
Biuletyn nr 14 
Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze – grudzień 2007  

 
 
 

W roku 2006  oddziałowy referat weryfikacyjny od-
znak zweryfikował łącznie 286 odznak, w tym 186 
odznak GOT. 
 
Rok 2007 Zarząd Główny PTTK ogłosił „Rokiem Tu-
rystycznych Szlaków PTTK” 
 

 
 
Oddziałowe przedsięwzięcia cykliczne w 2007 r.: 
Styczeń - czerwiec - kurs przewodnicki - kierownik: 
Andrzej Mateusiak 
Luty - październik - kurs pilotów wycieczek - kierow-
nik:  Piotr Gryszel 
Luty - grudzień - 37 edycja Rajdu na Raty - kierownik 
przewodnik sudecki  Witor Gumprecht 
Maj - listopad - „Relaks z rowerem” - wycieczki z 
przewodnikiem  sudeckim Janem Jabłońskim 
Luty - listopad - „Wycieczki z bajerem” - prowadził 
przewodnik sudecki Włodzimierz Bayer 
Kwiecień - listopad - II Turystyczny Rajd Motorowy 
Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce - kie-
rownik: przodownik MOT Jan Tyczyński  
 
Kalendarium Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”  
2007 
 
02.01.2007 - przywieziono z drukarni wydaną przez 
Oddział PTTK broszurę „Poradnik Turysty Górskiego” 
autorstwa Andrzej Brzezińskiego, a wydaną z pozy-
skanych funduszy od sieci GSM-Plus 
 

 
 
02.01.2007 - wystąpiono do Starosty Powiatu Jele-
niogórskiego o wskazanie stanu prawnego posesji 
„Dom Śląski”  
05.01.2007 - wysłano trzy wnioski do ZG PTTK na 
dofinansowanie imprez oddziałowych 
05.01.2007 - spotkanie Ludzi Gór z biskupem legnic-
kim Stefanem Cichym w schronisku Kamieńczyk 
10.01.2007 - spotkanie A. Mateusiaka z przewodni-
czącym Komisji Kultury Sejmiki Dolnośląskiego  Mar-

cinem Zawiłą w sprawie problemów technicznych 
związanych  z zamkiem Chojnik. Propozycja PTTK 
zorganizowania sesji wyjazdowej komisji Kultury i 
Turystyki Sejmiku na zamku Chojnik. 
12.01.2007 - wysłano do Ministerstw Gospodarki 
wniosek o dofinansowanie oznakowania Szlaku Kul-
turowego (Papieskiego) z Sobieszowa na Chojnik.  
16.01.2007 - wykład i prezentacja „Turystyka Górska” 
w szkole podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze wyko-
nana przez A. Mateusiaka 
16.01.2007 - spotkanie noworoczne organizowane 
przez Starostę Powiatu Jeleniogórskiego - z udziałem 
A. Mateusiaka 
18.01.2007 - groźny huragan w regionie spowodował 
znaczne szkody na zamku Chojnik: uszkodzenie 
dachu na pomostach bojowych i na budynku kuchni, 
przewrócenie drzew na podzamczu, zerwanie linii 
telefonicznej i energetycznej.  
18-19.01.2007 - konserwacja oznakowania szlaków 
narciarskich w Kowarach wykonana przez Oddział.  

  
 
22.01.2007 - wizja lokalna na zamku, ocena szkód.  
24.01.2007 - od ZG PTTK otrzymaliśmy środki na 
dofinansowanie wydawnictwa „Kronika 20 kursów 
przodownickich Turystyki Górskiej PTTK 1983-2006” 
przygotowanego przez  Zdzisława Gasza i O/PTSM   
Ziemi Jeleniogórskiej. 

