
                                                S p r a w o z d a n i e 
z działalności Oddziału ”Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzaoskiego w 
Nowym Sączu za 2010 rok 
 
 
        Był to 21-szy rok działalności Oddziału od reaktywowania go w 1990 roku. Początkowo władze 
Oddziału pracowały w składzie wybranym podczas VII Walnego Zgromadzenia Członków, które 
odbyło się w dniu 24 października 2007 roku. 
 

 Zarząd 
Prezes                                                                          Wojciech Szarota 
Prezes Honorowy                                                      Maciej Zaremba 
Wiceprezesi                                                                Jerzy Gałda 
                                                                                      Wiesław Wcześny 
Sekretarz                                                                     Jolanta Augustyoska 
Skarbnik                                                                      Teresa Frączek 
 Członkowie                                                                Paweł Kiełbasa 
                                                                                      Iwona Kowalczyk 
                                                                                      Joanna Król 
                                                                                      Leszek Opara 
                                                                                      Zbigniew Smajdor 
                                                                                      Marta Treit 
 

Komisja Rewizyjna 
Przewodniczący                                                          Józef Orlita 
Zastępca                                                                       Arkadiusz Rybioski 
Sekretarz                                                                      Marzena Musiał 
 

Sąd Koleżeoski 
Przewodniczący                                                           Wacław Raczkowski 
Sekretarz                                                                       Ryszard Patyk 
Członek                                                                          Kazimierz Wojnarowski 
 
            W dniu 2 października 2010 roku odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków . Zarząd 
Główny PTT reprezentował prof. Antoni Leon Dawidowicz. Wybrano nowe władze Oddziału w 
składzie: 
 

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 
                                                                                         Józef 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 
                                                                                            Jolanta Serafin 
 
         Wybrano też 14 delegatów  oraz 4 zastępców na VIII Zjazd PTT. Ostatecznie na Zjeździe Oddział 
reprezentowali Joanna Dryla-Bogucka, Teresa Frączek, Jerzy Gałda, Sławomir Kołsut, Jan Krajewski,  
Joanna Król, Leszek Małota, Ryszard Patyk, Zbigniew Smajdor,  Wojciech Szarota, Marta Treit, 
Wiesław Wcześny,  Maciej  Woźniak i Maciej Zaremba. 
           W styczniu otrzymaliśmy decyzję Sądu Rejonowego w Krakowie o uzyskaniu przez Oddział 
osobowości prawnej z dniem 18 grudnia 2009 roku.  W marcu  Oddział wystąpił z wnioskiem o 
uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, co pozwoli na bezpośrednie pozyskiwanie kwot 
pochodzących z 1 % podatku. 
           Siedziba Oddziału mieściła się w Biurze Podróży „Wakacyjny Raj” ul. Sobieskiego 14 a/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. 
 

                                                                Sprawy członkowskie 
 
           W trakcie 2010 roku do Oddziału wstąpiło 59 osób, w tym 45 w Nowym Sączu a 14 do Koła w 
Tarnobrzegu. Łącznie od czasu reaktywowania Oddziału w 1990 roku wstąpiło do niego 1021 osób, z 
czego 752 w Nowym Sączu, 244 do Koła w Tarnobrzegu oraz 25 do Koła w Krynicy. W 2010 roku 
składki opłaciło 259 osób, z tego 176 w Nowym Sączu i 83 w Tarnobrzegu. Jednak zgodnie ze 
statutem dopuszczającym roczne opóźnienie w płaceniu składek, Oddział na dzieo 31 grudnia 2010 
roku liczy 364 członków, w tym 250 w Nowym Sączu oraz 114 w Tarnobrzegu.  
   

