Sprawozdanie z działalności Oddziału „Beskid” Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu w 2009 r.
Był to jubileuszowy, 20-ty rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 r.
Władze Oddziału pracowały w składzie wybranym podczas VII Walnego Zgromadzenia
Członków, które odbyło się w dniu 24 październik 2007 r.
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Z dniem 06 lipca 2009 r. siedziba Oddziału została przeniesiona z Biura Podróży
„LaVista” przy ul. Lwowskiej 32 do Biura Podróży „Wakacyjny Raj” ul. Sobieskiego 14a/2,
tel. 18-444-29-22. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00 i w
soboty w godz. 9.00 – 13.00. Tam też odbywają się zapisy na wycieczki.
W dniu 28 marca podjęto decyzję o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w Krakowie w
sprawie uzyskania osobowości prawnej przez Oddział. Złożone zostały tam odpowiednie
dokumenty i obecnie oczekujemy na odpowiedni wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Sprawy członkowskie
W trakcie 2009 r. do Oddziału wstąpiło 47 osób, w tym 37 w Nowym Sączu a 10 do
Koła w Tarnobrzegu. Łącznie od czasu reaktywowania Oddziału wstąpiły do niego 962
osoby, z tego 707 w Nowym Sączu, 25 do Koła w Krynicy oraz 230 do Koła w Tarnobrzegu.
W 2009 r. składki opłaciło 228 osób, w tym 165 w Nowym Sączu i 63 w Tarnobrzegu. Jednak
zgodnie ze statutem dopuszczającym roczne opóźnienie w płaceniu składek, Oddział na dzień
31 grudnia 2009 r. liczy 316 członków, w tym 210 w Nowym Sączu oraz 106 w Kole w
Tarnobrzegu.

Działalność wycieczkowa
W myśl zasady, że miejsce PTT jest w górach, jest to podstawowa działalność
Oddziału. Propaguje ona regularnie uprawianą turystykę górską jako formę czynnego
wypoczynku i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Wycieczki te pełnią funkcje
rekreacyjne, zdrowotne, poznawcze, patriotyczne oraz integracyjne, zarówno wśród samych
uczestników jak i pomiędzy nimi a PTT.
W Nowym Sączu zorganizowano 81 ogólnodostępnych imprez dla 2903 osób.
Największe zapotrzebowanie istnieje na wycieczki jednodniowe i było ich 57, ale
zorganizowano też 12 imprez 2-dniowych, 6 imprez 3 - dniowych, po 2 imprezy 4 i 6- dniowe
oraz po jednej 5 i 17 – dniowej. Tradycyjnie najczęściej wędrowano po Beskidzie Sądeckim
bo 13 razy. Odwiedzano też inne pasma górskie jak Beskid Wyspowy 7 –razy, Pogórze - 6
razy, Tatry i Gorce – po 5 razy, Beskid Niski, Beskid Żywiecki i Bieszczady po 4 razy,
Pieniny, Podtatrze i Jurę – po 2 razy oraz Beskid Makowski i Sudety – po 1 razie. Odbywały
się także wyjazdy poza granice kraju. Najwięcej, bo 17 razy na Słowację, w tym 8 w
słowackie Tatry, 2 razy do Czech oraz po jednym razie na Ukrainę, do Rumunii, Francji,
Niemiec i na Węgry. Główna wyprawa prowadziła do Albanii i Czarnogóry ale zwiedzano też
Macedonię, Bośnię i Hercegowinę oraz Serbię. Dojazd go gór odbywał się głównie
autokarami turystycznymi a częściowo środkami lokomocji publicznej. Dla uatrakcyjnienia
imprez, podczas części z nich odbywały się ogniska z pieczeniem kiełbasy, głównie w sezonie
jesienno – wiosennym.
Wiele imprez, to tradycyjnie znajdujące się od lat w kalendarzu Oddziału:
- po raz 20- ty odbyło się przejście historycznej trasy z Piwnicznej przez Radziejową do
Rytra, szlakiem pierwszej wycieczki nowosądeckiego „Beskidu” w 1906 r.
