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Biuletyn nr 18 
 

Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze – grudzień 2011 
 
Na początek roku 2011 Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” liczył 420 członków (wg sprawozdania TK-O na 31.12.2010 r.) w tym 209 przewodników.   
 
W roku 2011 w Oddziale prowadzone były stałe zajęcia i imprezy cykliczne: 

 kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek (we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym) – kierownik kursu: dr Piotr Gryszel, 

 kurs dla kandydatów na przewodników górskich – kierownik kursu: Andrzej Mateusiak, 

 41 edycja „Rajd na Raty” - organizator - Wiktor Gumprecht, 

 czwarta edycja wycieczek autokarowych  „Rajd na raty za granicą” - organizator  i prowadzący - Wiktor Gumprecht, 

 piętnasta edycja wycieczek rowerowych  „Relaks z rowerem” - organizator i prowadzący - Jan Jabłoński, 

 VI Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem Klasztorów i Sanktuariów w Polsce 2011” - inicjator i komandor - Jan Tyczyński,  

 trzecia edycja „Z kijami za pan brat” - wycieczki piesze z kijkami organizowane przez Koło Grodzkie, a prowadzone przez Jana Jabłoń-
skiego,   

 druga edycja  „Krajoznawcze spacery” - inicjator i prowadzenie  - Krzysztofa Tęczę, 

 Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem Ewangelickiej Architektury Sakralnej w Polsce 2011” - inicjator i komandor Jan Tyczyński,  

 doszkolenia przewodnickie - poniedziałki od grudnia do marca  - odpowiedzialny - dr Piotr Gryszel,  

 wydawana była elektroniczna wersja periodyku „Informator Krajoznawczy” - inicjator i autor - Krzysztof Tęcza.  
Członkowie PTTK i klienci obsługiwani są przez biuro Oddziału, w którym pracują: Maria Marcinkowska - instruktor turystyki, Bożena Krupińska - 
główny księgowy oraz Andrzej Mateusiak - kierownik biura (wiceprezes urzędujący). W biurze prowadzona jest sprzedaż odznak, map i wydawnictw, 
a także weryfikacja odznak: GOT - Marek Dąbek, OTP - Andrzej Grzybowicz, Zdzisław Orlik i  Wiktor Gumprecht, krajoznawcze - Krzysztof Tęcza, 
przyrodnicze - Zenon Kędziora, kolarskie - Edward Wiśniewski, narciarskie - Jan Jabłoński, kajakowe - Andrzej Mateusiak. W biurze prowadzona 
jest też działalność ”usługi turystyczne i przewodnickie” - na zasadzie biura podróży (stałe zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego). W Oddziale 
działają dwie strony internetowe: - oddziałowa: www.pttk-jg.pl oraz przewodnicka: www.przewodnik-sudecki.pl 
 

Zarząd Główny PTTK ustanowił  rok 2011 - Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK. 

 
 

Kalendarium Oddziału PTTK - 2011 rok 
03.01.2011 - wysłano odpowiedź do Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumenta w sprawie toczącego się postępowania przygotowawcze-
go dotyczącego rzekomych praktyk monopolistycznych Koła Przewod-
nickiego, w związku z umieszczeniem na stronach www „sugerowanych 
stawek” za usługi przewodnickie. 
05.01.2011 -  na wieży widokowej  na Wzgórzu Krzywoustego w Jele-
niej Górze  - okazji 100-lecia budowy nastąpił odbiór wykonanej z brązu 
mapy plastycznej z wycinkiem panoramy na Góry Kaczawskie i Karko-
nosze, której treść krajoznawczą zaprojektował nasz Oddział PTTK. 
Odlew wykonała firma Art-Odlew z Opola.        

 
Fragment wykonanej z brązu panoramy plastycznej  

09.01.2011 - tradycyjne spotkanie biskupa legnickiego Stefana Cichego 
ze środowiskiem turystycznym w „Sielance” u państwa Sieleckich, przy 
wodospadzie Kamieńczyka. Uczestniczyło kilkunastu przewodników 
naszego Koła Przewodnickiego.  

 
Przemawia biskup legnicki Stefan Cichy 

10.01.2011 - pierwsze w roku 2011 szkolenie przewodnickie „Meteoro-
logia” - prowadził  nasz kolega przewodnik, pracujący na Śnieżce - 
Tomek Nasiółkowski.  
11.01.2011 - zakupiono zaktualizowane programy antywirusowe do 
biura PTTK. 
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14-15.01.2011 - członkowie  naszego Koła PTTK nr 30 razem z  jele-
niogórskimi członkami  PTSM i LOP brali udział w imprezie „Kolędowa-
nie” - w Michałowicach  
17.01.2011 - Marszałek Dolnośląski ogłosił wyniki konkursu na dotacje 
na imprezy turystyczne. Otrzymaliśmy dotacje na wszystkie składane 
wnioski - 9 szt., w łącznej wysokości 49.500 zł.  
17.01.2011 - Marszałek Dolnośląski ogłosił wyniki konkursu na dotacje 
na imprezy turystyczne. Otrzymaliśmy  dotacje na wszystkie  skalane 
wnioski - 9szt , w łącznej wysokości 49.500 zł.  
18.01.2011 - Starostwo Jeleniogórskie ogłosiło wyniki konkursu na 
dotacje na imprezy turystyczne. Na 13 imprez otrzymaliśmy 7.900 zł.    
20.01.2011 - biuro PTTK odwiedzili organizatorzy Zimowego Biwaku - 
w tym roku organizowanego na zamku Chojnik - Grażyna Biernat i 
Marek Szot. Omówiono sprawy organizacyjne biwaku.  
21.01.2011 - z inicjatywy Oddziału PTTK odbyło się w Karkonoskim 
Parku Narodowym spotkanie dotyczące wstępnych uzgodnień w spra-
wie położenia kanalizacji i wodociągów pod pasem drogi na Chojnik. 
Uczestniczyli: dyr. Andrzej Raj, inż. Zadorożny i inż. Podolski oraz 
wiceprezes Oddziału. Ustalono, że PTTK wykona na swój koszt mapę 
drogi do celów projektowych, a KPN naniesie na nią niweletę, a na-
stępnie inż. Podolski wykona na zlecenie PTTK projekt instalacji wody i 
ścieków.  
24.01.2011 - wystawiono zlecenie na opracowanie mapowe drogi na 
Chojnik - dla firmy AGRAD Marcina Koszewskiego.  
24.01.2011 – szkolenie przewodnickie „Zamki i dwory obronne Sude-
tów” prowadził Tomasz Dudziak z Wrocławia.  

 
Na jednym ze szkoleń przewodnickich w Sali UE 

25.01.2011 – spotkanie w siedzibie PWiK „Wodnik” wiceprezesa zarzą-
du Oddziału PTTK  z wiceprezesem PWIK panią Mariolą Lipską, w 
sprawie wstępnych uzgodnień dotyczących zaopatrzenia w wodę i 
odbiór ścieków zamku Chojnik. Planowane jest wpięcie się do  miejskiej 
kanalizacji i instalacji wodociągowej w Sobieszowie na ul. Zamkowej. 
25.01.2011 – tradycyjne noworoczne spotkanie Starosty Jeleniogór-
skiego z przedstawicielami samorządów, stowarzyszeń, przedsiębior-
ców w pałacu w Wojanowie. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Od-
działu. 
26.01.2011 – w Lubaniu odbył się pogrzeb lubańskiego działacza PTTK 
– Kazimierza Wojciechowskiego. W pogrzebie uczestniczył kol. Andrzej 
Mateusiak. 
27.01.2011 – robocze spotkanie organizacyjne w sprawie organizacji 
50. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, 
planowanego na jesień br. w Szklarskiej Porębie. Kol. kol. Andrzej 
Grzybowicz i Andrzej Mateusiak spotkali się w Szklarskiej Porębie: z 
dyrektorem OW Rzemieślnik w Szklarskiej Porębie - panią Iwoną Bia-
łas; burmistrzem Szklarskiej Poręby - panem Grzegorzem Sokolińskim, 
który zgodził się objąć patronat nad imprezą; dyrektorem KPN panem 
Andrzejem Rajem, który zobowiązał się oddelegować przewodników-
edukatorów na trasy zlotowe; dyrektorem  Sudety Lift  sp. z o.o. - An-
drzejem Kucharkiem, który zobowiązał się zasponsorować wjazd 
uczestników Zlotu na Szrenicę.  
29-30.01.2011 - w Wiosennej Naradzie Turystów Pieszych Dolnego 
Śląska w Wałbrzychu brali udział członkowie Koła nr 30 oraz inni nasi 
działacze. Relacja z imprezy na stronie www.pttk-jg.pl   

03.02.2011 – prezes  i wiceprezes Oddziału spotkali się z panią dyrek-
tor Zespołu Szkół Turystyczno-Hotelarskich w celu omówienia szczegó-
łów technicznych i organizacyjnych eliminacji  powiatowych OMTTK w 
tej szkole w kwietniu.  
07.02.2011 – na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego ukazały się wyniki konkursu na dotacje na zabytki. Nasz Oddział 
otrzymał 100.000 zł na remont Chojnika.  
07.02.2011 – szkolenie przewodnickie w Muzeum Sportu i Turystyki w 
Karpaczu: „Sanki, sanie i saneczkarstwo” prowadził dyrektor muzeum 
pan Zbigniew Kulik.  
15.02.2011 - w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we 
Wrocławiu wiceprezes oddziału Andrzej Mateusiak omawiał z dyrekto-
rem biura DOT – panem Rajmundem Papiernikiem – szczegóły wyzna-
kowania przez Oddział Sudeckiego Szlaku Konnego (SSK). 
17.02.2011 – kierownik biura IT w Jeleniej Górze – pani Barbara Ró-
życka-Jaskólska zaproponowała naszemu Oddziałowi PTTK  w roku 
2017 organizację 200-lecia zorganizowanego przewodnictwa w Sude-
tach. Propozycja została przychylnie przyjęta do dalszego rozpatrzenia.   
18.02.2011 - podpisane zostało bardzo ważne trójstronne porozumienia 
w sprawie współdziałania  w zakresie wyznaczania i funkcjonowania 
szlaków konnych na terenach leśnych, znajdujących się w zarządzie 
nadleśnictw. Sygnatariuszami porozumienia byli: Marszałek Dolnoślą-
ski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Zarząd 
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.     

