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_______________________________________________________  ____________  _____ __ 

Biuletyn 
informacyjny

NR.2/5________           _KWARTALNIK_       _       15__III 1998   
W numerze :  doniesienia z oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” 

plan wycieczek i rajdów organizowanych przez  
koło „GRODZKIE” 
informacje ogólne 
rozmowa z ludźmi turystyki 

_______________________________________________________________________  
ODDZIAŁ „SUDETY ZACHODNIE” 

 

 Dnia 5 grudnia 1997 poniósł tragiczną śmierć długoletni prezes Zarządu Oddziału PTTK  
 „Sudety Zachodnie” kol. Andrzej Strycharczyk.  
 W zmarłym utraciliśmy dobrego organizatora i czynnego, oddanego sprawie turystyki, kolegę. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. 

 
Dnia 15 stycznia 1998 roku odbyło się zebranie Zarządu Oddziału „Sudety Zachodnie”, którego 
celem było uzupełnienie składu osobowego zarządu i wybór nowego prezesa. Do składu za-
rządu dołączono kolegę Jacka Gawrona z koła PTTK przy Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Gó-
rze. Na prezesa zarządu oddziału, w tajnym głosowaniu, wybrano kolegę Andrzeja Mateusiaka, 
dotychczasowego członka zarządu. Na zastępcę prezesa został wybrany kolega Janusz Łokaj. 
Zarząd wybrał również swego przedstawiciela do rady nadzorczej S. A. Hotele i Schroniska 
Sudeckie, został nim kolega Zenon Kędziora. Dotychczasową funkcję prezesa w tej radzie 
sprawował zmarły kol. Andrzej Strycharczyk. Zarząd zatwierdził przewodniczących komisji: 
Krajoznawczej kol. Teofila Ligenzę vel Ozimka i Turystyki Kolarskiej kol. Wiśniewskiego. 
Omówiono przygotowania do rajdu narciarskiego (43 Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze 
98” - w dniach 1 - 7 marca ) i spływu kajakowego na rzece Bóbr (27 - 31 maja 1998 r. - 
szczegóły na afiszach i w regulaminie w terminie późniejszym).  
 
Przy ZO działają komisje jak na przykład: turystyki pieszej, górskiej, kolarskiej, krajoznawstwa, 
ochrony przyrody itp. Zakres i cel działania tych komisji jest szerokiemu ogółowi turystów 
nieznany. Niby coś tam robią, ale nie wiadomo co. Narciarze montują rajd - widoczne, 
namacalne. Kajakarze spływ - też namacalne. „Górali” w soboty i niedziele prowadzi kol. 
Mieczysław Holz, no są jeszcze wędrówki prowadzone przez kol. Ozimka, a co reszta ? 
No bo konia z rzędem temu, kto odgadnie co robi Komisja Turystyki Kolarskiej ? O żadnej 
wycieczce czy rajdzie kolarskim, od wielu lat, nikt nie słyszał. Być może, że takowe odbywają 
się, ale w ściśle ograniczonym kręgu. A przecież w turystyce nie o to chodzi. Koło „Grodzkie” 
nie ma komisji czy sekcji a widać ich na ulicach i w ogłoszeniach (w oknie Informacji 
Turystycznej róg ulic Klonowica i 1-go Maja). Jeszcze parę lat temu książeczki do odznaki KOT 
trzeba było wysyłać do weryfikacji do Bolesławca. 
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Podobnie sprawa wygląda z turystyką pieszą i ochroną przyrody (strażnikami ochrony 
przyrody). Sądzę, że wielu ludzi, szczególnie młodych, zgłosiłoby swój akces, ale nie wiedzą 
jakie są warunki, na czym polega działalność. Inaczej Komisja Ochrony Zabytków, tu jej pracę w 
krótkim wywiadzie przedstawił kol. E. Przybylski (Biuletyn nr 3/97). 
Prosimy opiszcie swą działalność, podajcie terminy i miejsca swych spotkań, przyjdziemy, 
porozmawiamy, opiszemy. Nie może być tak, że komisja stanowi ściśle zamknięty krąg do 
którego obcy nie ma wstępu.  
Turystyka, a PTTK jako działająca w tej materii, ma być pomocą w organizowaniu wolnego 
czasu, w wychowaniu, szczególnie młodzieży, podnoszeniu stanu zdrowotnego. Dlatego 
państwo (z funduszu centralnego), województwa, miasta, gminy wspomagają naszą działalność 
autorytetem i pieniędzmi. Wykorzystajmy to właściwie.  
Co organizuje Oddział „Sudety Zachodnie” w roku 1998. 
XLIII Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze `98” termin 01.03 do 07.03  
Spływ Kajakowy rzeką Bóbr    termin 27.05 do 31.05 
Sobotnio - niedzielne wędrówki pod hasłem : „W niedzielę nie ma nas w domu”  

terminy i trasy podawane są w „Gazecie Wrocławskiej” i w oknie   
Informacji Turystycznej róg ulic Klonowica i 1-go Maja 