- zorganizowano dwie imprezy dla dzieci – w lutym kulig koło Barcic a z okazji Dnia
Dziecka wycieczkę do Skamieniałego Miasta koło Ciężkowic,
- kolejne siódme „Nocne wędrowanie” odbyło się w czerwcu w Bieszczadach,
- w październiku odbyła się szósta wycieczka „Szlakiem Winnym”, tym razem do
Francji,
- wzięto udział w XXI Noworocznej Mszy Świętej Ludzi Gór na Jaworzynie,
- w kwietniu Oddział uczestniczył w X Wielkopiątkowej Drodze do Krzyża na Mogielicę,
- wzięto udział w góralskiej pasterce u „Królowej Tatr” na Wiktorówkach,
- symboliczne zakończenie sezonu miało w tym roku miejsce w Małych Pieninach,
- w grudniu zorganizowano wyjazd na Jarmark Noworoczny do Drezna,
- w dniu 5 grudnia odbyło się wejście na Rosochatkę, gdzie odprawiona została msza święta
z okazji 5 – tej rocznicy śmierci naszego przewodnika Krzysztofa Żuczkowskiego.
Postanowiono że od tego roku będzie to stałe miejsce mszy świętej w intencji wszystkich
zmarłych członków Oddziału,
- najatrakcyjniejszą imprezą była sierpniowa wyprawa „Szlakami Bałkańskich Orłów”, w
której wzięło udział 58 osób. Obejmowała program górski, krajoznawczy oraz wodny z
raftingiem i rejsem statkiem. Zwiedzano Serbię, Czarnogórę, Albanię, Bośnię i
Hercegowinę oraz Macedonię.
Kolejny rok kontynuowana była współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego
Wieku. Odbyło się 7 niedzielnych wycieczek zorganizowanych przez Wiesława Wcześnego,
w których wzięło udział 135 osób. W październiku odbył się w Beskidzie Sądeckim III Rajd
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który obsługiwali nasi przewodnicy.
Afisze informujące o imprezach organizowanych przez Oddział umieszczane były w
gablotach, na tablicach i witrynach w kilkunastu punktach miasta.
Imprezy były prowadzone społecznie przez 21 przewodników. Najwięcej, bo po 24
wycieczki prowadzili Ryszard Patyk i Wojciech Szarota. Pozostali to Maciej Zaremba – 10,
Robert Cempa i Łukasz Musiał - po 7, Wiesław Wcześny – 6, Władysław Kowalczyk – 5,
Aleksander Jarek – 4, Jerzy Gałda – 3, Leszek Małota, Wojciech Lippa, Marta Treit i Piotr

Pawlikowski – po 2 oraz Marek Wojsław, Zbigniew Smajdor, Antoni Piotrowski, Maria
Dominik, Stanisław Pałka, Lech Traciłowski, Jan Oleksy i Edward Stoch - po 1.
Od trzech lat odbywają się w każdą środę lub czwartek wycieczki górskie dla
emerytów. Organizuje je i prowadzi jako przewodnik Stanisław Pałka. Liczą one po
kilkunastu uczestników. Dojazdy do gór odbywają się komunikacją lokalną. W 2009 r.
zorganizowanych zostało 51 takich wyjazdów.
W związku z dotacją otrzymaną z Urzędu Miasta, uczestnicy imprez pokrywali tylko
część kosztów wynajmu autokarów. Dzięki temu wycieczki były bardziej dostępne dla ich
uczestników, co miało szczególne znaczenie dla kilkuosobowych rodzin, młodzieży szkolnej
oraz emerytów.
Górska Odznaka Turystyczna PTT
Propagowano akcję zdobywania GOT PTT oraz odznaki młodzieżowej „Ku
Wierchom”. Komisja Oddziałowa GOT przyznała 3 odznaki „małe” brązowe i 1 „Ku
Wierchom”. Łącznie od reaktywowania GOT PTT w 1994 r. w Oddziale zdobyto 355 odznak
różnych stopni.
Z inicjatywy Wojciecha Szaroty ogłoszony został konkurs „Zdobywamy swój Mount
Everest”. Jest to uzupełnienie zdobywania odznak GOT. Normę wypełniło 16 osób, które
podczas imprezy „Zakończenie sezonu” otrzymały specjalnie przygotowane z tej okazji
koszulki oraz nagrody książkowe. Inicjatywa ta zdobyła wyróżnienie Nowosądeckiej Izby
Turystycznej oraz Starostwa Powiatowego.
Koło Przewodników
Władze Koła działały w składzie wybranym podczas IV Walnego Zebrania Członków
Koła odbytego w dniu 12 marca 2008 r.