 
Dyplom uczestnictwa w biwaku zimowym 

 
Namioty na dziedzińcu zamkowym 

18-19-20.02.2011 – na zamku Chojnik odbył się XI Międzynarodowy 
Zimowy Biwak Górski  zorganizowany przez KTG „Łazek” Oddziału 
PTTK „Fabryczna” we Wrocławiu ze współudziałem naszego Oddziału 
oraz Karkonoskiego Parku Narodowego. W piątek wieczorem, 18 lute-
go 2011 na zamku, zaczęli zbierać się rasowi turyści polscy i czescy. 
Na zamek dotarło 36 uczestników. Namioty rozbito na zamku średnim 
nieopodal sali sądowej. Pogoda dopisała typowo zimowa: przyprószyło 
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śniegiem, była mgła i nielekki mróz. Otwarcia biwaku - w opalanej 
kominkiem sali bufetowej schroniska - dokonała prezes KTG „Łazek” - 
Grażyna Biernat. Następnie wiceprezes Oddziału PTTK „Sudety Za-
chodnie” - Andrzej Mateusiak powitał przybyłych, omówił plany doty-
czące rekonstrukcji zamku, m. in. przygotowywany w bieżącym roku 
pierwszy etap remontu budynku schroniska za uzyskane środki od 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Jeleniej 
Góry i spodziewane środki od Marszałka Dolnośląskiego. Występując 
jako wiceprzewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK Wojewódz-
twa Dolnośląskiego - Andrzej Mateusiak wręczył zarządowi KTG „Ła-
zek” Złotą Odznakę Honorowa PTTK przyznaną przez ZG PTTK w 
grudniu 2010 r. Relacja z imprezy - na stronie www.pttk-jg.pl. 
19.02.2011 – w obchodach 20-lecia Dolnośląskiej Federacji Przewod-
nickiej we Wrocławiu w Klubie Oficerskim ŚOW uczestniczył wicepre-
zes Oddziału Andrzej Mateusiak, który wręczył w imieniu Oddziału i 
Koła Przewodnickiego Federacji pamiątkową plakietę. Relacja z uro-
czystości - na stronie www.pttk-jg.pl. 

 
Plakieta okolicznościowa dla Federacji 

 
Kierownictwo Porozumienia Oddziałów PTTK  składa życzenia Federacji 

21.02.2011 – zakończono trwające kilka dni prace pielęgnacyjne drzew 
na zamku Chojnik, polegające na przecięciu koron i konarów grożących 
odłamaniem.  
21.02.2011 – w Muzeum Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie odbyło 
się szkolenie przewodnickie nt. patrona muzeum, które prowadził  autor 
książek z Lubania pan Skowroński.  
 
 

 
Znaczek okolicznościowy 41 edycji Rajdu na Raty 

 

 
Szkolenie przewodnickie w willi Hauptmanna 

22.02.2011 - zebranie Zarządu Oddziału, na którym zatwierdzono 
projekt budżetu na rok 2011.  
27.02.2011 – rozpoczęła się 41 edycja wycieczek z cyklu Rajd na Raty 
– prowadzonych przez Wiktora Gumprechta.  
04.03.2011 – w Bolesławcu odbyło się spotkanie zainicjowane przez 
DOT w sprawie turystyki wodnej i zakładania lokalnych grup partner-
stwa mających aktywizować tę dyscyplinę w południowo-zachodniej 
części województwa na rzekach Nysa Łużycka, Kwisa i Bóbr. W spo-
tkaniu brał udział wiceprezes Oddziału. 
08.03.2011 – otrzymaliśmy informację, że Marszałek Dolnośląski przy-
dzielił nam środki na remont zamku Chojnik w wysokości 85.000 zł.  
09.03.2011 – siedzibę Oddziału PTTK odwiedził dr Marek Dobrowolski 
– pracownik Karkonoskiego Parku Narodowego odpowiedzialny za 
planowane od kilku lat szkolenie specjalistyczne dla naszych przewod-
ników, mające dać uprawnienia do prowadzenia małych grup poza 
szlakami Parku. Omawiano szczegóły i zasady szkolenia. 
13-19.03.2011 - w Karkonoszach odbył się 56 Ogólnopolski Rajd Nar-
ciarski „Karkonosze - 2011”. W Rajdzie uczestniczyło 39 osób, na 
dwóch trasach siedmiodniowych. Trasa I (16 uczestników) to 132 km, a 
trasa II (23 uczestników) - 136 km. Razem pokonano 5240 km. Zakoń-
czenie odbyło się w schronisku Szrenica. Komandorem Rajdu był Jan 
Jabłoński.  

 
Znaczek okolicznościowy 56 Rajdu Narciarskiego Karkonosze 2011 

14.03.2011 – wystosowano do Energii Pro S.A. w Jelenie Górze pismo 
w sprawie włączenia się „energetyki” w położenie kabla ziemnego 
zasilającego zamek Chojnik, w perspektywie wykonywania wykopów 
pod rurociąg wodny i kanalizacyjny.     
15.03.2011 – spotkanie wiceprezesa Oddziału w Nadleśnictwie Kowary 
z nadleśniczym dr Szumowskim w sprawie zasad wyznaczania szlaków 
konnych na obszarze Lasów Państwowych. 
15.03.2011 – obrady Rady Nadzorczej Sudeckie Hotele i Schroniska 
PTTK  sp. z o.o . z udziałem wiceprezesa Oddziału.  
19-20.03.2011 – Puchar Wagarowicza w Marszach na Orientację w 
Siedlęcinie. Udział brało 196 uczestników (2 etapy dzienne i 1 nocny w 
kategoriach elita, seniorzy, juniorzy, młodzież, dzieci i początkujący). 
Komandorem był prezes Oddziału Adam Rodziewicz. 
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Znaczek z Pucharu Wagarowicza 

19.03.2011 – we Wrocławiu odbyło się zebranie Porozumienia Oddzia-
łów PTTK Województwa Dolnośląskiego. Omawiano planowane impre-
zy turystyczne w 2011 r.  
25.03.2011 – w Mysłakowicach odbyło się II Dolnośląskie Forum Tury-
styki Konnej zorganizowane przez DOT. Wśród zaproszonych gości był 
przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego - pan Jerzy Pokój. Wiceprezes  
Andrzej Mateusiak przedstawił dwie prezentacje: „Turystyka konna w 
PTTK” oraz „Sudecki Szlak Konny (SSK)”.  

 
O potrzebach budowy szlaków jeździeckich mówił Jerzy Pokój 

26.03.2011 – z udziałem pana Tadeusza Saluszewskiego – inspektora 
nadzoru i Andrzeja Mateusiaka odbyła się wizja lokalna na zamku 
Chojnik, celem szczegółowego zweryfikowania potrzeb remontowych.  
28.03.2011 – w klasztorze pocysterskim w Cieplicach odbyło się szko-
lenie  przewodnickie prowadzone przez dyrektora Muzeum Przyrodni-
czego Stanisława Firszta, który przedstawił plany wykorzystania budyn-
ku na cele muzealne i kulturalne miasta. 

 
Po klasztorze cystersów oprowadzał Stanisław Firszt 

30.03.2011 - Oddział po przeprowadzeniu rozpoznania cen zlecił firmie 
„Bioklar” kierowanej przez  inż. Jarosława Podolskiego wykonanie 
dokumentacji projektowej na zasilanie wody i odprowadzenie ścieków 
dla zamku Chojnik.    
01.04.2011 - została podpisana umowa pomiędzy Dolnośląską Organi-
zacją Turystyczną a naszym Oddziałem na wytyczenie, oznakowanie, 
stworzenie mapy nawigacyjnej GPS Sudeckiego Szlaku Konnego. 
Główną ideą szlaków konnych jest wytyczenie szlaku po drogach grun-
towych i leśnych, których administratorami są gminy i Lasy Państwowe, 
unikając dróg prywatnych. Punkty etapowe - stajnie, stadniny, agrotury-
styka itp. - muszą w jakiś sposób być związane z końmi, gdzie turyści-
jeźdźcy mogliby przenocować, a konie mieć opiekę i pożywienie czy 

popas. Maksymalna odległość pomiędzy punktami etapowymi  nie 
powinna przekraczać ok. 30 km, czyli jeden dzień spokojnej jazdy 
krajoznawczej.    

 
Znaczek z eliminacji OMTTK 

02.04.2011 – eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK odbyły się w Zespole 
Szkół Turystyczno-Hotelarskich w Jeleniej Górze.  Wśród szkół pod-
stawowych najlepsza okazała się Weronika Indyk (SP nr 5 ), w gimna-
zjach najlepszy był Wacław Lewandowski (Gimnazjum ZSO nr 1 ) a 
wśród szkół ponadgimnazjalnych - Dominik Cybulski (LO nr 1 ). W 
Turnieju uczestniczyło 18 trzyosobowych drużyn - 54 uczniów w nastę-
pujących pionach szkół: szkoły podstawowe - 1, gimnazja - 6, szkoły 
ponadgimnazjalne - 11. Zawodnikom towarzyszyło 13 opiekunów i 7 
organizatorów. Do eliminacji wojewódzkich awansowały drużyny ze 
szkół: SP nr 6 w Jeleniej Górze, Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze, 
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jeleniej Górze. Kierownikiem elimina-
cji był  prezes Oddziału Adam Rodziewicz.  