                                                                         Jubileusz 
 
         31 marca 1990 roku został reaktywowany Oddział „Beskid” Polskiego Towarzystwa 
Tatrzaoskiego, działający poprzednio w latach 1906 – 1950. Imprezą inaugurującą obchody 
jubileuszowe był ostatkowy „Bal 20-lecia” który odbył się w budynku ratusza Miasteczka Galicyjskiego 
w dniu 13 lutego.  Główne uroczystości  z okazji 20-lecia reaktywowania Oddziału odbyły się na 
szczycie Rosochatki  w dniu  10 kwietnia.  Rozpoczęły się one mszą świętą a potem nastąpiły oficjalne 
uroczystości połączone z wręczeniem wyróżnieo. Rozdane zostało także przygotowane z tej okazji 
specjalne wydanie pisma „Beskid”, poświęcone działalności Oddziału w minionym 20-leciu. Gośdmi 
byli przedstawiciele Zarządu Głównego PTT z prezesem Włodzimierzem Janusikiem, Prezydenta 
Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego czy Nowosądeckiej Izby Turystycznej. 
 

                                                  
 
 



                                                          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,  patriotyczne oraz integracyjne, zarówno wśród samych uczestników jak i pomiędzy nimi  
a Towarzystwem. 
               W Nowym Sączu zorganizowano 75 ogólnodostępnych imprez dla 2918 osób. Największe 
zapotrzebowanie istnieje na wycieczki jednodniowe i odbyło się ich 60. Zorganizowano też 4 imprezy 
2-dniowe, 6 imprez 3-dniowych, 2 imprezy 5-dniowe oraz po jednej 4, 6 i 18 -dniowej. Tradycyjnie 
najczęściej wędrowano po Beskidzie Sądeckim bo 12 razy. Odwiedzano też inne pasma górskie: 
Pogórze – 7 razy, Beskid Niski – 6 razy, Gorce – 5 razy, Tatry – 4 razy, Beskid Wyspowy, Bieszczady i 
Pieniny – po 3 razy, Beskid Żywiecki, Makowski i Jurę – po 2 razy oraz Spisz i Karkonosze – po jednym 
razie. Odbywały się także wyjazdy poza granice kraju. 9 razy w słowackie  Tatry, 8 razy w inne 
słowackie góry a ponadto 2 razy do Czech i po jednym – do Hiszpanii z Francją, na  Węgry, do 
Niemiec, Mołdawii z Rumunią i na Ukrainę. 
                 Imprezy były prowadzone społecznie przez 23 przewodników.  Najwięcej, bo 26 imprez 
prowadził Ryszard Patyk. Pozostali to Wojciech Szarota – 19, Maciej Zaremba – 8, Jerzy Gałda i Robert 
Cempa – po 6, Wiesław Wcześny i Maria Dominik – po 5, Joanna Król i Maciej Majewski – po 4, 
Katarzyna Citak, Wojciech Lippa i Iwona Kowalczyk-Tudaj – po 2 oraz Anna Mogilska, Małgorzata 
Poręba, Agnieszka Wójcik, Edward Storch, Michał Osysko, Lech Traciłowski, Marta Treit, Łukasz 
Musiał, Stanisław Pałka, Michał Kelm i Jan Oleksy – po 1 imprezie.    
                Dojazd do gór odbywał się głównie autokarami  turystycznymi a kilka razy środkami 
lokomocji publicznej. Dla uatrakcyjnienia imprez, podczas części z nich odbywały się ogniska z 
pieczeniem kiełbasy, głównie w sezonie jesienno – wiosennym. 
                Afisze informujące o imprezach organizowanych przez Oddział umieszczane były w 
gablotach, na tablicach oraz w witrynach w kilkunastu punktach miasta, a także na stronie 
internetowej Oddziału. 
                Wiele imprez, to tradycyjnie znajdujące się w kalendarzu Oddziału: 
- po raz 21-szy odbyło się przejście historycznej trasy z Piwnicznej przez Radziejową do Rytra,  
  szlakiem pierwszej wycieczki nowosądeckiego „Beskidu” w 1906 roku, 
- główną imprezą roku była lipcowa wyprawa w hiszpaoskie pasmo Sierra Nevada i francuskie Alpy, 
  w której wzięło udział 40 osób, 
- w styczniu zorganizowano kulig dla dzieci w Beskidzie Niskim, 
- kolejne ósme „Nocne Wędrowanie” odbyło się w czerwcu w Beskidzie Żywieckim, 
- w październiku po raz siódmy odbyła się impreza „Szlakiem Winnym”, tym razem do Mołdawii, 
- wzięto udział w XXII Noworocznej Mszy Świętej Ludzi Gór na Jaworzynie, 
- w kwietniu Oddział uczestniczył w XI Wielkopiątkowej Drodze do Krzyża na Mogielicę,  
- wzięto udział w góralskiej pasterce u „Królowej Tatr” na Wiktorówkach, 
- 11 listopada zorganizowano wycieczkę Szlakiem Legionów do Łowczówka, 
- symboliczne „Zakooczenie sezonu” zorganizowano tym razem w listopadzie  w Beskidzie Niskim . 
                 W związku z dotacją otrzymaną z Urzędu Miasta, uczestnicy imprez pokrywali tylko częśd 
kosztów wynajmu autokarów. Dzięki temu wycieczki były bardziej dostępne dla ich uczestników, co 
miało szczególne znaczenie dla kilkuosobowych rodzin, młodzieży szkolnej czy emerytów. 
                Kolejny rok kontynuowana była współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 
Odbyło się 5 niedzielnych wycieczek zorganizowanych przez Wiesława Wcześnego, w których wzięły 
udział 94 osoby. W październiku odbył się w Tatrach  IV Rajd Uniwersytetów Trzeciego Wieku w 
którego przygotowaniu brał udział nasz Oddział i który także zapewnił obsługę przewodnicką. 
                 Czwarty rok działała nieformalna grupa zwana „szalonymi emerytami”. W 2010 roku 51 
wycieczek zorganizował i poprowadził jako przewodnik Stanisław Pałka. Odbywają się one w środku 
tygodnia i dojazdy do gór odbywają się komunikacją lokalną. 
  



