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____
Z ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK.
ZG podjął Uchwałę Nr 112 / XII / 97r. z dnia 01.03.97 w sprawie roli i udziału młodzieży szkolnej w życiu
PTTK. Uchwała wzywa do podpisania porozumienia z ZG PTSM, umożliwienia zdobywania uprawnień młodzieżowego organizatora turystyki od lat 14, przywrócenia zniżek dla organizatorów turystyki, do udziału w krajoznawczo turystycznej edukacji dzieci, tworzenie przesłanek do zdobywania młodzieżowych odznak turystycznych itp. Oby to
nie były tylko puste zamierzenia. będziemy śledzić postępy prac i szarzej o nich informować.
W dniu 14.02.97r. Prezydium ZG PTTK podjęło Uchwałę w sprawie prowadzenia schronisk PTTK. Uchwały
całej nie drukujemy, natomiast jako załącznik do Biuletynu podajemy „Wykaz i regulamin schronisk PTTK” (na
osobnej karcie). Na pewno będzie pomocny przy planowaniu rajdów i wycieczek.
Ustanowiono kilka nowych odznak turystycznych PTTK jak np. „Hubal”, „Znam Zawiercie i okolice”, „Warszawska Odznaka Krajoznawcza” (znowelizowana).
ZG PTTK organizuje Ogólnopolski Zjazd Społecznych Opiekunów Zabytków w dniach 12-14 września 1997
w Giżycku. W związku z tym prosi o nadesłanie informacji o działaniach związanych z zabytkami w terenie. Prośba
kierowana jest do terenowych komisji opieki nad zabytkami i ZO PTTK.__________________________
__
ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK ‘SUDETY ZACHODNIE”.
ZO włącza się do obchodów „Września Jeleniogórskiego”, organizując w dniach 12 do 14 września 1997
Turniej Kuszniczy na Chojniku, w dniu 21 września „Eskapadę Rodzinną”(obowiązują wcześniejsze zgłoszenia
uczestników) oraz 27 do 28 września Światowy Dzień Turystyki - ogólnie dostępny. Szczegóły o terminach i miejscach oraz przebiegu uroczystości będą podane na afiszach.________________________________________
OGÓLNE WIADOMOŚCI I INFORMACJE.
ZO „Turysta” (ul. Karola Miarki, dawna „Celwiskoza” tel. wew. 377) powiadamia, że w dniu 10.08 (Św. Wawrzyńca) organizuje przejście na Śnieżkę. Spotkanie uczestników przy „Domu Śląskim” o godz. 11,00.
W dniach 24 i 25 sierpnia 97r. wycieczka do Czerniawy i do Czech. Wyjazd PKS godz. 7,10 do Czerniawy, z
stamtąd przejście na Stóg Izerski i powrót do Czerniawy, gdzie nocleg, a następnego dnia przejście do Frydlandu.
Dnia 07 września 97 odbędzie się Zlot PTTK - owców Zmotoryzowanych. Spotkanie przy hotelu „Jelenia
Góra”, godz.10.00 i przejazd na przełęcz Karpnicką, gdzie ognisko. W dniu 27.09.1997r. spotkanie PTTk - owców
przy stawach rybnych w Maciejowej o godz. 12.00 (wysiąść przy kościele). Bliższych informacji o wyżej wspomnianych spotkaniach udziela ZO PTTK „Turysta” (p.Wrześniowiecki) w czwartki o godz.11.00 do 13.00 tel. jak wyżej.
PKP powiadamia, że na terenie stacji Jaworzyna Śląska znajduje się ekspozycja starych parowozów (31
sztuk) czynna całą dobę. Skansen dysponuje miejscami noclegowymi.
Z obserwacji wynika, że turyści rzadko korzystają z przysługujących im ulg przejazdowych przy korzystaniu
ze środków komunikacji. PKP wprowadziło bilety wycieczkowe przy wyjazdach świątecznych i sobotnio - niedzielnych, w jedną lub obie strony na odległość do 160 km. Wyjazd może nastąpić z miejsca nabycia biletu. Bilet w jedną
str. ulga 20 % przejazd w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy od godz.17.00, albo w dniu wolnym od pracy.
Termin ważności biletu: od 1 do100 km - 1 dzień, od 101 do 160 km - 2 dni. Bilet wycieczkowy powrotny - ulga 50 %
- termin ważności określa kasjer w zależności od ilości dni wolnych od pracy np. 17.00 dnia 24 XII do 9.00 dn. 27
XII.
UWAGA : każda sobota traktowana jest jako dzień wolny od pracy. Bilet wycieczkowy ma obowiązek wystawić również drużyna pociągowa, jeżeli kasa biletowa jest nieczynna. Jeżeli kasa wydaje bilety w ograniczonych relacjach
np. Trzcińsko, to kasjer winien wystawić ostemplowane potwierdzenie (kawałek kartki) z napisem „wycieczkowy” i
na tej podstawie drużyna wydaje bilet bez dopłaty karnej. Bilety można kupować w przedsprzedaży.
„Schronisko na Stogu Izerskim” - noclegi w pokojach 4,5 i 6 osobowych, cena 10,00 zł, zniżki honorowane,
miła obsługa, dania smaczne. Trasy turystyczne prowadzące na Stóg doskonale oznakowane, piękne widoki.
Również Góry Kaczawskie zapraszają na swe dobrze oznakowane szlaki. Dużo zieleni, szczebiotu ptactwa i piękne
rozległe widoki. Warto urozmaicić swe wędrówki, nie tylko Łabski Szczyt, Szrenica, Odrodzenie czy Śnieżka.
Czekamy na korespondencje od Was
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