 
Zwycięska drużyna z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 z opiekunką Ewą Parfianowicz 
(fot. Archiwum 1 LO) 

04.04.2011 - w Bolesławcu w konferencji „Euro 2012 - szansa tury-
styczna  dolnośląskich subregionów uczestniczył wiceprezes Oddziału 
Andrzej Mateusiak. Tematy: bezpieczeństwo na wodzie, Partnerstwo 
trójsektorowe  jaki szansa na wykorzystanie  potencjału turystycznego 
04.04.2011 - w Szklarskiej Porębie na  starych cmentarzach odbyło się 
szkolenie przewodnickie , które prowadził dr Przemysław Wiater.  
05.04.2011 – w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy odbyła się konferencja z okazji 700 lat bitwy pod 
Legnicą, w której udział wzięło kilkunastu przewodników naszego Koła 
Przewodnickiego. Relacja z konferencji na stronie www.pttk-jg.pl.  
07.04.2011 – wśród przewodników naszego Koła Przewodnickiego 
dystrybuowano bezpłatnie książkę „Vademecum historii Górnych Łu-
życ”, co należy zawdzięczać kol. Sławomirowi Stankiewiczowi.   
08.04.2011 - w krakowskim COTG w szkoleniu kierowników Pracowni 
Krajoznawczo-Turystycznych uczestniczył Krzysztof Tęcza. Relacja ze 
szkolenia na stronie www.pttk-jg.pl.  
08-10.04.2011 - w  Borowicach odbył się VI Ogólnopolski Rajd Nawiga-
cyjny Dzieci i Młodzieży z udziałem 50 osób. W ramach imprezy  prze-
prowadzono szkolenie podstawowe z terenoznawstwa, zajęcia w tere-
nie z instruktorami i sprawdzające nabyte umiejętności zawody na 
orientację. Grupa osób przeszła szkolenie na uprawnienia Organizatora 
Imprez na Orientację. Kierownikiem imprezy był Adam Rodziewicz - 
prezes Oddziału. 
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Znaczek z imprezy InO 

11.04.2011 – na ul. Wojska Polskiego odbyło się szkolenie dotyczące 
architektury i historii tej ulicy, prowadzone przez panią Joannę Radom-
ską, autorkę pracy magisterskiej na ten temat. 
14.04.2011 – w Urzędzie Miasta Karpacza odbyło się spotkanie w 
sprawie projektu rowerowego „Transbike”. Uczestniczył wiceprezes 
Andrzej Mateusiak. 
16.04.2011 – w dawnym obozie koncentracyjnym Gross-Rosen odbyło 
się szkolenie dla przewodników, w którym uczestniczyło kilkunastu 
naszych przewodników. Inicjatorką szkolenia była nasza koleżanka 
przewodniczka - Olga Danko.    

 
Przewodnicy oglądają makietę obozu Gross Rosen 

18.04.2011 – w hotelu Mercure w Jeleniej Górze odbyła się Krajowa 
Konferencja Sprawozdawco-Wyborcza Euroregionu Nysa. Na stanowi-
sku Prezesa Euroregionu pozostał Piotr Roman – Prezydent Miasta 
Bolesławca. W konferencji uczestniczył Andrzej Mateusiak – przewod-
niczący Grupy Roboczej „Turystyka Rowerowa”.  
18.04.2011 – udział wiceprezesa Oddziału w komisji Urzędu Miasta 
Jelenia Góra w sprawie podziału środków na imprezy i szkolenia spor-
towe. 
19.04.2011 – siedzibę oddziału odwiedził prezes Karkonoskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego – Grzegorz Rychter. Omawiano organizację 
Sejmiku Turystycznego planowanego na czerwiec 2011. 
27.04.2011 – opublikowaliśmy na serwerze Biura Zamówień Publicz-
nych oraz na naszej stronie PTTK ogłoszenie o przetargu na remont 
budynku schroniska na zamku Chojnik.  
28.04.2011 – na spotkaniu Porozumienia Oddziałów PTTK Wojewódz-
twa Dolnośląskiego dokonano wyboru kandydatów PTTK do Woje-
wódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla przewodników górskich. Z nasze-
go Oddziału do Komisji desygnowano dr Piotra Gryszel, Antoniego 
Witczaka oraz Zdzisława Gasza. Dwaj pierwsi zostali zatwierdzeni 
przez Marszałka Dolnośląskiego, a przewodniczącym Komisji został dr 
Piotr Gryszel. 
29-30.04.2011 w Borowicach odbyło się „Szkolenie Podstawowe InO” z 
udziałem 15 osób. W ramach imprezy przeprowadzono szkolenie pod-
stawowe z terenoznawstwa, zajęcia w terenie z instruktorami i spraw-
dzające nabyte umiejętności zawody na orientację. Inicjatorem i kie-
rownikiem imprezy był Adam Rodziewicz - prezes Oddziału.  
29.04.2011 -  przed weekendem majowym dokonano konserwacji 
oznakowania Szlaku Papieskiego na Chojnik. Pomalowano zdewasto-
wane znaki, wymieniono uszkodzone tabliczki PCV na nowe.  
01.05.2011 - nastąpiły zmiany przebiegów szlaków pieszych w Karpa-
czu. W okolicy ronda Biały Jar wyznakowano obejścia szlaków, w 

związku z budową nowej kolei linowej. Szlak czarny biegnący przez 
dolną i górną stację kolei linowej na Kopę i dalej do schroniska Dom 
Śląski prowadzi teraz chodnikiem ulicy Olimpijskiej. Szlak czerwony 
prowadzący przez Kocioł Łomniczki do Domu Śląskiego - wiedzie 
obecnie także chodnikiem ulicy Olimpijskiej. Szlak zielony do Polany 
oraz żółty do Strzechy Akademickiej prowadzą teraz chodnikami ulic: 
Linowa, Pusta i Strażacka. Ponadto zmianie uległ przebieg szlaku 
żółtego z Karpacza do schroniska PTTK Nad Łomniczką w okolicy ul. 
Leśnej i Stacji Ekologicznej "Storczyk" Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Szlak omija od południa stację "Storczyk" i biegnie granicą lasu do 
szlaku zielonego przy powstającym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Leśnej 9. Szczegóły wraz z 
mapkami zamieszczono na stronie www.pttk-jg.pl w archiwum aktual-
ności. 
06-07.05.2011 - w Jeleniej Górze na rynku odbyły się kolejne XIII Mię-
dzynarodowe Targi Turystyczne „TOURTEC”, których głównym organi-
zatorem było Starostwo Jeleniogórskie, a współorganizatorem nasz 
Oddział PTTK. Udział wzięło 106 wystawców reprezentujących ponad 
350 instytucji z Polski, Czech, Niemiec i Holandii. Szacuje się udział 
ponad 15 tys. odwiedzających. Relacja z Targów na stronie: www.pttk-
jg.pl.    

 
Okładka katalogu wystawców Targów TOURTEC 2011 

09.05.2011 - Oddziałowa Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 
bilans Oddziału za rok 2010. 
10.05.2011 - na zaproszenie Pani Agaty Łękowskiej - dyrektor Oddziału 
Dolnośląskiego Zarządu Parków Krajobrazowych w Sobieszowie  w 
spotkaniu poświeconym akcji „sprzątnie Bobru” uczestniczył Andrzej 
Mateusiak. 
10.05.2011 - wiceprezes oddziału, jak corocznie, miał wykład o PTTK 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Jeleniej Górze, dla studentów 
piątego rocznika.  
11.05.2011 - na zebraniu Zarządu Oddziału zatwierdzono bilans Od-
działu za rok 2010 oraz omawiano stan realizacji uchwał z ostatniego 
Zjazdu Oddziału w 2009 roku. 
17.05.2011 - działacze Koła nr 30 brali udział w wycieczce do Harra-
chova i Turnova organizowanej przez Koło Emerytów ZNP. 
21.05.2011 - w seminarium „Mijające krajobrazy Ziemi Lwóweckiej” we 
Lwówku Śląskim uczestniczyli działacze naszego Oddziału: Krzysztof 
Tęcza, który był współorganizatorem oraz Andrzej Grzybowicz. Imprezę 
zorganizował Oddział PTTK we Lwówku Śląskim. Relacja z seminarium 
na stronach www.pttk-jg.pl.  
23.05.2011 - odbyła się akcja „Sprzątanie Bobru”. Sprzątano odcinek 
Perła Zachodu - Wzgórze Krzywoustego. Inicjatorem akcji był Dolno-
śląski Zarząd Parków Krajobrazowych - Oddział w Jeleniej Górze. W 
sprzątaniu uczestniczył wiceprezes oddziału PTTK.  
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Logo akcji sprzątania Bobru 

25.05.2011 - działacze Koła nr 30 brali udział w wycieczce do Wojsła-
wic i Niemczy - organizowanej przez Związek Sybiraków. 
26.05.2011 - w siedzibie Oddziału odbył się przetarg na remont budyn-
ku schroniska na zamku Chojnik. Wpłynęła tylko jedna oferta - „Serwis 
Budowlany Andrzej Kisiel” z Wojcieszyc, która spełniała warunki prze-
tarciu i ją przyjęto. Zakres prac obejmował remont dachów,  wymianę 
rynien i rur spustowych oraz wykonanie instalacji odgromowej - o łącz-
nej wartości 215.000 zł. 
27.05.2011 - w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Wspólników Su-
deckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o. - z udziałem wiceprezesa 
Andrzej Mateusiaka, reprezentującego Oddział, który jest udziałowcem 
spółki, posiadając 0,07% udziałów. Zatwierdzono sprawozdaniaie 
udzielono zarządowi spółki absolutorium. 
30.05.2011 - złożono wniosek do PWiK „Wodnik” o zapewnienie dosta-
wy wody i odbioru ścieków dla zamku Chojnik. 
01.06.2011 - podpisano umowę na roboty budowlane na Chojniku oraz 
umowę o nadzór inwestorski.   
02.06.201 - otrzymaliśmy nie zadawalającą nas odpowiedź od PWiK 
„Wodnik” w sprawie wydania  warunków przyłączenia się do sieci wod-
kan dla Chojnika, odsuwającą w czasie wydanie zgody na przyłączenia.     
08.06.2011 - odbyły się ostanie zajęcia na kursie przewodnickim 2009-
2011.  
14.06.2011 - odbyło się zebranie Rady Nadzorczej Sudeckie Hotele i 
Schroniska PTTK sp. z o.o., na której omawiano sprawę zalecanej 
przez ZG PTTK płatności w gotówce amortyzacji na rzecz Zarządu 
Głównego PTTK, kosztem prac konserwacyjnych w zarządzanych 
obiektach, przy krytycznej ocenie tego zjawiska przez Radę Nadzorczą. 
15.06.2011 - na zlecenie sekretarza generalnego ZG PTTK - Andrzeja 
Gordona -  postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Klien-
tów przejęła Kancelaria Prawna „Białas i spółka”  
16.06.2011 - działacze Koła nr 30 brali udział w wycieczce do Jicina, 
którą zorganizował Związek Sybiraków. . 
17.06.2011 - na zaproszenie Pani Wójt Gminy Podgórzyn - Anny Lato - 
w otwarciu nowego schroniska młodzieżowego w Staniszowie  uczest-
niczył wiceprezes Andrzej Mateusiak.      
25.06.2011 - działacze Koła nr 30 brali udział w wycieczce do Miśni,  
którą zorganizował Związek Sybiraków.  
27-06-06.07.2011 - działacze Koła nr 30 brali udział w wycieczce Auto-
karowej po Austrii, Lichtenstein i Niemczech, którą zorganizował jele-
niogórski  Oddział PTSM. 
06.07.2011 -  wiceprezes Andrzej Mateusiak spotkał się z prezydentem 
Jeleniej Góry - Marcinem Zawiłą. Omawiano formy współpracy przy 
uzgodnieniach dotyczących rurociągów wodnego i kanalizacyjnego na 
Chojnik z uwagi na miejską własność drogi od ul. Zamkowej do granicy 
z KPN na trasie przyszłych rurociągów oraz roli PWiK „Wodnik” w tej 
inwestycji.   
11.07.2011 - przysłano z ZG PTTK umowę na konserwację szlaków 
górskich. Z zaplanowanej kwoty 18.984 zł przyznano nam 5.260 zł, (28 
procent), w tym  po raz kolejny nie przyznano środków na transport, co 
bardzo utrudnia wykonanie zadania.    
15-16-17.07.2011 - pierwsza tura egzaminów przewodnickich dla ostat-
niego kursu 2009-2011. Na 17 przystępujących do egzaminu nie zdały 
4 osoby.  