 

                                                     Górska Odznaka Turystyczna PTT                                                                                             
 
          Propagowano akcję zdobywania GOT PTT oraz odznaki młodzieżowej „Ku Wierchom”. Komisja 
Oddziałowa GOT przyznała 7 odznak „małych” brązowych, 3 „małe” srebrne i 2 „małe” złote oraz 6 
„Ku Wierchom”. Łącznie od reaktywowania GOT PTT w 1994 roku,  w Oddziale zdobyto 373 odznaki 
różnych stopni. 
           Kontynuowany był konkurs „Zdobywamy swój Mount Everest”. W II jego edycji normę 
wypełniło 13 osób. Zostały one wyróżnione nagrodami rzeczowymi.     
 

                                                                  Koło Przewodników 
 
         Władze Koła działały w składzie wybranym podczas IV Walnego Zebrania Członków Koła które 
odbyło się w dniu 12 marca 2008 roku. 
 

Zarząd 
Prezes                                                         Jerzy Gałda 
Wiceprezes                                                Wojciech Szarota 
Wiceprezes                                                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 
 
             Koło liczy 54 członków.  
             Najważniejszym wydarzenia roku było zakooczenie rozpoczętego w październiku 2008 roku 
kursu przewodników beskidzkich, drugiego już zorganizowanego przez Oddział . Na kurs zapisały się 
22 osoby. Do trudnego egzaminu paostwowego który odbył się w dniach 29 – 31 lipca przystąpiło 10 
osób. Pozytywnie zdało go w pierwszym terminie 7 osób. Uroczyste wręczenie „blach” nowym 
przewodnikom  rozpoczęte mszą świętą, miało miejsce w dniu 23 października na szczycie 
Radziejowej. 
                     Inne działania Koła w 2010 roku to: 
- odbyło się 12 comiesięcznych spotkao organizacyjnych ale o charakterze otwartym,  w stałym                         
terminie – w każdą drugą środę miesiąca, 
- w 11 rocznicę złożenia ślubowania przewodnickiego, w dniu 14 lutego odbyło się  tradycyjne wejście  
członków Koła „na krechę”na Radziejową, 
- w dniu 14 stycznia wzięto udział we wspólnym przewodnickim sądecko-krynickim spotkaniu    
opłatkowym w Kamiannej, 
- w kwietniu w Galerii „Dawna Synagoga”  zwiedzono wystawę „Formy oręża na przestrzeni  
  wieków” a następnie wysłuchano wykładu kustosza wystawy, 
- podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Przewodnika które odbyły się 20 lutego w    
Jerzmanowicach, Robert Cempa otrzymał  resortową odznakę „Za Zasługi dla Turystyki” a Wojciech    
Szarota dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego, 