 
01.02.2007 - Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego przyznał nam dofinansowanie do 11  
oddziałowych imprez turystycznych, na 12 wniosko-
wanych.  
15.02.2007 - zebranie Zarządu Oddziału - zatwier-
dzenie budżetu Oddziału na rok 2007, omawiano 
szkody na zamku Chojnik spowodowane huraganem, 
informacja o planowaniu utworzenia Szlaku Papie-
skiego z Sobieszowa na Chojnik,   
19.02.2007 - wpłynęła pierwsza rata zwrotu  środków 
za organizacja ubiegłorocznej imprezy „Bóbr -2006” 
zorganizowanej w maju 2006 r. -  z funduszu Interreg 
IIIa.  
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19.02.2007 - spotkanie prezesa A. Rodziewicza i 
wiceprezesa A. Mateusiaka z dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Janowicach Wielkich w sprawie or-
ganizacji imprez OMTTK i Bóbr-2007.   
03-04.03.2007 - II Ogólnopolskie Zawody Nawigacyj-
ne Dzieci i Młodzieży w ośrodku Kaliniec w Przesie-
ce. W zawodach wzięły udział 44 osoby, w tym 36 
dzieci, 4 opiekunów i 4 instruktorów. 
03-10.03.2007 - 52 Ogólnopolski Rajd Narciarski 
„Karkonosze 2007” z zakończeniem w Śląskim Do-
mu. W Rajdzie uczestniczyło razem 34 osób, na 
trzech trasach: dwie sześciodniowe i jedna siedmio-
dniowa. Komador Jan Jabłoński.  
 

 
 
07.03.2007 - Zarząd Główny PTTK przyznał nam 
dofinansowanie do dwóch imprez Oddziałowych: 
Rajd Mineralogiczno-Geologiczny oraz imprezę INO 
„Złoty Liść” 
10.03.2007 - na wyjazdowej sesji Sejmiku Dolnoślą-
skiego w Jeleniej Górze uczestniczyli A. Rodziewicz i 
A. Mateusiak 
12.03.2007 - szkolenie dla przewodników „Profil geo-
logiczny” w Parku Kościuszki prowadził Andrzej Pa-
czos.  
16.03.2007 - Finał Ogólnopolskiego Współzawodnic-
twa „Puchar Dolnego Śląska w Marszach na Orienta-
cję” w Siedlęcinie. Na całość zadania składało się 10 
imprez na orientację organizowanych na terenie Dol-
nego  Śląska. Każda z imprez tworzyła inne zadanie, 
składające się na całość systemu współzawodnictwa. 
Po każdej rundzie gromadzono dokumentację i opra-
cowywano aktualne wyniki obrazujące klasyfikację. 
We współzawodnictwie wzięło udział 403 osób, w 
tym 213 dzieci w kategorii TD, 96 młodzieży w kate-
gorii TM, 45 juniorów w kategorii TJ oraz 49 seniorów 
w kategorii TS. komandor: Adam Rodziewicz  
17-18.03.2007 -  X Ogólnopolskie Marsze na Orien-
tację „Puchar Wagarowicza” w Siedlęcinie. W impre-
zie uczestniczyło 169 osób, w tym 9 w kategorii TS, 
11 w kategorii TJ, 62 w kategorii TM, 66 w kategorii 
TD, 4 w kategorii TP oraz 17 w kategorii TN. 
 

 
 
22.03.2007 - zebranie Zarządu Oddziału - podsumo-
wano odbyte imprezy turystyczne ORN i INO 
19.03.2007 - szkolenie dla przewodników ”Rośliny 
Sudetów” prowadził Piotr Norko 

23-24.03.2007 - w szkoleniu dla przewodników  na 
podwyższenie klas, zorganizowanym przez Dolno-
śląską Federację Przewodników w Strzesze Akade-
mickiej uczestniczyło kilku kolegów przewodników z 
naszego Koła Przewodnickiego: Jerzy Gorczyca, Jan 
Tomaszek, Stanisław Wańczyk i Andrzej Mateusiak  

 
30.03.2007 - w spotkaniu dotyczącym rewitalizacji Al. 
Wojska Polskiego, zorganizowanym przez prezyden-
ta miasta Jelenia Góra dla mieszkańców  i właściciel 
budynków uczestniczył A. Mateusiak 
31.03.2007 - eliminacje XXXV Ogólnopolskiego Mło-
dzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w 
Janowicach. W turnieju uczestniczyły: 4 zespoły w 
pionie szkól podstawowych, 4 zespoły w pionie szkół 
gimnazjalnych i 8 zespołów w pionie szkół ponad-
gimnazjanych - razem 48 osób, plus opiekunowie 
drużyn. Łącznie, wraz z organizatorami 64 osób. 
 