 
Absolwenci - czyli już przewodnicy - pierwszej tury egzaminacyjnej 

wraz Komisją Egzaminacyjną 

22.07.2011 - odebrano mapy drogi na Chojnik do celów projektowych 
wykonane przez firmę AGRAD Marcina Koszewskiego. 
27.07.2011 - członkowie Koła nr 30 brali udział w wycieczce  na Ślężę 
zorganizowaną  przez Związek Sybiraków.  
01.08.2011 - spaliło się czeskie schronisko Petrovka na grzbiecie Kar-
konoszy. 
01-18.08.2011 - członkowie Koła nr 30 brali udział w wycieczce po 
Puszczy Noteckiej.  
02.08.2011 - odbyło się zebranie Rady Nadzorczej Sudeckie Hotele i 
Schroniska PTTK sp. z o.o. z udziałem wiceprezesa Oddziału.  
08-22.08.2011 -  odbył się XXIV Ogólnopolski Kurs Przodowników 
Turystyki Górskiej PTTK  „Beskidy Zachodnie i Beskidy Wschodnie 
2011” zorganizowany przez PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jele-
niej Górze przy współpracy z  Oddziałem PTSM „Ziemi Jeleniogórskiej”. 
Kierownikiem był tradycyjnie kol. Zdzisław Gasz, a kierownikami tras: 
Tadeusz Pawelski i Paweł Kasprzyk.  Uczestniczyło 14 osób, egzamin 
przodownicki zdało 12 osób.    
10.08.2011 - już po raz trzydziesty przewodnicy sudeccy obchodzili 
swoje święto na Śnieżce. Dnia 10 sierpnia 2011 r. przy temperaturze 
2,5 stopnia C i wietrze 6 m/sek. na szczyt Śnieżki przybyło nieco mniej 
turystów niż zazwyczaj.  

 
Prezydent Czech Vaclav Klaus  w kurtce przewodnickiej 

Siedemdziesięcioletni prezydent Czech - Vaclav Klaus przybył na naj-
wyższą górę Czech tym razem samochodem. Reporterom powiedział, 
że ma nadwyrężone ścięgno Achillesa i dlatego tym razem skorzystał z 
transportu Horskej Služby. Będąc już po raz dziesiąty na naszym świę-
cie wystąpił w czerwonej kurtce przewodnickiej z logo przewodnickim, 
którą podarowaliśmy mu przed dwu laty. Jak zwykle chętnie pozował do 
fotografii z turystami i podpisywał swoje zdjęcia. Punktualnie o 12.00 w 
kaplicy św. Wawrzyńca rozpoczęła się msza święta, którą koncelebro-
wali: czeski biskup z Hradec Kralove - Jan Vokál oraz legnicki biskup 
Stefan Cichy przy asyście 25 księży. W uroczystości uczestniczył m. in. 
Jerzy Pokój – przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Jacek Włodyga 
- starosta Powiatu Jeleniogórskiego, Andrzej Raj – dyrektor Karkono-
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skiego Parku Narodowego oraz ponad 100-osobowa reprezentacja 
przewodników sudeckich z całego Dolnego Śląska, a także GOPR-
owcy, pracownicy KPN, Straży Granicznej, a także kilkudziesięciooso-
bowa pielgrzymka, która dotarła pieszo z Karpacza. 

 
Folkowy Karkonoski zespół Szyszak na występie  
w schronisku PTTK „Strzecha Akademicka” 

 Po mszy tradycyjnie wykonano zbiorowe zdjęcie przewodnickie na tle 
kaplicy św. Wawrzyńca. Potem odbyło się krótkie nabożeństwo przy 
symbolicznym cmentarzyku górskim w Kotle Łomniczki. Kolejnym 
punktem święta przewodnickiego był koncert Karkonoskiej Grupy Fol-
kowej „Szyszak" w schronisku PTTK „Strzecha Akademicka". Zespół 
wykonał kilkanaście piosenek o tematyce karkonoskiej, przy szczerym 
aplauzie pełnej sali. 
17.08.2011 - otrzymaliśmy z ZG PTTK propozycje zmian w statucie 
PTTK - jako materiał do szerokiej dyskusji i zaopiniowania.  
17.08.2011 - wystąpiliśmy do Prezydenta Jeleniej Góry w sprawie 
wskazania lokalizacji miejsc na przepompownię  wody na Chojnik, na 
drodze  gruntowej należącej do miasta.  
20-21.08.2011 - na zamku Chojnik odbył się XXII Turniej Rycerski. 
Totalnym zwycięzcą głównej konkurencji, strzelanie z kuszy do tarczy o 
główne trofeum „Złoty Bełt Zamku Chojnik" zostali trzej reprezentanci 
Drużyny Kuszniczej z Czerwionki. Pierwsze miejsce zajął Łukasz Dom-
żoł, trzecie jego ojciec Bogdan Domżoł, a drugie ich kolega z drużyny - 
Jan Bryłka. Zwycięzca strzelał celnie i równo. Na trzydzieści możliwych 
punktów w każdej serii osiągał: 28-28-27-29 punktów. W pozostałych 
konkurencjach zwyciężyli: o tytuł Wielkiego Łowczego - strzelanie z 
kuszy do tarczy dzika i jelenia – Bogdan Kruk z Drużyny Płockiej, o tytuł 
Wilhelma Tella, czyli strzelanie jednym bełtem do jabłka – Wojciech 
Mazurek z Czerwionki. W konkurencji o miano najlepszego łucznika 
zwyciężyła młodziutka Ewa Połomska z Płocka. Honor gospodarzy 
turnieju, czyli Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik obronił najmłodszy 
stażem rycerz tego bractwa - Zygmunt Ryszard zwany „Tatar" zwycię-
żając w trójboku rycerskim: rzut oszczepem, strzelanie z łuku z konia 
oraz strzelanie z kuszy z wieży. Podczas drugiego dnia turnieju można 
było oglądać pełne humoru walki rycerskie, nie zawsze zgodne z ko-
deksem rycerskim prezentowane przez Chorągiew Ziemi Czeskiej. 
Pauzy pomiędzy konkurencjami wypełniło losowanie nagród dla widzów 
oraz recital piosenkarski Honoraty Magdeczko, na co dzień aktorki 
Jeleniogórskiego Teatru Maska. Pani Honorata bardzo trafnie dobrała 
repertuar nawiązujący do tego co działo się na zamku, uzyskując sowi-
te brawa gości. W turnieju wzięła udział prawie setka uczestników w 
epokowych strojach, a niektóre damy dworu paradowały z dziećmi też 
odzianymi w historyczne stroje. Kasztelan zamku – Jerzy Czajka, orga-
nizator turnieju był bardzo zadowolony z przebiegu imprezy i zaprosił 
wszystkich już na następny turniej, w dniach 18-19 sierpnia 2012 roku. 
 

 
Plakat Turniejowy  

 
Zwycięzcy: Bogdan Domżoł - ojciec i Łukasz Domżoł - syn 

25.08.2011 - złożono w Nadleśnictwie Śnieżka wniosek o uzgodnienie 
szlaku konnego (SSK) na obszarze Nadleśnictwa. 
25.08.2011 - wysłano do wójta Mysłakowic wniosek o uzgodnienie 
przebiegu szlaku konnego w Gminie Mysłakowice - odcinek rudawski. 
25.08.2011 - złożono w Gminie Janowice wniosek o zatwierdzenie 
przebiegu szlaku konnego na obszarze Gminy. 
25.08.2011 - otrzymaliśmy pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska we Wrocławiu, w sprawie toczącego się od dwóch lat postę-
powania wokół kolei gondolowej w Świeradowie Zdroju, gdzie Oddział 
PTTK jest stroną, ponieważ zawiaduje tam szlakami turystycznymi. 
Pismo z dnia 22.08.2011r. zwiera szereg żądań skierowanych z Pra-
cowni Na Rzecz Wszystkich Istot, w tym m. in. likwidacje szlaku żółtego 
w Dolinie Izery. Na powyższe pismo wysłaliśmy do DROŚ zdecydowa-
ny protest, uzasadniając, że w chwili postawania szlaku żółtego (w 
1991 r.) istniał już na granicy projektowanego szlaku rezerwat „Torfowi-
sko Izerskie” i skoro w tej okolicy mają się - wg ekologów - znajdować 
siedliska cietrzewia, to widocznie ruch turystyczny po żółtym szlaku w 
tym  miejscu nie wpływa negatywnie na ptaki, jak chcą widzieć i wie-
dzieć to ekolodzy spod Bielska Białej.        
31.08.2011 - złożono w Nadleśnictwie Szklarska Poręba wniosek o 
zatwierdzenie przebiegu szlaku konnego przez Nadleśnictwo.   
31.08.2011 - zebranie Zarządu Oddziału, na którym omówiono zasady 
zgłaszania imprez do kalendarza na rok 2012. 
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02.09.2011 - firma energetyczna TAURON - DYSTRYBUCJA negatyw-
nie wypowiedziała się w sprawie ułożenia kabla energetycznego w 
wykopach razem z wodociągiem i kanalizacją  - na zamek Chojnik.  
02-03.09.2011 - członkowie Kola nr 30 brali udział w wycieczce na 
Ziemię Kłodzką i do Broumova - wycieczkę zorganizował jeleniogórski 
Oddział PTSM.  
07.09.2011 - wysłano do ZG PTTK  kilka wniosków na odznaczenie 
naszych działaczy srebrnymi i złotymi odznakami honorowymi PTTK 
oraz dyplomami.  
08.09.2011 - wiceprezes Oddziału wraz z inż. Jarosławem Podolskim  
złożył wizytę w jeleniogórskim Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieru-
chomościami w sprawie wyrażenia zgody na budowę przepompowni 
wody na Chojnik, która ma być zlokalizowana na miejskiej drodze na 
Chojnik. Z uwagi na skomplikowaną sytuację prawno-organizacyjną i 
zaangażowanie wielu instytucji w zadanie, ustalono potrzebę wielo-
stronnego spotkania roboczego w najbliższym czasie.  
13.09.2011 - odbiór wschodniego odcinka Sudeckiego Szlaku Konne-
go. Po stwierdzeniu drobnych niedociągnięć polecono wykonawcy 
poprawienie oznakowania. 