- w dniach 6-7 marca delegacja Koła wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w XXVI Pielgrzymce     
Przewodników Turystycznych na Jasnej Górze, 
- 30 pażdziernika członkowie Koła odbyli  w Pienioskim Parku Narodowym szkolenie, w wyniku 
którego otrzymali uprawnienia do prowadzenia wycieczek po tym Parku, 
- 31 pażdziernika pod szczytem Dwilina,  w miejscu gdzie w dniu 13 grudnia 2009 roku zmarł wybitny    
przewodnik Koła Władysław Kowalczyk, umieszczono pamiątkowy krzyż, 
- została wykonana pierwsza partia organizacyjnych kurtek przewodnickich z materiału thermo shell, 
- członkowie Koła 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, 
- do „Klubu 100” a więc przewodników którzy prowadzili taką ilośd wycieczek dla Oddziału weszli 
Ryszard Patyk i Jerzy Gałda, zwiększając ilośd członków tego „Klubu” do siedmiu. 
                    
 

                                                                     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.  
           Kontynuowano rozprowadzanie II wydania informatora „Nowy Sącz. Ścieżki  spacerowe w 
obrębie Starego Miasta” w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej.  Również i to 
wydawnictwo rozprowadzane jest w siedzibie PTT i Centrum Informacji Turystycznej oraz dodatkowo 
przez nowosądeckie Muzeum Okręgowe w Miasteczku Galicyjskim. 
            Rozpoczęły się przygotowania do wyznakowania sądeckiego odcinka Drogi św. Jakuba z 
Nowego Sącza do Krakowa. W październiku biskup tarnowski ks. Wiktor Skworc wyraził zgodę na 
realizację tego projektu. Z ramienia Oddziału, zajmowad się tym będzie Grażyna Kołat. 
 

                                                             Działalnośd wydawnicza 
 
           W 2010 roku ukazały się dwa numery pisma „Beskid”. Opracował je Maciej Zaremba a druk 
wykonała „Poligrafia Małopolska” Łukasza Gocka, obydwa w nakładzie po 600 egzemplarzy. Pismo 
poświęcone jest górom, turystyce górskiej, ekologii oraz działalności PTT, a przede wszystkim 
Oddziału w Nowym Sączu.  Dzięki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
wydano zaległy nr  1(64) za 2009 rok w objętości 28 stron. Większośd artykułów w nim dotyczyła 
powiatu nowosądeckiego. Następny nr  1(65) w objętości 24 stron ukazał się w kwietniu i był w 
całości poświęcony jubileuszowi 20-lecia Oddziału. Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie wśród 
uczestników imprez oraz wszystkich zainteresowanych przez biuro PTT oraz Centrum Informacji 
Turystycznej. Ponadto otrzymuje je czytelnia Sądeckiej Biblioteki Publicznej oraz wszystkie Oddziały 
PTT. W związku z posiadaniem numeru ISSN, „Beskid” przekazywany jest również do ponad 20 
najważniejszych bibliotek w kraju. 
 

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



 

                                                          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. 
 