 
 
05.04.2007 - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 
piśmie wyjaśnia przyczyny tak późnego refundowania 
kosztów imprezy z poprzedniego roku tym, że od 
roku 2005 nie posiadało z UE zaliczek na realizację 
programu Interreg IIIa. Oddział  PTTK ocenia taką 
niemoc naszego rządu  i naszych euro-parlamenta- 
rzystów jako kompromitację, przez którą wiele pod-
miotów miało poważne kłopoty finansowe, dzięki 
realizacji przedsięwzięć dofinansowanych z UE.      
05.04.2007 - otrzymaliśmy zgodę konserwatora za-
bytków, który zatwierdził tablicę papieską i zezwolił 
na jej umieszczenie  na zamku Chojnik.   
22.04.2007 -  w szkoleniu zorganizowanym przez 
DFP w Legnicy i Legnickim Polu uczestniczyło 12 
osób z naszego Koła Przewodnickiego 
24.04.2007 - spotkanie nieformalnego Komitetu Or-
ganizacyjnego Szlaku Papieskiego na plebani w So-
bieszowie u ks. Józefa Frąca:  Bogusław Gałka, 
Krzysztof Kurek, Andrzej Raj, Jerzy Czajka, ksiądz 
dziekan Bogusław Sawaryn i Andrzej Mateusiak    
07.05.2007 - spotkanie nieformalnego Komitetu Or-
ganizacyjnego Szlaku Papieskiego na plebani w So-
bieszowie u ks. Józefa Frąca:  Bogusław Gałka, 
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Krzysztof Kurek, Andrzej Raj, Jerzy Czajka, ksiądz 
dziekan Bogusław Sawaryn i Andrzej Mateusiak    
09.05.2007 - zajęciami w Leśnym Banku Genów 
zakończył się dwuletni kurs dla kandydatów na prze-
wodników sudeckich.  
10.05.2007 - zebranie Zarządu Oddziału - zatwier-
dzono sprawozdanie finansowe Oddziału za 2006 r.  
11-12.05.2007 - targi turystyczne „Tur-Tec” w Jeleniej 
Górze, których współorganizatorem był Oddział 
PTTK 
 

 
 
14.05.2007 - na Krajowej Konferencji Związku Gmin 
Euroregionu Nysa oraz podczas wyborów nowego 
prezesa Euroregionu Nysa - uczestniczył A. Mate-
usiak - przewodniczący Komisji Turystyki Rowerowej 
ER Nysa.   
18.05.2007 -  w Zgromadzeniu Wspólników  spółki 
SHiS PTTK w Warszawie uczestniczył A. Mateusiak 
19.05.2007 - Rajd Wielodyscyplinowy Bóbr - 2007 w 
Janowicach Wielkich. Do rajdu zgłosiło udział 139 
uczestników i opiekunów. 
 

 
 

 
21.05.2007 - spotkanie z burmistrzami Świeradowa 
Zdroju, Mirska i Nadleśniczym Nadleśnictwa Świera-

dów Zdrój w sprawie dodatkowego oznakowania 
atrakcji obu gmin - finansowanych z budżetu obu 
gmin. Uczestniczył A. Mateusiak 
28.05.2007 - Prezydent Miasta Jelenia Góra przyznał 
Oddziałowi dofinansowanie do 6 imprez oddziało-
wych, nie odrzucając żadnego wniosku.   
31.05 - 01.06.2007 - malowanie oznakowania Szlaku 
Papieskiego z Sobieszowa na Chojnik 
09.06.2007 - otwarcie Szlaku Papieskiego z Sobie-
szowa na Chojnik z udziałem biskupa legnickiego 
Stefana Cichego w asyście 40 księży z regionu, 
pani prezes Fundacji Szlaki Papieskie oraz prof. 
Jerzego Janika – jednego z uczestników wyprawy 
rowerowej odbytej w 1956 r. wspólnie z przyszłym 
papieżem. 
 