 
Turystyka konna ma coraz więcej zwolenników 

15.09.2011 -  w  jeleniogórskim hotelu Mercure odbył się Karkonosko- 
Izerski Sejmik Turystyczny. W Sejmiku uczestniczyło 100 osób repre-
zentujących: branżę hotelarską, samorządy lokalne, organizacje tury-
styczne oraz pozostałe instytucje wspierające rozwój ruchu turystycz-
nego. Sejmik zorganizowała Karkonoska Agencja Rozwoju Regional-
nego. Dyskusję prowadzono w trzech panelach: „Jak zarabiać na tury-
styce” - którą moderował dr Piotr Gryszel, „Czy potrzebna jest Lokalna 
Organizacja Turystyczna” - moderował Janusz Turakiewicz, i „Czy 
gminy tworzą klimat i warunki do podnoszenia atrakcyjności turystycz-
nej” - moderował Wojciech Kudera. Ponadto przedstawiono kilka pre-
zentacji, m. in. o trendach i kierunkach rozwoju turystyki komercyjnej. W 
sejmiku uczestniczył wiceprezes Andrzej Mateusiak. 
16.09.2011 - złożono w gminie Podgórzyn wniosek o zatwierdzenie 
przebiegu szlaku konnego na obszarze gminy. 
16.09.2011 - złożono w gminie Mysłakowice wniosek o zatwierdzenie 
szlaku konnego - odcinek  zachodni.  
16.09.2011 - złożono w mieście Kowary wniosek o zatwierdzenie prze-
biegu szlaku konnego na terenie miasta. 
 16-17-18.09.2011 - druga tura egzaminacyjna dla absolwentów ostat-
niego kursu przewodnickiego. Do egzaminu przystąpiło 28 kursantów, a 
zaliczyło tylko 9 osób. 
18.09.2011 - na Hali Szrenickiej odbyła się 32 edycja Rodzinnej Eska-
pady w Góry. W roku bieżącym było 10 konkurencji sprawnościowych: 
rzut beretem, strzelanie z procy, rzut lotką, rzut lotką magnetyczną, rzut 
piłeczką do kosza, rzut „kiszką”, slalom z jajkiem, slalom hokejowy, 
dmuchanie balona, przeciąganie liny. Rozegrano też konkurs krajo-
znawczy, w którym startowali reprezentanci poszczególnych rodzin. W 
czasie, gdy komisja obliczała punkty, uczestnicy spożywali gorący 

bigos i herbatę. Po podsumowaniu konkurencji rozdano nagrody dla 
zwycięzców w poszczególnych konkurencjach. Wszystkie osoby, które 
nie były zwycięzcami otrzymały drobne upominki, gadżety i mapy ufun-
dowane przez Wydawnictwo PLAN. Kierownikiem imprezy była Ewa 
Parfianowicz. Udział wzięło 65 osób.    
19.09.2011 - otrzymaliśmy zatwierdzenie przebiegu szlaku konnego z 
Nadleśnictwa Szklarska Poręba.  
 

 
Nowi przewodnicy po zakończeniu trzydniowego egzaminu 

20.09.2011 - w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie Czło-
nek Honorowy PTTK naszego Oddziału kol. Zdzisław Gasz został 
uhonorowany medalem „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. 

 
Członek Honorowy PTTK  - Zdzisław Gasz z dyplomem i medalem „Nauczyciela Kraju 
Ojczystego”     

26.09.2011 - wystąpiono do miasta Piechowice o uzgodnienie przebie-
gu szlaku konnego na obszarze miasta.  
27.09.2011 - otrzymaliśmy zatwierdzenie przebiegów szlaków konnych 
na terenie gminy Mysłakowice.  

 
Nowy słup z daszkiem w Świeradowie Zdroju 

27.09.2011 - zakończyliśmy znakowanie szlaków górskich w Sudetach 
Zachodnich  - dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za 
pośrednictwem ZG PTTK. W roku bieżącym wykonano 4 słupy z dro-
gowskazami oraz odnowiono 80 km szlaków. Kwota dofinansowania 
wyniosła 5.260 zł.  
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28.09.2011 - w salach jeleniogórskiego Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami odbyło się wielostronne spotkanie dotyczące uzgod-
nienia skomplikowanych spraw organizacyjno-prawnych inwestycji wod-
kan zamku Chojnik. W spotkaniu wzięli udział: wicedyrektor KPN - 
Przemysław Tołknow, prezes PWiK „Wodnik” - Wojciech Jastrzębski,  
projektant rurociągów - inż. Jarosław Podolski, Naczelnik Wydziału 
GGiN - Jacek Praszczyk i  wiceprezes Oddziału - Andrzej Mateusiak. 
Uzgodniono, że  pompownia powstanie nie na działce miejskiej, która 
jest w użyczeniu dla KPN, lecz na terenie KPN, w miejscu dawnych 
szaletów, przy drodze dojazdowej na zamek.  
29.09.2011 - otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach za-
twierdzenie przebiegów szlaków konnych. 
29.09.2011 - otrzymaliśmy zgodę na poprowadzeni szlaku konnego 
przez obszar Gminy Piechowice.  
30.09.2011 - w nowo wybudowanej restauracji „Dwór Liczyrzepy” w 
Karpaczu odbyły się XIII Karkonoskie Spotkania Turystyczne organizo-
wane tradycyjne przez Powiat Jeleniogórski przy współpracy z naszym 
Oddziałem PTTK. Impreza organizowana jest z okazji Światowego Dnia 
Turystyki i jest okazją do uhonorowania wyróżniających się osób i firm 
działających w sferze turystyki. Tegoroczne Karkonoskie Spotkania 
Turystyczne połączone były z seminarium dot. promocji realizowanego 
przez powiat projektu pt. ”Karkonosze i Łużyce Górne – aktywnie przez 
cały rok” realizowanego wspólnie z Powiatem Bautzen w Niemczech. Z 
tej okazji w Spotkaniu uczestniczyły delegacje niemieckie z Powiatu 
Bautzen z prof. Holm Grosse, powiatu Bamberg ze Starostą Dr Guen-
therem Denzlerem, przedstawiciele Regionu Miast Aachen reprezento-
wanym przez Wicestarostę Hansa Josepha Hilsenbecka. Ponadto 
goszczono delegację z partnerskiego Miasta Jablonec nad Nysą w 
Czechach z Wiceburmistrzem Petrem Tulpą. W trakcie spotkania wrę-
czono doroczne nagrody Starosty Jeleniogórskiego w dziedzinie tury-
styki  -  statuetki „Liczyrzepy”. Laureatami za 2011 rok zostali: 
 w kategorii „Najlepszy produkt turystyczny” - Park Dinozaurów w 
Szklarskiej Porębie; w kategorii "Najlepszy obiekt hotelarsko-
turystyczny" - kompleks wczasowo-sanatoryjny „Sandra SPA” w Karpa-
czu; w kategorii "Najlepsza promocja zagraniczna" - Międzynarodowe 
Towarzystwo Artystyczne „Opera Ducha Gór” za Muzyczny Ogród 
Liczyrzepy; w kategorii "Za całokształt działalności na rzecz turystyki" -  
Agata Kowal-Ruschil; w kategorii "Najefektywniejsza promocja" - Cen-
trum Sportu i Rekreacji A. S. - Stok Narciarski Relaks, w kategorii 
„Promocja regionu” - Wydawnictwo AD REM, w kategorii „Za kreatyw-
ność służącą budowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy” - wójt gminy 
Podgórzyn - Anna Lato. Nagrodę Specjalną Starosty otrzymał tygodnik  
Nowiny Jeleniogórskie. W uroczystościach uczestniczyli m. in. posłanka 
Elżbieta Zakrzewska, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 
Jerzy Łużniak, Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Wojciech Biliński, dyrektora biura DOT Rejmund Papiernik, burmistrzo-
wie miast i gmin powiatu, animatorzy turystyki z regionu, szerokie grono 
gestorów branży turystycznej, pracownicy i działacze instytucji tury-
stycznych. Oprawę muzyczną i aparaturę nagłaśniającą zapewniały 
dwa zespoły wokalno-instrumentalne.   
01.10.2011 - członkowie Koła nr 30 brali udział w wycieczce do Drezna 
zorganizowanej przez jeleniogórski Oddział PTSM.  
08.10.2011 - w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Halny” w Kamie-
niu k/Mirska zakończył się VI Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży 
Szkolnej „Góry Izerskie”. W imprezie udział wzięło 191 uczniów, 23 
opiekunów i 11 organizatorów. Uczestnicy wędrowali trzema trasami 
prowadzeni przez przewodników sudeckich:  Patrycję Ościak, Krzyszto-
fa Grodzkiego i Pawła Łupickiego. Przewodników wspomagali fachową 
wiedzą geologiczną studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Geolo-
gów przy Uniwersytecie Wrocławskim: Aleksandra Jaźawa, Jakub 
Kierczak, Małgorzata Długosz,  Magdalena Matusiak, Marcin Wąsow-
ski, Piotr Słomski. Uczestnicy Rajdu zostali zawiezieni czterema auto-
karami z Jeleniej Góry na miejsca startów - w okolice Mirska, skąd  
poszczególne grupy wyszły na trasy rajdu, gdzie w określonych miej-
scach - dawnych wyrobiskach kopalń i kamieniołomach - geolodzy 

wyjaśniali procesy górotwórcze i powstawanie rud  metali oraz minera-
łów. Meta tras to szkolne Schronisko Młodzieżowe „Halny” w Kamieniu 
k/Mirska. Na mecie rajdu odbył się konkursy krajoznawczy z wiadomo-
ści z tras rajdu oraz konkurs na najciekawszy minerał znaleziony na 
trasie Rajdu. W uroczystym zakończeniu imprezy brał udział Burmistrz 
Mirska pan Andrzej Jasiński. Zwycięzcy poszczególnych konkursów 
otrzymali nagrody rzeczowe – książki, mapy. Na zakończenie uczestni-
cy Rajdu otrzymali  gorący posiłek i herbatę oraz znaczki okoliczno-
ściowe. Rajd przygotowali i przeprowadzili Adam Rodziewicz i Andrzej 
Mateusiak. 