                                                                      Inne działania 
 
 - Biblioteka Górska Oddziału liczy 6501 pozycji. Od kwietnia pozyskano dla biblioteki pomieszczenie      
przy ul. Kilioskiego. Opiekę nad księgozbiorem  sprawuje Wiesław Wcześny , który prowadzi prace 
inwentaryzacyjne przychodów za lata 2004 – 2010 a jednocześnie udostępnia księgozbiór 
czytelnikom, 
 - Oddział jest od 1999 roku członkiem Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Bierze również udział w 
spotkaniach i szkoleniach dla sądeckich organizacji pozarządowych, 
 - zgłoszone przez Oddział osoby działały w wojewódzkich komisjach egzaminacyjnych przewodników 
beskidzkich – Maciej Zaremba, terenowych – Rafał Linkowski i Wojciech Lippa oraz pilotów wycieczek 
– Bożena Srebro i Lech Traciłowski.  
- Oddział działa na rzecz całego Towarzystwa, organizując produkcję oraz dystrybucję legitymacji 
organizacyjnych oraz legitymacji i odznak przewodnickich. W dniach 15 i 16 maja Oddział był 
organizatorem posiedzenia Zarządu Głównego,  które odbyło się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym 
Sączu a ponadto  załatwił wydanie pocztowej kartki okolicznościowej z okazji VIII Zjazdu Delegatów 
PTT przez Pocztę Polską, 
- Barbara Gieroo opracowuje kolejne tomy kronik Oddziału za lata 2006 – 2010, 
- kilkadziesiąt osób nabyło organizacyjne kurtki PTT z polaru rozprowadzane przez Oddział, 
- 16 stycznia w budynku ratusza w Miasteczku Galicyjskim zorganizowano spotkanie opłatkowe z 
udziałem 105 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 
dziewiąty. W dniu 1 listopada członkowie PTT prowadzili kwestę na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Rejtana, 
- pokłosiem lipcowej wyprawy w hiszpaoskie i francuskie góry był wernisaż wystawy „Andaluzja czyli 
corrida po sądecku”, który miał miejsce w restauracji „Ratuszowa”  w dniu 26 listopada a 
uczestniczyło w nim  70 osób. Ponad 190 eksponowanych fotogramów było dziełem 10 uczestników 
wyprawy. Następnie w Szczawnicy odbyło się spotkanie powyprawowe, 
- Oddział propagował akcję przekazywania 1 % podatku na działalnośd PTT, 
- Oddział zakupił rzutnik multimedialny wraz z ekranem, 
- na bieżąco prowadzone 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. W rankingu strony  „Stat 24” prowadzącej tego rodzaju statystyki, strona Oddziału 
zajmowała drugie miejsce w kraju w dziale „Turystyka/Organizacje”. Świadczy to także o szerokiej i 
budzącej duże zainteresowanie działalności 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.  Informacje na temat Oddziału znaleźd 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 itd. Oddział posiada dwie skrzynki 
mailowe: pttbeskid@poczta.onet.pl oraz przez stronę Zarządu Głównego www.ppt.org.pl, 