 
 

  
 
 
 
15-17.06.2007 - II Ogólnopolskie Zawody Organiza-
torów i Młodzieżowych Organizatorów Nawigacji 
Terenowej w Łupkach. W zawodach wzięło udział 20 
osób oraz 2 instruktorów. 
15.06.2007 - ZG PTTK rozszerzył zakres ubezpie-
czeń dla członków PTTK o imprezy za granicą oraz 
dla samodzielnie zdobywających odznaki  turystycz-
ne PTTK, a także o akcje poszukiwawcze i ratunko-
we członków PTTK. 
16.06.2007 - obrona pracy magisterskiej p.t. „Rola 
PTTK Odział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze w 
popularyzacji i rozwoju turystyki oraz promocji regio-
nu” na Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze  - 
napisanej przez Martę Ciepłą - praktykantkę w PTTK 
i absolwentkę ostatniego kursu przewodnickiego.    
20.06.2007 - w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki 
Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK uczestniczył A. 
Mateusiak 
22-23-24.06.2007 - pierwsza tura państwowych eg-
zaminów dla kandydatów na przewodników sudec-
kich. Na 10 kandydatów nie zaliczyło 3 osoby.  
23.06.2007 - na tradycyjną imprezę „Noc świętojań-
ska” i „wianki” zaprosili przewodników sudeckich  do 
schroniska Kamieńczyk gospodarze: Janina i Jerzy 
Sieleccy.    
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28.06.2007 - wyjazdowa sesja sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego n.t.  turystyki odbyła się w Akademii 
Ekonomicznej w Jeleniej Górze z udziałem A. Mate-
usiaka 
29.06.2007 - udział  A. Mateusiaka w konferencji w 
UM Legnica w sprawie turystyki rowerowej  
30.06.2007 - udział A. Mateusiaka w zebraniu  Poro-
zumienia Oddziałów we Wrocławiu 
02.07.2007 - praktykę studencką w Oddziale rozpo-
częła Małgorzata Nagórna z Państwowej Wyższej 
Szkoły Zarządzania w Legnicy 
03.07.2007 - na zaproszenie wójta gminy Osiecznica 
odbyło się spotkanie A. Mateusiaka w Urzędzie Gmi-
ny z wójtem gminy w sprawie wykonanie dokumenta-
cji na turystyczne oznakowanie Gminy Osiecznica. 
05.07.2007 - uzgodnienie z Urzędem Gminy Stara 
Kamienica oznakowania szlaku rowerowego Stara 
Kamienica - Rybnica.  
05-07.07.2007 - na spotkaniu  Członków Honoro-
wych PTTK w Trójmieście uczestniczył Teofil Ligenza 
vel Ozimek. 
17.07.2007 - włączenie się Oddziału w akcję medial-
ną w sprawie obrony Wodospadu Podgórnej, zagro-
żonego poprzez budowę ujęcia wody dla mającej 
powstać małej elektrowni wodnej.  
31.07.2007 - wysłano do wójta Gminy Osiecznica 
ofertę przygotowania dokumentacji na kompleksowe 
oznakowanie turystyczne Gminy  
07.08.2007 - wysłano do Starosty Jacka Włodygi 
protest w sprawie zagrożenia dla Wodospadu Pod-
górnej.  
10.08.2007 - w tradycyjnym spotkaniu przewodników 
na Śnieżce z okazji św. Wawrzyńca uczestniczyło 
ponad 50 przewodników z naszego Koła. Obecny był 
także prezydent Czech Vaclav Klaus, który otrzymał 
od przewodników karpackich obraz olejny z dedyka-
cją. We mszy świętej uczestniczyli także wicepremier 
Przemysław Gosiewski, marszałek Łoś i wojewoda 
Grzelczyk.  
 
 

     
 
 
 

17.08.2007 - spotkanie A. Mateusiaka z dyr. Tade-
uszem Popowiczem z Euroregionalnej Izby Handlo-
wo-Przemysłowej w sprawie zlecania dla PTTK orga-
nizacji w Izbie  kursu pilotów wycieczek.   
29.08.2008 - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej 
dopiero pod koniec sierpnia przydzielił nam środki na 
coroczne odnowienie szlaków w wysokości 30 % 
naszego zapotrzebowania. Ponadto zabroniono nam 
wykonania rosoch (słupów) kosztem zmniejszenia 
ilości kilometrów odnawianych szlaków, co uniemoż-
liwia nam montowania centralnie dostarczanych dro-
gowskazów.   
30.08.2007 - rozpoczęto znakowanie szlaków pie-
szych finansowane przez COTG PTTK ze środków 
Ministerstwa Gospodarki - 272 km.  
27-30.08.2007 - malowanie i montaż oznakowania 
szlaku rowerowego Stara Kamienica - Rybnica.  
07.09.2007 - złożono dodatkowy wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego na wykonanie rosoch na szlakach 
turystycznych.   
10.09.2007 - w ramach trwających Dni Dziedzictwa 
Kulturowego (07-16.09.2007) Oddział  włączył się w 
obchody poprzez bezpłatne udostępnienie zamku 
Chojnik oraz organizację bezpłatnej  wycieczki z 
przewodnikiem do kaplicy Św. Wawrzyńca na Śnież-
ce.  