 
Znaczek Rajdu Geologicznego i logo Studenckiego Koła Naukowego Geologów  

09.10.2011 - działacze Koła nr 30 brali udział w wycieczce do Złotoryi, 
na Grodziec i do Lwówka Śląskiego, którą zorganizował Związek Sybi-
raków.  
14-15-16.10.2011 - nasz Oddział był organizatorem 50 Ogólnopolskie-
go Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK w Szklarskiej Porębie 
w OW „Rzemieślnik”. Współorganizatorami Zlotu byli: Delegatura Su-
decka KTG ZG PTTK, Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK i Karkono-

ski Park Narodowy. Pierwszego 
dnia, jeszcze przed oficjalnym 
otwarciem Zlotu -  Krzysztof Tęcza 
poprowadził chętnych na trasę 
zerową nazwaną "Szybką trasą na 
przywitanie" na Wysoki Kamień. 
Patronat Honorowy nad Zlotem 
objął Burmistrz Szklarskiej Poręby - 
Pan Grzegorz Sokoliński. Zlot 
otworzył prezes Oddziału PTTK 
"Sudety Zachodnie" - Adam Ro-
dziewicz, który zaprezentował nasz 
Oddział. Dalej Zlot poprowadził 
wicekomandor Krzysztof Tęcza. Na 
wstępie odznaczono naszych 
działaczy: Krzysztof Tęcza  otrzy-

mał Złotą Honorową Odznakę PTTK i Dyplom KTG ZG PTTK; Wiktor 
Gumprecht otrzymał Srebrną Honorową Odznakę  PTTK i medal Za 
zasługi dla turystyki a  Andrzej Mateusiak - Dyplom KTG ZG PTTK.  

 
Kazimierz Biernacki i Zdzisław Gasz podczas obrad Zlotu 

Dalej głos zabierali zaproszeni goście: prezes PTTK Lech Drożdżyński 
omówił sprawy zmian w statucie  PTTK. Burmistrz Szklarskiej Poręby - 
pan Grzegorz Sokoliński życzył owocnych obrad. Dyrektor Karkono-
skiego Parku Narodowego - pan Andrzej Raj zapraszał w Karkonosze o 
każdej porze roku. Głos zabrali jeszcze Jerzy Kapłon, Dyrektor Central-
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nego Ośrodka Turystyki Górskiej oraz Prezes Spółki Sudeckie Hotele i 
Schroniska PTTK w Jeleniej Górze  Grzegorz Błaszczyk.  

 
Przed wyruszeniem na trasę zlotową 

W imieniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK wszystkich przywitał jej 
przewodniczący Jerzy Gajewski. W dalszej części Zlotu odbyły się 
prelekcje z prezentacjami. Dr Przemysław Wiater opowiadał o waloń-
skich  poszukiwaczach minerałów. Dr Jacek Potocki omawiał zmiany w 
bazie noclegowej po czeskiej i śląskiej stronie Karkonoszy na prze-
strzeni ostatniego stulecia. Dyrektor Fundacji Dolina Pałaców i Ogro-
dów - Krzysztof Korzeń  opowiedział o walorach kulturowych Kotliny 
Jeleniogórskiej.  
Drugiego dnia uczestnicy Zlotu wyruszyli na trzy trasy prowadzeni 
przez przewodników-edukatorów z Karkonoskiego Parku Narodowego: 
Żaklinę Antczak-Raj, Krzysztofa Bisagę oraz Zbigniewa Górskiego. 
Wieczorne spotkanie rozpoczął Tomasz Łuszpiński, który zaprezento-
wał zdjęcia Karkonoszy zrobione z samolotu. Następnie Krzysztof 
Tęcza zaprezentował najnowsze zdjęcia wszystkich chatek turystycz-
nych w Karkonoszach. Po prelekcjach nastąpiła dyskusja na tematy 
nurtujące środowisko przodownickie, m. in. sprawy organizacji znako-
wania szlaków górskich. Przy okazji Zlotu Oddział PTTK wydał publika-
cję okolicznościową oraz wykonał metalową odznakę zlotową. W Zlocie 
udział wzięło 132 osoby. W ramach Zlotu odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK z udziałem prezesa sp. z 
o.o. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK - Grzegorza Błaszyka.    
17.10.2011 -  w Nadleśnictwie Szklarska Poręba wiceprezes Oddziału 
PTTK omawiał z zastępcą nadleśniczego panem Jerzym Majdanem 
szczegóły przebiegów szlaku konnego na obszarze nadleśnictwa       
18.10.2011 - spotkanie  wiceprezesa Oddziału w terenie z leśniczymi 
Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Świeradów  Zdrój w celu uzgodnień 
terenowych SSK.  
20.10.2011 - spotkanie Andrzeja Mateusiaka z nadleśniczym Nadle-
śnictwa Złotoryja - panem Jackiem Kramarzem w sprawie uzgodnienia 
przebiegów szlaków konnych. 
20.11.201 - w Urzędzie Miasta Jelenia Góra odbyło się spotkanie 
przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z pełnomocnikiem prezydenta 
miasta ds. dialogu społecznego - Zygmuntem Korzeniowskim w spra-
wie powołania jeleniogórskiego Forum Stowarzyszeń. W spotkaniu 
uczestniczył wiceprezes Oddziału.  

 
Dziedziniec bastei wschodniej zamku Chojnik 

    

21.10.2011 - w Szklarskiej Porębie odbył się pogrzeb Dariusza Hudoby, 
absolwenta ostatniego kursu przewodnickiego, nauczyciela wychowa-
nia fizycznego, który zmarł na skutek pobicia 14.10.2011. Na cmenta-
rzu odbyło się pośmiertne „blachowanie" Darka. Odznakę przewodnic-
ką z nr 272 - jako symbol pasji Darka - organizator kursu wręczył rodzi-
nie zmarłego. Darek miał bogatą biografię związaną ze sportem. Był 
nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Szklarskiej Porębie. Był czynnym działaczem i animatorem sportowym, 
szkoleniowcem, trenerem biathlonu, instruktorem narciarstwa zjazdo-
wego i biegowego. Pełnił funkcję wiceprezesa UKS Szrenica, był wielo-
letnim działaczem sportowym Klubu Sportowego Julia Szklarska Porę-
ba. W ostatnich latach pełnił funkcję Koordynatora Sportu Miasta 
Szklarska Poręba, członka Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego Jelenia Góra, prezesa Komisji Rewizyjnej MKS Karkono-
sze „sporty zimowe" Jelenia Góra. 
 

 
(foto: archiwum kursu przewodnickiego) 

Był człowiekiem skromnym i koleżeńskim, bardzo lubianym przez wy-
chowanków i kolegów. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele 
p.w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie gromadząc wielu mieszkań-
ców Szklarskiej Poręby, z burmistrzem Grzegorzem Sokolińskim, nau-
czycielami, wychowankami Darka, kolegami z kursu przewodnickiego, 
znajomymi. Darek zmarł śmiertelnie pobity w biały dzień w Szklarskiej 
Porębie, gdy stanął w obronie kobiety. Jego gwałtowna nieobecność 
jest dla nas niezrozumiała i niesprawiedliwa. Będziemy Go pamiętać 
jako człowieka pogodnego i uczynnego.  

23-24.10.2011 - w Lubaniu odbył się 47. Dolnośląski Zlot Przodowni-
ków Turystyki Pieszej PTTK z udziałem naszych działaczy turystyki 
pieszej, w tym z Koła PTTK nr 30. Relacja z imprezy na stronie 
www.pttk-jg.pl. 
24.10.2011 - początek sezonu szkoleniowego Koła Przewodnickiego 
zainicjowano wycieczką do Görlitz na wystawę „Via Regia”. Wycieczkę 
przygotował i prowadził Sławomir Stankiewicz. Uczestnicy wycieczki 
otrzymali  bezpłatnie solidnie przygotowany katalog wystawy.  
25.10.2011 - w Nadleśnictwie Ruszów odbyło się spotkanie zorganizo-
wane z inicjatywy DOT z udziałem kilkunastu nadleśniczych z połu-
dniowo-zachodniej części województwa, przedstawicieli Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych, członków zarządu DOT i przedstawiciela 
naszego Oddziału w osobie wiceprezesa. Omawiano skomplikowane 
sprawy udostępniania dróg leśnych dla szlaków konnych. Pomimo 
podpisanego porozumienia, niektórzy nadleśniczowie nie są przyjaźnie 
nastawieni do wykorzystywania dróg leśnych na potrzeby turystyki 
konnej.   
25.10.2011 - na posiedzeniu Komisji Turystyki Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu wiceprezes Oddziału Andrzej Mateusiak 
przedstawił prezentację ukazującą idee i stan zaawansowania prac nad 
oznakowaniem Sudeckiego Szlaku Konnego.  
26.10.2011 - odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne nowego 
kursu dla kandydatów na przewodników górskich - sudeckich. Na roz-
mowy kwalifikacyjne i testy zgłosiło się ponad 60 osób. Nie wszystkich 
przyjęto. 
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31.10.2011 - zakończono tegoroczne roboty budowlane na zamku 
Chojnik. Zadanie obejmowało całkowite odtworzenie więźby dachowej, 
pokrycia dachowego, wykonanie i montaż rynien i rur spustowych oraz 
wykonanie i montaż instalacji odgromowej. Wartość prac wyniosła 230 
tys. zł. Na wykonanie zadania Oddział uzyskał wsparcie finansowe: 97 
tys. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 85 tys. zł od 
Województwa Dolnośląskiego i 30 tys. zł od Miasta Jelenia Góra.    
05.11.2011 - w Książnicy Karkonoskiej odbyło się seminarium krajo-
znawcze „Mijające krajobrazy Ziemi Jeleniogórskiej” zainicjowane, 
przygotowane i prowadzone przez Krzysztofa Tęczę. Wykłady i prezen-
tacje przedstawili: Marcin Zawiła, Józef Partyka, Andrzej Raj, Cezary 
Wiklik, Stanisław Firszt, Ivo Łaborewicz, Przemysław Wiater, Andrzej 
Mateusiak, Jarosław Szczyżowski, Krzysztof Tęcza i Maria Maranda. 
Wystąpił także karkonoski zespół folkowy Szyszak. Na seminarium 
przybyło ponad 100 osób, w tym Komisja Krajoznawcza ZG PTTK.  