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Koło liczy 47 członków. Najważniejsze działania Koła w 2009 r. to:
- zebrania organizacyjne odbywały się w każdą drugą środę miesiąca i miały charakter
otwarty,
- w 10 rocznicę złożenia ślubowania przewodnickiego na szczycie Radziejowej odbyło się w
dniu 3 lutego tradycyjne wejście członków Koła na ten szczyt,
- w dniach 7-8 marca delegacja Koła wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w
XXV Jubileuszowej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasnej Górze,

- członkowie Koła aktywnie uczestniczyli we wszystkich aspektach działalności Oddziału,
przede wszystkim prowadząc oddziałowe wycieczki,
- w dniu 18 grudnia licznie uczestniczono, łącznie z pocztem sztandarowym w pogrzebie
członka Koła, jednego z najaktywniejszych przewodników w historii Oddziału –
Władysława Kowalczyka. Zmarł on 5 dni wcześniej na Ćwilinie w Beskidzie Wyspowym,
- kontynuowany jest, rozpoczęty w październiku 2008 r. kurs przewodników beskidzkich.
Jego zakończenie planowane jest na I kwartał 2010 r. Opiekę nad kursem sprawują Maciej
Zaremba i Wojciech Szarota. W maju odbył się przed państwową komisją egzamin kursu
pilotów wycieczek. Na 32 uczestników, w pierwszym terminie zdało go 29 osób.

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 lutym
wymieniono zniszczone tablice z mapami szlaków znajdujące się przy dworcach PKP i PKS.
Ich projekt opracowała Iwona Kowalczyk. W porównaniu do poprzednich, dołączono do nich
gabloty na afisze wycieczkowe.
Przygotowano II, poprawione wydanie informatora „Nowy Sącz. Ścieżki spacerowe
w obrębie Starego Miasta” w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej.
Wydawnictwo rozprowadzane jest także, w siedzibie PTT i Centrum Informacji Turystycznej
oraz dodatkowo przez nowosądeckie Muzeum Okręgowe w Miasteczku Galicyjskim.
Działalność wydawnicza
Wydano zaległy numer 1/63 pisma „Beskid” obejmujący 2008 r. w objętości 28 stron
i w nakładzie 600 egzemplarzy . Opracował go Maciej Zaremba a druk wykonała „Poligrafia
Małopolska” Łukasza Gocka. Pismo poświęcone jest górom, turystyce górskiej, ekologii oraz
działalności PTT, a przede wszystkim Oddziału w Nowym Sączu. Numer mógł się ukazać
dzięki zakupieniu części nakładu przez Urząd Miasta. Z tego też powodu zawierał materiały,
głównie historyczne, poświęcone Nowemu Sączowi. Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie
wśród uczestników imprez oraz wszystkich zainteresowanych przez biuro PTT, Centrum
Informacji Turystycznej, „Civitas Christiana” oraz sklep „Alpin”. Ponadto otrzymuje je
czytelnia Sądeckiej Biblioteki Publicznej. W związku z posiadaniem numeru ISSN, „Beskid”
przekazywany jest również do ponad 20 najważniejszych bibliotek w kraju.
Sekcja Wysokogórska
Organizowała niedzielne wyjścia w góry w ciągu całego roku w kilkuosobowych
składach. Jej członkowie należą jednocześnie do Klubu Wysokogórskiego w Bielsku Białej
oraz do Austriackiego Alpenverein.
Sekcja Narciarska
Sekcja propaguje wędrówki na nartach śladowych i skitourowych jako alternatywę dla
narciarstwa „wyciągowego”. Mimo słabych warunków śniegowych, jej członkowie
wędrowali na nartach po okolicach Nowego Sącza.

