław Ciarachowie.
Działalnośd wydawnicza
W 2012 roku ukazał się jeden numer pisma „Beskid” w objętości 36 stron. Po raz
pierwszy zredagowała go Maria Dominik a druk wykonała Poligrafia Małopolska Łukasza
Gocka, w nakładzie 600 egzemplarzy. „Beskid” poświęcony 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 w Nowym Sączu.
Ponadto otrzymuje je m.in. czytelnia Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Trafia również do
wszystkich Oddziałów 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”. O ile pozwalały na to warunki śniegowe, jej członkowie
wędrowali na nartach w małych grupach, głównie w okolicach Nowego Sącza.
Sekcja Wysokogórska
Organizowała niedzielne wyjścia w góry a przede wszystkim w Tatry w kilkuosobowych
grupach w ciągu całego roku. Ponadto Sekcja odbywa cotygodniowe spotkania. Jej
członkowie należą jednocześnie do Klubu Wysokogórskiego w Bielsku Białej oraz do
Austriackiego Alpenverein.
Sądecka Grupa Rowerowa PTT
Powołana w 2011 roku Sądecka Grupa Rowerowa PTT, kontynuowała swą działalnośd,
znacznie ją rozszerzając. W 2012 roku odbyło się 15 imprez w których wzięło udział 130 osób.
4 wycieczki odbyły się na terytorium Słowacji a pozostałe w polskich górach. W Jurze i
Beskidzie Niskim zorganizowano wycieczki 2-dniowe a pozostałe odbywały się w ciągu
jednego dnia. Prowadzili je: Łukasz Musiał – 5, Wojciech Dąbrowa – 3, Renata Kopacz, Łukasz
Mikulski i Jerzy Gałda – po 2 oraz Michał Osysko – 1. Grupa dysponuje zakupioną w 2012
roku przyczepą samochodową do transportu rowerów. Prezesem Grupy oraz organizatorem
jej imprez jest Łukasz Musiał.
Koło Przewodników PTT
Władze Koła działały w składzie wybranym podczas V Walnego Zebrania Członków
odbytego w dniu 11 lutego 2011 roku:
Zarząd
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes i skarbnik
Sekretarz
Członkowie

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz

Łukasz Musiał
Wojciech Lippa
Joanna Król
Marek Wojsław
Małgorzata Przybylska
Jerzy Gałda
Marta Treit

Iwona Kowalczyk – Tudaj
Aleksander Jarek
Sławomir Kołsut

Na dzieo 31 grudnia Koło liczyło 40 członków. Przewodnicy Koła brali udział we
wszystkich działaniach Oddziału, a przede wszystkim prowadzili społecznie wycieczki
organizowane przez Oddział dla mieszkaoców miasta oraz dla słuchaczy Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkolnego Koła w Łabowej oraz Sądeckiej Grupy Rowerowej
PTT.
Inne najważniejsze działania Koła to:
- comiesięczne spotkania organizacyjne które miały charakter otwarty i odbywały się w
stałym terminie, tzn. w drugi wtorek każdego miesiąca,

- grupa przewodników uczestniczyła w spotkaniach które odbywały się w Muzeum Nikifora
w Krynicy – Zdroju. W styczniu była to „Zima na Łemkowszczyźnie” a we wrześniu „Moja
Łemkowszczyzna”,
- w lutym, w 13-tą rocznicę ślubowania absolwentów pierwszego kursu przewodnickiego
organizowanego przez PTT, odbyło się tradycyjne wejście „na krechę” na Radziejową,
- w styczniu wzięto udział we wspólnym sądecko – krynickim spotkaniu opłatkowym które
odbyło się w Kamiannej,
- w dniach 3-4 marca grupa przewodników wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w
XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasnej Górze,
- w maju wzięto udział w szkoleniu prowadzonym przez Gorczaoski Park Narodowy a
następnie przez Pienioski Park Narodowy, w wyniku którego nasi przewodnicy uzyskali
uprawnienia do prowadzenia wycieczek po tym Parku,
- w październiku, w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z Anną
Totoo, współautorką prezentowanej tam wystawy „Sądeczanie znani i nieznani”,
- zakooczenie sezonu przewodnickiego zorganizowano 17 i 18 listopada w Chatce Magóry
pod Eliaszówką,
- podczas Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika które odbyły się
25 lutego w Krakowie, dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego „Za wkład w
rozwój i promocję turystyki” otrzymał nasz Oddział oraz indywidualnie prezes naszego Koła
Przewodników – Łukasz Musiał,
- 7 czerwca odbył się przewodnicki ślub Małgosi Poręby, obecnie Przybylskiej, z Adasiem
Przybylskim,
- w powołanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego Komisji Egzaminacyjnej dla
Przewodników Górskich Beskidzkich, z rekomendacji naszego Oddziału znaleźli się Marta
Treit i Wojciech Lippa. Ponadto z rekomendacji Nowosądeckiej Izby Turystycznej w jej skład
wszedł Marek Wojsław, a z rekomendacji Małopolskiej Organizacji Turystycznej Jerzy Gałda
i Ryszard Patyk. W Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek pracuje Maciej Zaremba.
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.
Inne działania
- Biblioteka Górska Oddziału liczy 6740 pozycji. Znajduje się ona w wynajętym lokalu przy ul.
Kilioskiego. Opiekę nad księgozbiorem sprawuje Wiesław Wcześny który udostępnia go
czytelnikom. W 2012 roku przybyło 30 pozycji pochodzących z darów. Przekazali je Maciej
Zaremba, Leszek Migrała, Wojciech Szarota i Wiesław Wcześny,
- 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,
- Kontynuowano rozprowadzanie kurtek organizacyjnych z polaru,
- Barbara Gieroo zbiera materiały do kolejnych tomów kroniki za lata 2006 – 2012,
- Oddział wydał ścienne kalendarze na 2012 rok ze zdjęciami Krzysztofa Hancbacha,