http://www.pttns.pl/
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- członkowie Oddziału działają we władzach Towarzystwa.  Od listopada 2007 roku do listopada 2010 
roku członkiem prezydium Zarządu Głównego był Wojciech Szarota, członkiem Zarządu Głównego  
Jacek Gospodarczyk z Koła w Tarnobrzegu , przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej – Jerzy 
Gałda,  jej członkiem Aleksander Stybel z Tarnobrzega, a członkiem Głównego Sądu Koleżeoskiego 
Wiesław Wcześny. Podczas VIII Zjazdu Delegatów w dniach 13 i 14 listopada, Wojciech Szarota został 
wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego, Joanna Król skarbnikiem , Joanna Dryla – Bogucka 
członkiem prezydium a Aleksander Stybel członkiem Zarządu Głównego. Członkiem Głównego Sądu 
Koleżeoskiego został Jan Krajewski. 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  nieprzerwanie  od 1997 roku pełni funkcję kapelana Towarzystwa. 
- 21 maja w ramach promocji przewodnika „Bukowina, Maramuresz” zorganizowano spotkanie z 
autorami – Stanisławem Figlem i Piotrem Krzywdą. Po spotkaniu , można było nabyd w cenach 
promocyjnych inne pozycje Wydawnictwa „Rewasz”, 
- tego samego dnia , w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy 
fotograficznej „W górę(y)” członka Oddziału Urszuli Gawron, 
- po czerwcowej wyprawie na Ukrainę, odbył się konkurs fotograficzny „Ukraina Zachodnia”, 
- zostały podpisane umowy w współpracy z Macedooskim Klubem Górskim oraz Serbskim Klubem 
Górskim, 
- Jerzy Gałda dwukrotnie zorganizował akcje pomocy dla członków Oddziału będących w potrzebie. 
Najpierw dla córeczki  przewodnika Macieja Pietrzkiewicza która musiała byd poddana drogiej 
operacji serca w Niemczech, a następnie dla Jacka Gospodarczyka z Koła w Tarnobrzegu który stracił 
cały swój dorobek podczas powodzi, 
- o działalności Oddziału informowała lokalna prasa – „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska” czy 
„Sądeczanin”. Ponadto członkowie Oddziału trzykrotnie udzielili obszernych wywiadów Regionalnej 
Telewizji Kablowej, 
- wykonano okrągłe naszywki z logo PTT które można nabyd w lokalu PTT, reklamowe kalendarzyki 
Oddziału oraz z przeznaczeniem na nagrody – pen drivy w formie plastikowej karty, 
- w październiku Kolegium Nagrody Honorowej Nowosądeckiej Izby Turystycznej przyznało   
Oddziałowi  wyróżnienie „Sądecki Laur Turystyczny” za „organizację wycieczek turystyczno – 
krajoznawczych”, 
- członkowie Oddziału otrzymali w 2010 roku wiele indywidualnych odznaczeo. Poza wspomnianymi 
wyżej wyróżnieniami przyznanymi z okazji Światowego Dnia Przewodnika, były to następujące osoby. 
W związku z jubileuszem 20-lecia Oddziału: Złota Odznaka PTT z Kosówką – Teresa Frączek, Jan 
Krajewski, Józef Orlita i Stanisław Pałka, odznaka Za Zasługi dla Turystyki przyznana przez Ministra 
Sportu – Aleksander Jarek, Łukasz Musiał, Ryszard Patyk i Marta Treit, Złote Jabłka Sądeckie 
przyznane przez Starostę Nowosądeckiego – Jerzy Gałda, Wojciech Szarota i Maciej  Zaremba , 
Grawertony Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Joanna Dryla – Bogucka, Małgorzata Kieres, 
Wojciech Lippa, Grażyna Świerczek i Wiesław Wcześny, dyplomy Starosty Nowosądeckiego – Jolanta 
Augustyoska, Robert Cempa, Łukasz Gocek, Joanna Król i Anna Totoo.  Natomiast Oddział przyznał 
grawer tony Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ryszardowi Nowakowi, Dyrektorowi Wydziału 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Nowym Sączu Józefowi Kantorowi, prezesowi Zarządu Głównego 
PTT Włodzimierzowi  Janusikowi, członkowi  Zarządu Głównego Barbarze  Morawskiej – Nowak oraz  
Kołu PTT w Tarnobrzegu. Wręczono także kilkadziesiąt dyplomów uznania byłym i obecnym członkom 
Oddziału. Podczas VIII Zjazdu Delegatów PTT w listopadzie w Zakopanem , wyróżnieni zostali:  Złotą 
Odznaką PTT z Kosówką –Joanna Dryla – Bogucka, Wojciech Lippa, Łukasz Musiał i Marta Treit, Za 
Zasługi dla Turystyki – Teresa Frączek, Jan Krajewski, Józef Orlita i Tadeusz Pogwizd.  Wymienid także 
należy wyróżnienie które spotkało kapelana PTT, byłego proboszcza w Krynicy – Słotwinach a obecnie 
w Brzesku. W sierpniu, decyzją papieża Benedykta XVI został on mianowany Kapelanem Honorowym 
Jego Świątobliwości czyli prałatem papieskim,                                              



- finansowo wspierał nasz Oddział Urząd Miasta a otrzymane środki przeznaczono na dofinansowanie 
transportu przy organizacji imprez górskich. Z wpłat 1 % przekazanych nam za pośrednictwem 
Zarządu Głównego PTT, dofinansowano kurs przewodnicki. 
  