Sobotnio - niedzielne wędrówki pod hasłem : „Rajd na raty” (najczęściej prowadzi kol. Ligenza 
    vel Ozimek), terminy i trasy podawane w „Nowinach Jeleniogórskich”. 
„Eskapada Rodzinna” jesień. Terminy i trasy podane będą w prasie i ogłoszeniach.  
Oddział „Pogórze Izerskie” w Lubaniu w roku 1998 organizuje: 
XXII Rajd Pieszy „Lubańska Zima `98” dla młodzieży szkolnej - 06.03 do 08.03 

Trasa : Kotlina Jeleniogórska, Pogórze Izerskie. 
XXIII Edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego Woje- 
    wództwa Jeleniogórskiego, Eliminacje Rejonowe - Lubań 04.04 
XI Rajd Szkolny im. J. H. Laskowskiego     09.05 do 10.05 

Trasa : Rudawy Janowickie, Kotlina Jeleniogórska, Pogórze Izerskie. 
Zakończenie w Lubaniu (młodzieży) 

XXXIV Ogólnopolski Rajd Górski „Lubańska Wiosna `98”  10.06 do 14.06 
Trasy : Rudawy Janowickie, Kotlina Jeleniogórska, Karkonosze. 
Zakończenie w Szklarskiej Porębie (młodzież i dorośli) 

XXXIV Ogólnopolski Rajd Górski „Lubańska Jesień `98”  07.10 do 11.10 
Trasy : Rudawy Janowickie, Kotlina Jeleniogórska, Karkonosze. 
Zakończenie w Karpaczu (młodzież i dorośli) 

XX Jubileuszowy Indywidualny Rajd Górski  Termin : cały rok 
Trasy : wszystkie grupy górskie Polski 
Zakończenie wieczorem biesiadnym w schr. „Strzecha Akademicka”  
godz. 17.00 w dniu 01.11.98 

Wzór karty zgłoszenia na poszczególne rajdy i regulamin rajdu indywidualnego w posiadaniu 
zarządu koła „Grodzkie”, do wglądu. Adres Zarządu Oddziału : 59-800 LUBAŃ ul. Bracka 12  
tel. (0-75) 722 - 2507 lub 722 - 2423 
Złotoryja 
W dniach 30 - 31.05 Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. 
Jeżeli zgłoszą się chętni koło „Grodzkie” może zorganizować jednodniową wycieczkę rowerową. 
Zgłoszenia w czasie dyżurów (godz.15.20 - 16.20 w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca, 
w siedzibie ZO PTTK ul.1-go Maja 86, nad piwiarnią „Tawerna”) do dnia 15.05.98 r.  
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KOŁO „GRODZKIE” PODAJE DO WIADOMOŚCI 
Wzorem lat poprzednich członkowie zarządu koła dyżurują w każdą pierwsza i trzecią środę 
miesiąca, w pomieszczeniu ZO PTTK ul. 1-go Maja 86 (nad piwiarnią „Tawerna”), w godz. od 
15.20 do 16.20. Informujemy także, że wysokość składek członkowskich pozostaje bez zmiany. 
W wycieczkach organizowanych przez koło mogą brać udział wszyscy, tak członkowie PTTK jak 
i nie zrzeszeni. Przy wycieczkach wielodniowych obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie, w 
terminie podanym w planie. Ubezpieczenie, przejazdy, wstępy itp. uczestnicy opłacają we 
własnym zakresie. 
Bieżące ogłoszenia o wycieczkach umieszczane są w bocznym oknie Informacji Turystycznej 
róg ulic Klonowica i 1-go Maja (obok cerkwi). 
 
 
PLAN WYCIECZEK : 
1.  Dnia 15.03  trasa : Staniszów Pałac - Czop (Grenadierski Kamień) - Witosza - Staniszów - 

Grodna - Sosnówka - Czerwona Dolina - Jesion Idy - Rozpadlisko - Podgórzyn 
   Wyjazd MZK nr 19 godz.9.15 (k / Teatru)                  Powrót MZK ok. godz.15.00  

ok. 15 pkt. GOT               prowadzi kol. A. Kowalski 
2.  Dnia 22.03  trasa : Wojanów - Karpniki - Mysłakowice - Witosza - Cieplice 
   Wyjazd PKP godz. 7.32                                Powrót MZK ok. godz.16.30 
                                                       25 pkt. GOT  prowadzi kol. Z. Raczek               
3.  Dnia 29.03 trasa : Janowice Wlk. - Zamek Bolczów - Miedziane Skały - Hala Krzyżowa - 

Wielka Kopa - Purpurowe Jeziorko - Ciechanowice  
  Wyjazd PKP godz. 7.32                                 Powrót PKP ok.godz.18.00 
 Bilety wycieczkowe powrotne do Ciechanowic                    24 pkt. GOT  prowadzi kol. H. Cicha 