Inne działania
- Biblioteka Górska Oddziału liczy 6 501 pozycji. Z powodu braku odpowiedniego
pomieszczenia, wypożyczenia odbywają się obecnie sporadycznie,
- zgłoszone przez Oddział osoby działały w wojewódzkich komisjach egzaminacyjnych:
przewodników beskidzkich - Władysław Kowalczyk,, terenowych - Rafał Linkowski i
Wojciech Lippa oraz pilotów wycieczek – Bożena Srebro i Lech Traciłowski,
- Oddział jest od 1999 r. członkiem Nowosądeckiej Izby Turystyki. Bierze również
udział w spotkaniach i szkoleniach dla organizacji pozarządowych,
- Oddział działa na rzecz całego Towarzystwa organizując produkcję oraz dystrybucję
legitymacji organizacyjnych i odznak GOT PTT. W dniach 31 stycznia – 01 lutego Oddział
był organizatorem posiedzenia Zarządu Głównego PTT w Krościenku,
- Barbara Gieroń opracowuje kolejne tomy kroniki Oddziału obejmujące lata 2006 – 2009,
- Oddział rozprowadza organizacyjne kurtki PTT z polaru. W 2009 r. zakupiło je 105
osób,
- w związku z ogłoszeniem przez PTT Roku Chałubińskiego, w dniu 30 maja zorganizowano
spotkanie z Maciejem Pinkwartem pt. „Tytus Chałubiński i jego epoka”,
- w karczmie przy Miasteczku Rowerowym zorganizowano 10 stycznia tradycyjne spotkanie
opłatkowe, w którym wzięło udział ponad 90 członków i sympatyków PTT. Najbardziej
aktywni zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi,
- po raz kolejny Oddział włączył się w akcję „Ratujmy Sądeckie Nekropolie”, która odbyła
się po raz ósmy. W dniu 1 listopada nasi członkowie prowadzili kwestę na cmentarzu
komunalnym przy ul. Rejtana,
- pokłosiem sierpniowej wyprawy „Śladami Bałkańskich Orłów” była wystawa 170
fotogramów zorganizowana w Restauracji „Ratuszowa” w piwnicach nowosądeckiego
ratusza. Jej wernisaż z udziałem ponad 100 uczestników miał miejsce w dniu 27 listopada.
Następnie w Tyliczu odbyło się spotkanie po wyprawowe,
- Oddział szeroko propagował akcję przekazywania 1% podatku na działalność PTT, m.in.
przygotowując odpowiednie ulotki informacyjne,
- na bieżąco prowadzona jest przez Joannę Drylę – Bogucką strona internetowa Oddziału pod
adresem www.pttns.pl. Jest bardzo bogata w informacje a aktualizowana jest nawet
kilkakrotnie w tygodniu. Rezultatem jest bardzo duże zainteresowanie stroną. W trakcie
całego roku zanotowano 286 400 wizyt. W rankingu strony „stat 24” prowadzącej tego
rodzaju statystyki, strona Oddziału zajmuje w grudniu 2009 r. pierwsze miejsce w kraju w
dziale „Turytyka/Organizacje” Świadczy to także o szerokiej i budzącej duże
zainteresowanie działalności Oddziału. Strona posiada działy: ogólne, Statut, Historia,
Informacje, Odznaki, PTT Nowy Sącz, Bezpieczeństwo, GOPR, Kontakt i Księga Gości.
Ponadto znajdują się na niej działy dotyczące bieżącej działalności Oddziału jak:
Aktualności, Wycieczki i wyprawy, Regulamin wycieczek, Szlaki spacerowe, Przewodnicy,
Koło Przewodników PTT, Koło PTT w Tarnobrzegu, Przyjaciele, Relacje, Galeria.
Informacje na temat Oddziału znaleźć można także na wielu innych stronach np.: na
oficjalnej stronie miasta Nowego Sącza /www.nowysacz.pl/, Centrum Informacji
Turystycznej w Nowym Sączu /www.cit.com.pl/ Sklepu turystycznego „Alpin”
/www.alpin-sport.pl/, itd. Oddział posiada dwie skrzynki mailowe:
pttbeskid@poczta.onet.pl oraz przez stronę Zarządu Głównego www.ptt.org.pl,
- Członkowie Oddziału działają we władzach Towarzystwa. Podczas VII Zjazdu Delegatów
PTT odbytego w dniach 18-19 listopada 2007 r. w Zakopanem, do prezydium Zarządu
Głównego został wybrany Wojciech Szarota a Jacek Gospodarczyk z Tarnobrzega jest

członkiem Zarządu Głównego. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano
Jerzego Gałdę a jej członkiem Aleksandra Stybla z Tarnobrzega. Członkiem Głównego
Sądu Koleżeńskiego wybrano Wiesława Wcześnego. Ponadto ks. Józef Drabik jest
kapelanem Towarzystwa,
- O działalności Oddziału informowała regionalna prasa. Były to: „Dziennik Polski”, „Gazeta
Krakowska”, „Sądeczanin” , „Nasz Beskid”, „Miasto. Tygodnik Nowosądecki”, „Tydzień
Nowosądecki”, „Informacje Nowosądeckie”. Ponadto w Regionalnej Telewizji Kablowej
ukazywały się informacje, wywiady i reportaże dotyczące naszej działalności,
- w maju 2009 r. prezes Oddziału Wojciech Szarota wyróżniony został na wniosek
Nowosądeckiej Izby Turystycznej przez Ministra Sportu i Turystyki medalem „Za Zasługi
dla Turystyki”,
- finansowo wspierał nasz Oddział Urząd Miasta. Otrzymane środki przeznaczono na
dofinansowanie transportu przy organizacji imprez górskich, wydanie pisma „Beskid” oraz
folderu „Nowy Sącz. Ścieżki spacerowe w obrębie Starego Miasta”. Z wpłat 1% podatku
przekazanym nam za pośrednictwem Zarządu Głównego PTT, dofinansowano m. in. kurs
przewodnicki.