- W 121 rocznicę śmierci patrona naszego Oddziału prof. Feliksa Rapfa która przypada 16
stycznia, na jego grobie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz,
- Podczas noworocznego spotkania zorganizowanego w Krynicy przez Nowosądecką Izbę
Turystyczną, nasz Oddział otrzymał statuetkę przyznaną przez Prezydenta Miasta Nowego
Sącza „Za wiarygodnośd i dbałośd o wysoki poziom świadczenia usług turystycznych”,
- 21 stycznia w Karczmie „Na Kamieocu” odbyło się spotkanie opłatkowe Oddziału.
Najaktywniejszym działaczom wręczono nagrody książkowe,
- 28 stycznia, po raz pierwszy Oddział zorganizował „Akcję Krwiodawczą PTT”,
- Do tradycji Oddziału zaczęły wchodzid bale karnawałowe. 10 lutego odbył się kolejny, tym
razem w Restauracji „Panorama”,
- Uruchomiono produkcję bawełnianych koszulek organizacyjnych naszego Oddziału i w
marcu rozpoczęto ich dystrybucję,
- W drugiej połowie marca zorganizowano dwie prelekcje. Najpierw Zygmunt Berdychowski
przedstawił przeźrocza „Moja droga do Korony Ziemi – Piramida Carstensz” a następnie
Grzegorz Petryszak „Kaukaz nieznany”,
- 14 czerwca w nowosądeckim Muzeum Okręgowym odbyła się promocja książki „Feliks
Rapf. Wspomnienia wojenne 1914 – 1920”,
- 22 września licznie wzięliśmy udział w pogrzebie naszego kolegi – przewodnika Ryszarda
Patyka, który 6 dni wcześniej zginął tragicznie podczas wspinaczki w Słowackich Tatrach,
- Podczas sądeckich obchodów Światowego Dnia Turystyki które odbyły się 8 października
w Nowym Sączu, nasz Oddział otrzymał od Prezydenta Miasta Nowego Sącza statuetkę „Za
aktywne propagowanie Nowego Sącza i Sądecczyzny”. Natomiast indywidualne wyróżnienia
„Sądecki Laur Turystyczny 2012” w kategorii „Osobowośd Sądeckiej Turystyki” otrzymali
Stanisław Pałka i Wiesław Wcześny,
- Nasz Oddział był organizatorem posiedzenia Zarządu Głównego PTT, które odbyło się w
Nowym Sączu w dniu 20 października,
- Wynikiem lipcowej wyprawy naszego Oddziału w góry Hiszpanii, Andory i Włoch, była
jubileuszowa bo X - ta już wystawa fotograficzna, tym razem pod nazwą „Od Zatoki
Biskajskiej po Genuaoską, od Gór Kantabryjskich po Pireneje, Alpy i Dolomity”. Wernisaż
odbył się 26 października, jak zawsze w Restauracji „Ratuszowa”. Z wielu zgłoszonych zdjęd,
ostatecznego wyboru dokonała Beata Lorek a plansze ze zdjęciami wykonał Bogumił Lorek.
Łącznie zaprezentowano prace 8 autorów,
- W dniu 1 listopada wzięliśmy udział w organizowanej po raz dwunasty akcji
„Ratujmy Sądeckie Nekropolie”. Członkowie Oddziału prowadzili kwestę na cmentarzu
Komunalnym przy ul. Rejtana,
- 1 grudnia, tak jak w ubiegłym roku w kaplicy w Trzycierzu, odbyła się msza święta w intencji
zmarłych członków Oddziału,
- Oddział 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 2012 roku odnotowano ich
210 tysięcy a łączna ich ilośd na koniec roku wynosi 1.085 tysięcy. Pod względem
popularności, w dziale „Turystyka / organizacje” znajduje się w ścisłej czołówce w kraju.
Świadczy to zarówno o atrakcyjności strony, jak i też o budzącej duże zainteresowanie
działalności naszego Oddziału. 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. Oddział posiada dwie skrzynki
mailowe: nowszą, przez stronę Zarządu Głównego PTT: www.ptt.org.pl oraz starszą:
pttbeskid@poczta.onet.pl,
- O działalności Oddziału informowała lokalna prasa: „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”
czy „Dobry Tygodnik Sądecki”. Wielokrotnie informacje i artykuły na temat Oddziału
ukazywały się w miesięczniku „Sądeczanin” oraz na portalu internetowym o tej samej
nazwie. Ponadto członkowie Oddziału kilkakrotnie udzielali wywiadów Regionalnej
Telewizji Kablowej,
- Członkowie Oddziału działają we władzach Towarzystwa. Podczas VIII Zjazdu Delegatów
PTT który odbył się w dniach 13 i 14 listopada 2010 roku w Zakopanem, Wojciech Szarota
został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego, Joanna Król - skarbnikiem, Joanna DrylaBogucka - członkiem prezydium a Aleksander Stybel z Koła w Tarnobrzegu – członkiem
Zarządu Głównego. 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 z rekomendacji naszego Oddziału, od 1997 roku pełni funkcję kapelana
Towarzystwa,
- Finansowo nasz Oddział wspierał Urząd Miasta w Nowym Sączu a otrzymane środki
przeznaczono na dofinansowanie transportu autokarowego przy organizacji imprez.
Koło w Tarnobrzegu
Od czasu powstania w 1999 roku, jest nieprzerwanie największym ilościowo oraz
najprężniej działającym Kołem PTT w kraju. W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 6
kwietnia 2011 roku, powołany został Zarząd w składzie:
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek

Grzegorz Bieo
Zdzisław Zemła
Ryszard Kuczera
Barbara Reczek
Aleksander Stybel

Siedziba Koła mieści się w lokalu przy ul. Kochanowskiego 12/58, gdzie we wtorki
pełnione są dyżury w godz. 16.15 – 17.00.
Jak w macierzystym Oddziale w Nowym Sączu tak i w Kole, podstawową działalnością
jest organizowanie górskich wycieczek. W 2012 roku odbyło się 35 imprez, czyli najwięcej w
historii Koła. Wzięło w nich udział 978 osób. Najwięcej, bo 9 razy wędrowano po Górach
Świętokrzyskich i okolicach. 7 imprez to były przejścia Drogi św. Jakuba, w tworzeniu których
Koło uczestniczyło. Ponadto po 3 wycieczki odbyły się w Bieszczadach oraz Beskidzie Niskim,
po 2 w Beskidzie Sądeckim, Pieninach, Beskidzie Żywieckim i Tatrach oraz jedna w Beskidzie
Śląskim. W góry Ukrainy wyjeżdżano 3 razy oraz jeden raz w słowackie Tatry. Najczęściej, bo
po 14 razy były to wycieczki 1 i 3-dniowe. Ponadto odbyły się 3 imprezy 5-dniowe, 2 imprezy
2-dniowe oraz po jednej 4 i 6-dniowej.
Wycieczki prowadziło społecznie 21 przewodników. Najwięcej Mieczysław Winiarski –
15 a następnie Wiesław Grdeo – 8, Zdzisław Zemła – 7, Stanisław Bochniewicz, Barbara

Reczek, Grzegorz Bieo i Konrad Maguder – po 4, Leszek Karkut, Małgorzata Jędrusik i Jacek
Gospodarczyk – po 3, Ryszard Kuczera, Siergiej Pidmogilny i Aleksander Stybel – po 2 oraz
Krzysztof Bochniewicz, Ludwik Szymaoski, Szczepan Zalioski, Andrzej Bielat, Dariusz
Kompanowicz, Sławomir Wychowaniak, Krystyna Kuczera i Ireneusz Kawa – po 1. Większośd
imprez obsługiwana była przez więcej niż jednego przewodnika. Od założenia Koła w 1999
roku, najwięcej imprez prowadzili: Mieczysław Winiarski – 144, Jacek Gospodarczyk – 59,
Barbara Reczek – 49, Grzegorz Bieo – 28 i Jacek Morawski – 25.
Koło brało udział w wytyczaniu i oznakowaniu kolejnego etapu Drogi św. Jakuba na
odcinku Lublin – Sandomierz. Dokonano także odnowienia odcinka Sandomierz – Kotuszów.
W dniu 18 grudnia zorganizowano spotkanie opłatkowe w którym wzięło udział 40
osób. Członkowie Koła brali udział w „Pośpiewankach Turystycznych” których organizatorem
był Oddział PTTK w Sandomierzu. Nagrano też audycję o działalności Koła w Miejskiej
Telewizji Tarnobrzeg.
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.
Maciej

Zaremba

