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Cel i zadania naszego pisma. Zgodnie z życzeniem dużej części turystów Zarząd
Oddziału spowodował wydawanie tego kwartalnika informacyjnego, którego treścią
będzie wszystko co trafi do zespołu redagującego z „dołu”, i to będzie
najważniejsze, i z „góry”. Z „dołu” rozumiemy jako Wasze żądania, opisy, uwagi
i zapytania - wszystko co nadeślecie, a będzie interesujące dla ogółu.
Bezwzględnie że Waszą korespondencję będziemy musieli czasem skracać z uwagi na
objętość kwartalnika, ale sensu nie zmienimy. Z „góry” zaś to co dzieje się w
Zarządach Głównym
i Oddziału. Forma i objętość biuletynu zależy od Was turystów. Im więcej Waszej korespondencji i poruszanych zagadnień, tym objętość
większa, a treść bogatsza. Na razie wydajemy jedna kartę formatu A-4 i czekamy.
A więc cel jest jasny: wymiana informacji między zarządami a szeroką bracią
wędrującą i między samymi turystami. A zadania ? Integracja ruchu turystycznego
na terenie województwa jeleniogórskiego. Wiadomo, szeregi turystyczne rzedną, w
kołach nie widać żadnego działania. Marazm. Szlaki turystyczne puste. Aby temu
zapobiec będziemy drukowali Wasze plany odnośnie imprez turystycznych. Na
początek koło nr.4 „Grodzkie”. Ale prosimy, „Jelfa”, Zabobrze, koła młodzieżowe
odezwijcie się ! Z tym apelem zwracamy się do wszystkich kół , nadeślijcie
kalendarz imprez i korzystajcie z imprez organizowanych przez innych. Podajcie
również pomysł na konkurs turystyczny na rok następny (1998), chętnie się
włączymy
WIADOMOŚCI Z „GÓRY”.
W dniu 16.03.1997 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału, na
którym 60 delegatów wybierało nowe władze zarządu. Do ZO wybrano: kol. kol. A.
Strycharczyk - prezes, A. Mateusiak - v-ce prezes, E. Parfianowicz - skarbnik,
Z. Kędziora - sekretarz, L. Koprowski, J. Ratajski - członkowie prezydium, T.
Andrusiewicz, Z. Cybulski, J. Jabłoński, E. Korczyńska, J. Łokaj, A.
Rodziewicz, S. Sobieski - członkowie plenum. Komisja rewizyjna: kol. W.
Oryszczak - przewodnicząca. Sądowi koleżeńskiemu prezesuje kol. A. Sobierajska.
BÓBR RZEKA PIASTÓW.
W dniach 15 - 18 maja ZO zorganizował Spływ Kajakowy na Bobrze pod nazwą „Bóbr
rzeka Piastów”. W spływie wzięło udział 217 kajakarzy, z tego 68 osób to
obcokrajowcy (7 Niemców, 7 Białorusinów, 3 Węgrów, pozostali to Czesi).
WIADOMOŚCI Z „DOŁU”.
Koło PTTK nr.4 „Grodzkie” organizuje w roku 1997 42 wycieczki sobotnie i
niedzielne. Ogłoszenia o trasie, czasie wyjazdu i powrotu są umieszczane na
odręcznym, estetycznym ogłoszeniu wywieszonym a raczej wyłożonym w witrynie
Informacji Turystycznej na rogu ul. 1-go Maja i ul. Klonowica (obok Cerkiewki
Prawosławnej) oraz jeżeli redakcja ma dobrą wolę, również w Magazynie
Tygodniowym Gazety Robotniczej.
Udział w wycieczkach i rajdach jest bezpłatny tak dla zrzeszonych w PTTK jak i
nie zrzeszonych. Uczestnicy we własnym zakresie opłacają przejazdy środkami
komunikacji, noclegi, wstęp do muzeum i ewentualne ubezpieczenie.
Szczególnie polecamy wycieczkę dwudniową na Stóg Izerski i do Szklarskiej
Poręby w dniach 21 i 22 czerwca. Wyjazd autobusem PKS (z dworca PKS) o godz.
14.00 w dniu 21.06.1997 r.

Dodatkowo koło organizuje rajd kolarski
czterodniowy, w dniach od 11 do 14
września br. na trasie: Jelenia Góra - Chocianów - Wołów - Lubiąż - Legnica Legnickie Pole - Jawor - Jelenia Góra
razem ok. 260 km . Na trasie trzy
noclegi
we własnych namiotach. Rodzaj roweru obojętny, jedyny warunek aby
można było na nim przejechać ok.70 km dziennie. Chętni proszeni są o zgłaszanie
swego uczestnictwa
już w sierpniu w pierwszą i trzecią środę miesiąca (6 i
20.08) lub pierwszą września (3.09) pracownikowi Zarządu Koła dyżurującemu w
biurze Zarządu Oddziału PTTK ul.1-go Maja 88, na
pierwszym piętrze (nad
piwiarnią „Tawerna”) w godzinach od 15.20 do 16.20 oraz telefonicznie pod nr
752-36-27.
NOWE OZNAKOWANIE SZLAKÓW.
W Górach Wałbrzyskich można spotkać nowe oznakowanie szlaków. Biały trójkąt
równoramienny zwrócony w kierunku przebiegu ścieżki, a pod nim cyfra „100” to
oznakowanie szlaku „Marszu na 100 km” organizowanego przez Oddział PTTK
Wałbrzych. Marsz odbywa się zazwyczaj w połowie czerwca i trwa dwa dni. Trasy
wiodą przez góry Sudetów Środkowych. Ostatnio wprowadzono limit czasowy
przemarszu.
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