Koło PTT w Tarnobrzegu
Od czasu powstania, jest nieprzerwanie najprężniejszym Kołem PTT w kraju. W
wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2008 r. został powołany zarząd:
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Siedziba Koła mieści się w lokalu przy ul. Kochanowskiego 12/58 gdzie są pełnione
dyżury we wtorki w godz. 17.00 – 18.00.
Również w Kole, jak i w całym Oddziale podstawową działalnością jest
organizowanie górskich wycieczek. W 2009 r. odbyło się 25 imprez a wzięło w nich udział
636 osób. Najwięcej z nich miało miejsce w Górach Świętokrzyskich i okolicach – bo 5,
ponadto wędrowano po Bieszczadach – 4 razy, Beskidzie Sądeckim, Tatrach, Beskidzie
Niskim i Jurze – po 2 razy oraz po Pieninach, Roztoczu, Gorcach i Beskidzie Żywieckim – po
1 razie. Odbyły się też 3 wyprawy na Ukrainę i 1 do Hiszpanii. Najczęściej były to imprezy 3dniowe, których odbyło się 9. Ponadto było 5 wycieczek 1 – dniowych, 4 wycieczki 2 –
dniowe, po 3 wycieczki 4 – dniowe i 5 dniowe oraz 1 wyprawa 22 – dniowa. Wycieczki
prowadziło społecznie 20 przewodników. Najwięcej Mieczysław Winiarski – 9 razy,
Małgorzata Jędrusik, Jacek Gospodarczyk, Konrad Maguder – po 5 razy, Barbara Reczek i
Mieczysław Zemła – po 3 razy, Ryszard Kuczera, Szczepan Zaliński i Grzegorz Bień – po 2
razy oraz Stanisław Bochniewicz, Leszek Karkut, Witold Tryczyński, Siergiej Pidmogilny,
Ireneusz Kawa, Krystyna Kuczera, Aleksander Stybel, Dariusz Kompanowicz, Henryk
Winiarski, Paulina Krzemińska i Aleksander Nużnyj – po 1 razie. Większość imprez
obsługiwana była przez więcej niż jednego przewodnika.
W 2009 r. Koło uroczyście obchodziło jubileusz 10 – lecia działalności. W dniach 1517 maja odbyło się w Ochotnicy Górnej w Gorcach spotkanie okolicznościowe z tej okazji.
Oddział w Nowym Sączu reprezentował wiceprezes Jerzy Gałda. Natomiast 17 grudnia
odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe.
O działalności Koła regularnie pisze lokalna prasa: „Echo Dnia”, „Nowiny”,
„Tygodnik Nadwiślański” oraz wydawane w Chicago pismo „Zew Natury”. Przebudowana
została strona internetowa – www.tarnobrzeg.ptt.org.pl. Koło posiada również skrzynkę
mailową: ptt@ptt.vel.pl.

Mieczysław Winiarski jest członkiem Przewodnickiej Komisji Egzaminacyjnej przy
Marszałku Województwa Podkarpackiego. Swą liczącą się twórczość fotograficzną
kontynuował Bogdan Myśliwiec. Zorganizowana została wystawa fotograficzna jego prac
oraz został wydany album o Tarnobrzegu jego autorstwa.

Maciej Zaremba