 
 
 
11.09.2007 - Gminy Mirsk i Świeradów Zdrój zadekla-
rowały finansową pomoc w uzupełnieniu oznakowa-
nia szlaków pieszych na swoim terenie.  
12.09.2007 - złożono wniosek do Miasta Jelenia Gó-
ra na dofinansowanie wykonania dokumentacji na 
remont murów zamku Chojnik i modernizację budyn-
ku schroniska.  
13.09.2007 - zebranie Zarządu Oddziału - omówiono 
stan realizacji wniosków ze zjazdu Oddziału w 2005 .  
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21.09.2007 - posiedzenie Rady Nadzorczej spółki 
SHiS PTTK 
.26.09.2007 - Urząd Marszałkowski przyznał dodat-
kowe środki na znakowanie szlaków górskich.  
28-29-30.09.2007 - druga tura egzaminów państwo-
wych dla kandydatów na przewodników sudeckich. 
Na 27 kursantów nie zaliczyło 4 osoby. 
03.10.2007 - rozpoczęcie kolejnego kursu dla kandy-
datów na przewodników sudeckich. kierownik: A. 
Mateusiak. 
05.10.2007 - zmarł przewodnik sudecki, wiceprezes 
Koła Przewodnickiego  Adam Hormański. 
05.10.2007 - w Mysłakowicach odbyły się X Karko-
noskie Spotkania Turystyczne organizowane przez 
Starostwo Powiatowe przy współudziale Oddziału 
PTTK. W Spotkaniach uczestniczyło razem 186 
osób. 
 

 
 
06.10.2007 - II Ogólnopolski Rajd Mineralogiczno-
Geologiczny „Organy Wielisławskie”  z udziałem 
ośmiu zespołów szkolnych i 83 uczestników.  
 

 
 
 

     
 

 
08.10.2007 - wysłano do wójta Gminy Mysłakowice 
protest w sprawie rozszerzenia działalności kamie-
niołomu w Karpnikach.  
09.10.2007 - pogrzeb Adama Hormańskiego w Lu-
bawce. 
11.10.2007 - zgłoszono do konserwatora zabytków w 
Jeleniej Górze potrzebę wizji lokalnej konserwatora 
na zamku Chojnik celem zdecydowania, czy ubytki 
murów nie zagrażają katastrofą budowlaną.     
12.10.2007 - w Szkole Podstawowej nr 11 przepro-
wadzono eliminacje do Wojewódzkiego Turnieju Kra-
somówczego Młodzieży. Nagrody ufundował Oddział 
PTTTK, które wręczył A. Mateusiak, uczestniczący w 
jury konkursu.  
13.10.2007 - XXVIII Eskapada Rodzinna w Góry - 
„Szwajcarka 2007” z udziałem 35 osób 
 

 
 

 
 