 
Prezydent Jeleniej Góry na seminarium (foto: K. Tęcza) 

Migawki z seminarium prezentowała telewizja DAMI, która była patro-
nem medialnym imprezy. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta 
Jelenia Góra - Pan Marcin Zawiła. Przy okazji seminarium odbyło się w 
schronisku młodzieżowym w Staniszowie wyjazdowe zebranie Komisji 
Krajoznawczej ZG PTTK. Relacja z seminarium na stronie www.pttk-
jg.pl.     

Zespół Szyszak wystąpił w przerwie seminarium 
08.11.2011 - w ośrodku edukacyjnym KPN w Szklarskiej Porębie odby-
ło się spotkanie poświęcone nowej ustawie o bezpieczeństwie w gó-
rach. Na zaproszenie dyrektora Andrzeja Raja przybyli burmistrzowie i 
wójtowie miast i gmin powiatu jeleniogórskiego, przedstawiciele GOPR i 
PTTK, w tym prezes Koła Przewodnickiego - dr Piotr Gryszel i wicepre-
zes Oddziału - Andrzej Mateusiak. Wobec przekazania spraw bezpie-
czeństwa w górach jako zadania dla gmin - omawiano  potrzebę ujed-
nolicenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa w górach, wskazując 
na przepisy KPN jako wzorcowe.    
10.11.2011 - Urząd Miasta Jelenia Góra zorganizował w Zespole Szkół 
Turystyczno-Hotelarskich spotkanie z przedstawiciel Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w sprawie poprawnego wypełniania nowych wnio-

sków i rozliczania dotacji. Pozytywem nowych rozwiązań jest to, że 
samorządy będą wraz z zatwierdzeniem wniosków dotacyjnych przeka-
zywać beneficjentom środki na realizacje tych zdań.  W spotkaniu 
uczestniczyli prezes i wiceprezes Oddziału. 
14.11.2011 -  w siedzibie KPN dyrektor Andrzej Raj i wiceprezes Od-
działu dyskutowali nad rozwiązaniem w niedalekiej przyszłości proble-
mu sprzedaży wspólnych biletów do KPN i na zamek Chojnik.   
14.11.2011 -  szkolenie przewodnickie „Historia Aeroklubu Jeleniogór-
skiego” w sali Uniwersytetu Ekonomicznego prowadził prezes jelenio-
górskiego Aeroklubu - Jacek Musiał.  
19.11.2011 - w ośrodku Markus (dawny Łucznik) w Przesiece obcho-
dzono „Dzień Ratownika GOPR”. Na spotkaniu pojawił się prezes 
Zarządu Głównego PTTK - Lech Drożdżyński, który wręczył prezyden-
towi Jeleniej Góry - Marcinowi Zawile - medal „Za współpracę”. Wice-
prezes Oddziału - Andrzej Mateusiak wręczył GOPR-owcom dwie 
pozycje książkowe, do biblioteki dyżurnych z życzeniami „nudnych 
dyżurów, czyli aby nic się nie działo”.  
19.11.2011 - w  jeleniogórskiej dworcowej restauracji „Orient Expres”  
odbył się pierwszy, po wielu latach „Bal, czyli biesiada przewodnicka”. 
Do późnych godzin nocnych bardzo kulturalnie i wesoło bawiło się 
ponad 60 osób.  
20.11.2011 - zakończono prace nad Sudeckim Szlakiem Konnym 
(SSK). Wymalowano łącznie 358 km szlaku z Lądka Zdroju przez We-
stern City do Kliczkowa, ustawiono 10 tablic z mapami i schematem 
szlaku, ustawiono 22 tablice z regulaminem korzystania ze szlaku na 
terenach leśnych oraz wykazem znaków stosowanych na szlaku kon-
nym. Stworzono zakładkę na naszej stronie internetowej poświęconej 
SSK z zapisanym śladem GPS na tle ortofotomapy google, opisem 
krajoznawczym i wykazem bazy etapowej. Ślady GPS poszczególnych 
odcinków można pobrać ze strony na indywidualne urządzenie GPS i 
wykorzystać w ternie do pilotowania tras. Organizator SSK - Dolnoślą-
ska Organizacja Turystyczna wydała także papierową mapę z zazna-
czonym przebiegiem trasy wraz z fragmentami mapy w powiększeniach 
oraz wykazem bazy etapowej: stajnie, stadniny, agroturystyka, noclegi.      

 
Przykładowe znaki szlaku jeździeckiego (konnego) 

21.11.2011 - w Zakładach Szybowcowych w Jeżowie Sudeckim odbyło 
się szkolenie przewodnickie. Właściciel zakładu pokazał i omówił 
współczesną produkcję szybowców.           
26-27.11.2011 - w Przesiece  odbył się Ogólnopolski Zlot Gwiaździsty 
na Orientację. W zlocie udział wzięło 50 osób. W ramach imprezy 
odbyła się gra terenowa, narada programowa aktywu imprez na orien-
tację oraz tradycyjne zabawy andrzejkowe. Imprezę przygotował i 
prowadził Adam Rodziewicz. 

 
Znaczek ze Zlotu Gwiaździstego  

29.11.2011 -  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Oddział w 
Katowicach wydał decyzję nr RKT-37/2011 umarzająca postępowanie 
antymonopolowe w związku z podejrzeniem stosowania przez Oddział 
PTTK niedozwolonego porozumienia, ograniczającego konkurencję na 
rynku usług przewodnickich.  
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29.11.2011 - zakończono prace konserwacji szlaków górskich dofinan-
sowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W 
roku bieżącym wykonano 20 słupów ozdobnych z drogowskazami oraz 
odnowiono 45 km szlaków. Łączna dotacja z UMWD wyniosła 8.500 zł.   
01.12.2011 - w Jeleniogórskiej Filharmonii odbyła się uroczystość 
poświęcona XX-leciu powstania Euroregionu Nysa. W sześciogodzinnej 
akademii urozmaiconej występami artystycznymi uczestniczył wicepre-
zes Oddziału, będący przewodniczącym Grupy Roboczej „Turystyka 
Rowerowa” ER Nysa. 
02-04.12.2011 - we Dworze Artusa w Toruniu odbyło się VII Forum 
Pilotażu i Przewodnictwa  pod hasłem: "Specjalizacja i profesjonalizacja 
we współczesnym pilotażu i przewodnictwie (jakoś czy jakość?)". W 
obradach zdominowanych dyskusją nad zachowaniem zawódw regulo-
wanych pilota i przewodnika brała udział reprezentantka Koła Przewod-
nickiego - Dorota Chełminiak.     
02-03-04.12.2011 - odbyła się trzecia tura egzaminacyjna zakończone-
go w czerwcu kursu przewodnickiego. Do egzaminów przystąpiło 19 
osób, zdało 5.  

 
Rytuał „skończonego przewodnika” 

04.12.2011 - w jeleniogórskim Klubie Nauczyciela odbyło się zakoń-
czenie i podsumowanie 41 edycji Rajdu na Raty. Ogółem w terminie 
od 27 lutego 2011 r. odbyły się 42 wycieczki. Trasy piesze o długości 
od 12 do 20 km przebiegały przez ciekawe tereny Dolnego Śląska (33 
wycieczki – w tym dwudniowa wędrówka w Górach Sowich) oraz przy-
graniczne rejony Czech (8 wycieczek) i Niemiec (1 wycieczka). W tym 
roku odbyło się 6 wycieczek pod hasłem „Śladem wież widokowych” 
(wszystkie w Czechach). Ten cykl będzie kontynuowany w przyszłym 
sezonie. Dużym powodzeniem cieszyły się wyjazdy do Niemiec i Czech 
(Oybin – 73 osoby, Vratislavice – 49 osób, Liberecká výšina – 47 osób), 
popularne były również marcowe i listopadowe wędrówki po Kotlinie 
Jeleniogórskiej z ogniskiem w trakcie śniadania (powyżej 40 uczestni-
ków). W dniu 22 maja wycieczka do źródeł Nysy Szalonej odbyła się 
wspólnie z turystami z Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców, spotkania z 
wałbrzyszanami planowane są również w trakcie przyszłorocznego 
Rajdu na Raty. Wycieczki prowadzili: Wiktor Gumprecht (24), Paweł 
Idzik (5), Jerzy Chmielecki (3),  Krzysztof Tęcza (3), Jarosław Zając (3), 
Bożena Matuszewska (2), Robert Śliwa (2). Ogółem w rajdzie wzięło 
udział 1476 turystów, co daje średnią ponad 35 osób na jedną wyciecz-
kę. Niektórzy wędrowali wielokrotnie, na wszystkich 42 wycieczkach był 
Sławomir Kupeć z żoną Jolantą i córką Katarzyną, kolejni to Jarosław 
Kapczyński (41 wycieczek), Jerzy Bielecki  (34 wycieczki), Jerzy Murak 
(33 wycieczki), Władysław Salamonowicz  (29 wycieczek). Uzupełnie-
niem wędrówek pieszych były wycieczki autokarowe, w tym roku było 
ich pięć: trzy jednodniowe (okolice Wrocławia; Łomnica nad Popelką w 
Czechach oraz Trzebnica i Oleśnica), trzydniowa w Czechach (Jesioni-
ki) i sześciodniowa po Wielkopolsce.      
05.12.2011 -  w ramach szkolenia przewodnickiego odbyło się w Książ-
nicy Karkonoskiej seminarium „Atrakcje techniki Euroregionu Nysa” 
połączone z prezentacją multimedialną obiektów poprzemysłowych i 
technicznych po czeskiej stronie wykonaną przez Andrzeja Mateusiaka, 