 

                                                            Koło w Tarnobrzegu 
 
           Od czasu powstania w 1999 roku, jest nieprzerwanie największym ilościowo oraz najprężniej 
działającym Kołem w kraju. W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2008 roku 
został powołany Zarząd: 
 
Prezes                                                                  Konrad Maguder 
Wiceprezes                                                         Witold Tryczyoski 
Sekretarz                                                             Jacek Gospodarczyk 
Skarbnik                                                              Barbara Reczek 
Członek                                                               Małgorzata Jędrusik 
          W dniu 12 października dokonano wyboru 10 delegatów na VIII Zjazd Delegatów PTT w 
Zakopanem. Zostali nimi Stanisław Bochniewicz, Beata Dzikowska, Jacek Gospodarczyk, Małgorzata 
Jędrusik, Ryszard Kuczera, Barbara Reczek, Aleksander Stybel, Tadeusz Wilk, Mieczysław Winiarski i 
Zdzisław Zemła. 
          Siedziba Koła mieści się w lokalu przy ul. Kochanowskiego 12/58, gdzie we wtorki pełnione są 
dyżury. 
          Jak w całym Oddziale tak i w Kole, podstawową działalnością jest organizowanie górskich 
wycieczek. W 2010 roku odbyło się 31 imprez a wzięło w nich udział 776 osób. Najwięcej z nich miało 
miejsce w Górach Świętokrzyskich i okolicach – bo 16, ponadto wędrowano po Beskidzie Niskim – 3 
razy, Beskidzie Sądeckim, Bieszczadach i Pieninach – po 2 razy oraz po Tatrach i Gorcach – po 1 razie.  
3 razy wyjeżdżano w ukraioskie Karpaty a 1 raz w słowackie Tatry. Najczęściej,  bo 17 razy były to 
imprezy 1-dniowe. Odbyło się także 7 imprez 3-dniowych, 3 imprezy 4-dniowe, 2 imprezy 6-dniowe 
oraz po jednej imprezie 2 i 5-dniowej. Wycieczki prowadziło społecznie 17 przewodników. Najwięcej 
Mieczysław Winiarski – 15 oraz Barbara Reczek i Grzegorz Bieo – po 5, Małgorzata Jędrusik i Marek 
Łygas – po 4, Konrad Maguder, Zdzisław Zemła i Wiesław Grdeo – po 3, Stanisław Bochniewicz i 
Szczepan Zalioski – po 2 a także Leszek Karkut, Ryszard Kuczera, Michał Sępioł, Dariusz Kompanowicz, 
Witold Tryczyoski, Jacek Gospodarczyk i Aleksander Nużnyj – po 1 wycieczce. Większośd imprez 
obsługiwana była przez więcej niż jednego przewodnika. 
              W 2009 roku otwarta została Droga Szlakiem św. Jakuba na odcinku Sandomierz – Kraków. 
Została ona wyznakowana przy znacznym udziale Koła w Tarnobrzegu. Pomiędzy styczniem a 
listopadem 2010 roku, Koło zorganizowało cykl 9 przejśd kolejnych odcinków tego szlaku. Natomiast 
w październiku ukazał się przewodnik „Małopolska Droga św. Jakuba, odcinek Sandomierz – Kraków”, 
autorstwa członków Koła Wiesława Grdenia, Marka Łygasa i Mieczysława Winiarskiego, wydany przez 
Oficynę Wydawniczą „Rewasz”.                                                                                                                             
               W dniu 20 grudnia zorganizowano doroczne spotkanie opłatkowe w którym wzięło udział 27 
osób.  
               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 wybrany został do Zarządu Głównego PTT.  Ponadto Mieczysław Winiarski jest członkiem 
Przewodnickiej Komisji Egzaminacyjnej przy Marszałku Województwa Podkarpackiego. 
 
 

                                                                                                   Maciej Zaremba 
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