24.10.2007 - zebranie Zarządu Oddziału, uchwalono 
kalendarz imprez na rok 2008  
25.10.2007 - Oddział PTTK ufundował nagrody 
książkowe w konkursie „Sporty uprawiane w Karko-
noszach” zorganizowanym w szkole przy Szpitalu 
Uzdrowiskowym dla dzieci w Cieplicach Zdroju.  
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25.10.2007 - na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu 
Głównego PTTK w Szczawnie Zdroju uczestniczył A. 
Mateusiak.  
26-27.10.2007 - w Dolnośląskim Zlocie Znakarzy 
Górskich w Mokrzeszowie uczestniczył A. Mateusiak. 
30.10.2007 - spotkanie w Urzędzie Miasta Kowary w 
sprawie corocznego odnowienia oznakowania szla-
ków narciarskich. 
05.11.2007 - montaż drogowskazów na szlakach 
turystycznych w Górach Izerskich - prace finansowa-
ne przez gminy Mirsk i Świeradów Zdrój oraz Urząd 
Marszałkowski.  
08.11.2007 - prelekcja i prezentacja  p.t. „Komunika-
cja rowerowa”  A. Mateusiaka na spotkaniu w Urzę-
dzie Miasta Jelenia Góra, z udziałem wiceprezydenta 
Łużniaka - jako wstęp do działań porządkujących 
drogi i szlaki rowerowe w mieście, z perspektywą 
wsparcia tych działań środkami europejskimi.  
09.11.2007 - spotkanie z burmistrzem Szklarskiej 
Poręby oraz delegacją czeską w sprawie dalszej 
realizacji czeskiego projektu „Nowy szlak Grzbietowy”  
16.11.2007 - zebranie robocze w Miejskim Zarządzie 
Dróg i Mostów w Jeleniej Górze w sprawie tworzenia 
dróg rowerowych w mieście. 
17.11.2007 - wycieczka szkoleniowa dla przewodni-
ków sudeckich: Jelenia Góra - Pławna - Lwówek 
Śląski - Bolesławiec - Kliczków - Nowogrodziec - 
Lubań. Prowadził: Jerzy Bielecki.    
18.11.2007 - impreza INO „Złoty Liść Jesieni” w Jele-
niej Górze i Siedlęcinie. W imprezie uczestniczyło 73 
osób, w tym 16 w kategorii TS, 14 w kategorii TJ, 17 
w kategorii TM oraz 26 w kategorii TD. 
 

 
 
24.11.2007 - tradycyjna impreza zorganizowana na 
zakończenie kursu przewodnickiego: „Blachowanie” 
w schronisku PTTK „Strzecha Akademicka”. Świeżo 
upieczonym przewodnikom uroczyście wręczono 
blachy przewodnickie oraz  przyjęto przyrzeczenie 
przewodnickie. Wśród zaproszonych gości byli wy-
kładowcy i instruktorzy oraz egzaminatorzy.   
 

 
 
27.11.2007 - w PTTK przebywał na rozmowach pra-
cownik czeskiego Parku Narodowego Miloš Ružička, 
z którym ustalono wzory tabliczek drogowskazowych  
na szlakach granicznych dla czeskich turystów wska-
zujących odległość do polskich atrakcji turystycznych.    

30.11-02.12.2007 - trzecia tura egzaminów prze-
wodnickich. Na 10 zdających nie zaliczyło 3 osoby. 
01-02.12.2007 - Dolnośląski Zlot Przodowników Im-
prez na Orientację - Kaliniec w Przesiece. W impre-
zie wzięło udział 29 osób z terenu Dolnego Śląska. 
Komandor Adam Rodziewicz. 
 

 
 

02.12.2007 - zakończenie 38 edycji Rajdu na Raty w 
Domu Nauczyciela w Jeleniej Górze wraz z obcho-
dami 95 rocznicy urodzin Teofila Ligenzy vel Ozimek. 
Zorganizowano 43 wycieczki z udziałem 926 osób.  
Większość wycieczek prowadził Wiktor Gumprecht.   
03.12.2007 - rozpoczął się kolejny kurs dla kandyda-
tów na pilotów wycieczek organizowany wspólnie z 
Akademią Ekonomiczną w Jeleniej Górze. Kierownik: 
Piotr Gryszel. 
12.12.2007 - podsumowano II Turystyczny Rajd Mo-
torowy PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w 
Polce 2007”, którego organizatorem był Jan Tyczyń-
ski. W roku 2007 w rajdzie uczestniczyło 15 zespołów  
i 43 osoby.  
 

 
 
12.12.2007 - podsumowano cykl imprez „Relaks z 
rowerem” - wycieczki z przewodnikiem prowadzone 
przez Jana  Jabłońskiego. Przeprowadzono 10 wy-
cieczek  jedno i dwudniowych z udziałem 133 uczest-
ników na trasach o łącznej długości 545 km po pol-
skiej i czeskiej stronie granicy.  
12.12.2007 - podsumowano cykl wycieczek górskich 
„Z bajerm na wycieczkę” prowadzonych przez prze-
wodnika Włodzimierza Bayera. Zorganizowano 16 
wycieczek  pieszych górskich z udziałem 214 uczest-
ników.  
 
 
Opracował: Andrzej Mateusiak, 12.12.2007 r. 