wernisażem wystawy banerów projektu oraz cateringiem. Organizato-
rem seminarium była Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego.      
07.12.2011 - w restauracji Bombaj w Jakuszycach odbyło się spotkanie 
Polsko-Czeskiego Partnerstwa „II Forum Izerskie”. W spotkaniu uczest-
niczył wiceprezes  oddziału Andrzej Mateusiak. 
09.12.2011 -  w sali konferencyjnej Powiatu Jeleniogórskiego odbyło się 
IX Oddziałowe Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału „Ziemi 
Jeleniogórskiej” PTSM. Nasz Oddział reprezentowany był przez wice-
prezes Andrzeja Mateusiaka. Dokonano wyboru nowego zarządu z 
prezesem Zdzisławem Gaszem, wiceprezesem Elżbietą Karusiewicz, 
sekretarzem Teresą Materny i skarbnikiem Irenę Sokołowską. Życzymy 
zaprzyjaźnionemu Oddziałowi PTSM owocnej dalszej działalności 
turystycznej.      
13.12.2011 - odbyło się zebranie Rady Nadzorczej Sudeckie Hotele i 
Schroniska PTTK sp. z o.o. z udziałem wiceprezesa Oddziału. Zatwier-
dzono plan inwestycji i remontów schronisk zarządzanych przez spółkę 
na rok 2012. W roku bieżącym wykonano m. in. modernizację systemu 
ogrzewania i termomodernizację schroniska Na Hali Szrenickiej na 
kwotę 850 tys. zł., remont komina schroniska Szwajcarka na kwotę 150 
tys. zł., remont dachu  i  termomodernizację schroniska Na Śnieżniku 
na kwotę 180 tys. zł.      
14.012.2011 - w nowym budynku Muzeum Karkonoskiego odbyło się 
zainicjowane przez DOT spotkanie z samorządami Ziemi Jeleniogór-
skiej oraz działaczami i gestorami sektora turystycznego, w sprawie 
współpracy i promocji regionu. Na spotkaniu dyrektor DOT - pan Jacek 
Papiernik zaprezentował nowa mapę „Sudecki Szlak Konny”, wykonaną 
przy współpracy naszego Oddziału.  

 
Mapa szlaków konnych zrealizowana przy współudziale Oddziału PTTK 
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15.12.2011 - podsumowano VI Indywidualny Turystyczny Rajd Motoro-
wy PTTK „Szlakiem klasztorów i sanktuariów w Polsce -2011” - zaini-
cjowany i kierowany przez Jana Tyczyńskiego. Do Rajdu zgłosiło się 48 
osób w 18 załogach. Najwięcej punktów (7870) uzyskał  Jan Tyczyński. 
Drugie miejsce zdobył Henryk Antkowiak (5345 pkt.).  
Podsumowano też pierwszą edycję podobnej, motorowej imprezy - 
„Szlakiem Ewangelickiej Architektury Sakralnej w Polsce - 2011”, którą 
także wygrał Jan Tyczyński uzyskując 2985 pkt przed Georgiem Gro-
schem z Prudnika, który zgromadził 2045 pkt. Zwycięzcy od miejsca 
pierwszego do szóstego otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy kie-
rownicy załóg okolicznościowe pamiątkowe plakietki.  

      
Koło PTKK nr 30 działające w środowisku nauczycielskim liczy 25 
członków w wieku od 10 do 99 lat. W roku 2011 zorganizowało siedem 
wycieczek dla swoich członków. W ramach prelekcji zorganizowano 
siedem spotkań: Spotkanie noworoczne, Cmentarz Powązkowski w 
Warszawie - Maria Goraczewska, Wieczór autorski - Jan Owczarek, 
Zamki i Pałace w Kotlinie Jeleniogórskiej - Zofia Trajnowicz, Wspo-
mnienia o Teofilu Ligenzie, Fascynująca Słowacja - Piotr Norko, Życie 
literackie w Kotlinie Jeleniogórskiej po II wojnie światowej - Jan Owcza-
rek. Członkowie Koła nr 30 brali udział w imprezach organizowanych  
przez inne jednostki.   
 
Koło Przewodnickie - jako Koło nr 1 Oddziału liczy na dzień 15 grud-
nia 169 członków z opłaconą za rok 2011 składką PTTK. Zasadnicza 
działalność Koła Przewodnickiego to doszkolenia i wycieczki szkole-
niowe. W roku 2011 przeprowadzono 10 wykładów szkoleniowych, 
jedną wycieczkę szkoleniową oraz zorganizowano „Bal Przewodnicki”.  
 
W roku 2011 odbyło się pięć wycieczek z cyklu „Krajoznawcze space-
ry” przygotowane i prowadzone przez Krzysztofa Tęczę: 1. 23.04.2011 
w Góry Sokole, 2. 14.05.2011 do Purpurowych Jeziorek, 3. 04.06.2011  
do elektrownia Pilchowice i na Stanek, 4. 02.07.2011 do wodospadu 
Szklarki, 5. 10.08.2011 do Budnik.  
 
Wycieczki rowerowe z cyklu „Relaks z Rowerem” - 15 edycję przygo-
tował i prowadził Jan Jabłoński. Podczas tegorocznej imprezy przepro-
wadzono 12 wycieczek rowerowych w tym jedną wycieczkę 7-dniową, 
w dniach 13-20 sierpnia, pod nazwą „Centralny Zlot Turystów Kolarzy 
PTTK Staszów 2011” na Ziemi Kieleckiej. W rajdzie uczestniczyło 8 
osób z jeleniogórskiej grupy rowerowej, pokonując na rowerach 660 
km. Pierwszą wycieczkę otwierającą tegoroczny sezon rowerowy prze-
prowadzono w dniu 10 kwietna 2011 r. na trasie Jelenia Góra - Janowi-
ce Wielkie - Jelenia Góra z udziałem 17 osób. A ostatnią zamykającą 
tegoroczną edycję w dniu 13 listopada 2011 r. na trasie Jelenia Góra - 
Podgórki - Jelenia Góra z udziałem 16 osób. W dwunastu wycieczkach 
uczestniczyło ogółem 146 rowerzystów pokonując 1296 km w trudnym 
terenie o charakterze górskim. Terminy przeprowadzonych wycieczek: 
1. Dnia 10.04.11 r. Trasa: Jelenia Góra - Janowice Wielkie - Jelenia 
Góra - 48 km, 17 osób. 2. Dnia 22.05.11 r. Trasa: Jelenia Góra - Bol-
ków – Jelenia Góra - 90 km, 16 osób. 3. Dnia 04.06.11 r. Trasa: Jelenia 
Góra - Gruszków – Jelenia Góra - 55 km, 14 osób. 4. Dnia 12.06.11 r. 
Trasa: Jelenia Góra - Wrzeszczyn – Jelenia Góra - 40 km, 9 osób. 5. 

Dnia 10.07.11 r. Trasa: Jelenia Góra - Kozia Szyja – Jelenia Góra - 55 
km, 16 osób. 6. Dnia 31.07.11 r. Trasa: Jelenia Góra - Kolorowe Jezior-
ka – Jelenia Góra - 65 km, 4 osoby. 7. Dnia 07.08.11 r. Trasa: Jelenia 
Góra - Chata Górzystów – Jelenia Góra - 75 km, 13 osób. 8. Dnia 
11.09.11 r. Trasa: Jelenia Góra - Sokołowiec - Jelenia Góra - 70 km, 11 
osób. 9. Dnia 02.10.11 r. Trasa: Jelenia Góra - Budniki – Jelenia Góra - 
50 km, 14 osób. 10. Dnia 23.10.11 r. Trasa: Jelenia Góra - Borowice – 
Jelenia Góra - 60 km, 8 osób. 11. Dnia 13.11.11 r. Trasa: Jelenia Góra 
- Podgórki – Jelenia Góra - 28 km, 16 osób. 12. Dnia 13/20.08.11 r. 
Trasa: Staszów – Sandomierz – okolice. = 660 km. 8 osób. 
 
Cykl wycieczek pieszych z cyklu „Z kijkami za pan brat” już po raz 
trzeci  przygotował i prowadził Jan Jabłoński. W roku 2011 odbyło się 9 
wycieczek: 1. Dnia. 09.04.11 r. Trasa: Zapora Pilchowicka - Wzgórze 
Stanek – Wrzeszczyn - 11 km, 8 osób. 2. Dnia. 21.05.11 r. Trasa: 
Szklarska Poręba - Łabski Szczyt - Szklarska Poręba - 15 km, 7 osób. 
3. Dnia. 11.06.11 r. Trasa: Karpacz Biały Jar - Śnieżka – Sowia Dolina 
– Karpacz - 18 km, 8  osób. 4. Dnia. 09.07.11 r. Trasa: Kowary – Bud-
niki – Karpacz Bachus - 14 km, 6 osób. 5. Dnia. 27.08.11 r. Trasa: 
Górzyniec – Bobrowe Skały – Górzyniec - 12 km, 5 osób. 6. Dnia. 
10.09.11 r. Trasa: Sosnówka Dolna - Czoło - Karpacz Bachus - 11 km, 
4 osoby. 7. Dnia. 24.09.11 r. Trasa: Jagniątków – Grzybowiec – Pie-
chowice - 10 km, 19 osób. 8. Dnia. 15.10.11 r. Trasa: Karpacz Górny - 
Wodospad Podgórnej – Podgórzyn - 13 km, 6 osób. 9. Dnia. 12.11.11 r. 
Trasa: Wojanów – Krzyżna Góra – Łomnica - 14 km, 9 osób. Razem 72 
osoby pokonały 118 km.    
 
W roku 2011 Oddział PTTK zdobył łącznie 289.457,86 zł dotacji:  

a) na remont Chojnika: 
- MKiDzN Warszawa - 97.297,86 zł 
- UMWD Wrocław - 85.000 zł  
- Miasto Jelenia Góra - 30.000 zł  

b) na konserwację szlaków: 
- MSiT Warszawa (za pośredn. ZG PTTK) - 5.260 zł 
- UMWD Wrocław -  8.500 zł 

c) na imprezy turystyczne non-profit: 
- UMWD Wrocław - 14.000 zł 
- Powiat Jeleniogórski - 7.900 zł.  
- Miasto Jelenia Góra - 2.500 zł. 
- ZG PTTK  Warszawa - 12.0000 

d) na imprezy organizowane wspólnie z Powiatem Jelenio-
górskim (Targi TOURTEC i Karkonoskie Spotkania Turystyczne): 
- UMWD  Wrocław - 27.000 zł 
 

Opracowanie Biuletynu: tekst - Andrzej Mateusiak, foto i skan (gdy nie 
zaznaczono inaczej) – Andrzej Mateusiak 