4.  Dnia 5.04 trasa : Ścinawka Średnia - Góra Wszystkich Świętych - Góra Św. Anny - Nowa 
Ruda - Bogusza - Zdrojowisko 

  Wyjazd PKP godz. 6.15 (przesiadka - Wałbrzych)            Powrót PKP ok. godz. 17.00 
  Bilety wycieczkowe powrotne do Ścinawki Śr.                19 pkt. GOT  prowadzi kol. A.Kowalski 
5.  Dnia 5.04 ROWEROWA trasa : Jelenia Góra - Maciejowa - Wojanów - Łomnica - Staniszów 

- Cieplice - Jelenia Góra 
  Spotkanie godz. 8.30 Zabobrze - Rondo                              ok. 35 km  prowadzi kol. St. Ciećko 
6.  Dnia 19.04 trasa : Jawor - Czernica - Granitowa Góra - Obóz Gross Rosen - Krzyżowa Góra  
  - Strzegom 
  Wyjazd PKS godz. 8.40 (z dworca PKS)             Powrót PKS godz. 17.35 (kurs posp.)  
                                                         25 pkt. GOT  prowadzi kol. A. Kowalski 

7.  Dnia 26.04 ROWEROWA trasa : Jelenia Góra - Czarne - Mysłakowice - Drogą Królewską 
do Karpnik - Trzcińsko - Maciejowa - Jelenia Góra 

  Spotkanie godz. 8.30 Zabobrze - Rondo                              ok. 35 km  prowadzi kol. St. Ciećko 
8. Dnia 1.05 trasa : Janowice Wlk. - Dolina Janówki - Starościńskie Skały - Szwajcarka - 
   Krzyżna Góra - Wojanów 
   Wyjazd PKP godz. 7.32                                   Powrót PKP godz. 16.30 
   Bilety wycieczkowe powrotne do Janowic                          25 pkt. GOT  prowadzi kol. H. Cicha 
9. Dnia 3.05 ROWEROWA trasa : Jelenia Góra - Dąbrowica - Wojanów - Karpniki - Stróżnica -  
  Łomnica - Jelenia Góra 
  Spotkanie godz. 8.30 dworzec PKP ul. Krakowska                         prowadzi kol. St. Walkiewicz  
10. Dnia 10.05 trasa : Jawor - Wąwóz Myśliborski - Bazaltowa - Radogost (wieża) - Grobla -  
  Kwietniki - Zamek Świny - Bolków 
  Wyjazd PKS godz. 8.40 (z dworca PKS)    Powrót PKS godz. 18.55 lub 19.55 (kursy posp.)  
                                                     29 pkt. GOT  prowadzi kol. A. Kowalski 
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11. Dnia 10.05 trasa : Lubań - Gryfów Śl. 
   Wyjazd PKP godz. 9.00                                  Powrót PKP godz. 17.00 
   Bilety wycieczkowe powrotne do Lubania                       19 pkt. GOT  prowadzi kol. Z. Raczek 
12. Dnia 16.05 trasa : Szczawienko - Czerwone Wzgórze - Struga - Cisy - Stary Książ - Szcza- 

 wienko  
   Wyjazd PKP godz. 7.32 do stacji Wałbrzych Fabryczny dalej MZK.  Powrót PKP godz. 17.00 
   Bilety wycieczkowe powrotne do Wałb. Szczawienka     21 pkt. GOT  prowadzi kol. Z. Raczek 
13. Dnia 17.05 trasa : Świebodzice - Książ - Jez. Daisy - Witosz - Szczawienko - Palmiarnia 
   Wyjazd PKP godz. 7.32                                  Powrót PKP godz. 17.00 
   Bilety wycieczkowe powrotne do Świebodzic                  17 pkt. GOT  prowadzi kol. Z. Raczek 
14. Dnia 23.05 ROWEROWA trasa Jelenia Góra - Sobieszów - Piastów - Stara Kamienica -  
   Rybnica - Jelenia Góra 
   Spotkanie godz. 8.30 Zabobrze - Rondo                             ok. 35 km  prowadzi kol. St. Ciećko 
15. Dnia 24.05 trasa : Pilchowice Zapora - Stanek - Siedlęcin - Perła Zachodu - Jelenia Góra 
   Wyjazd PKP 9.00                                               ok. 20 pkt. GOT   prowadzi kol. St. Walkiewicz 
16. Dnia 31.06 trasa : Głuszyca - Grzmiąca (drew. Kościółek) - Zamek Rogowiec - Turzyna - 
   „Andzejówka” - Zamek Radosno - Sokołowsko - Unisław - Wałbrzych 
   Wyjazd PKP godz. 6.15 (przes. Wałbrzych)                   Powrót PKP godz. 19.21 
   Bilety wycieczkowe powrotne do Głuszycy                   35 pkt. GOT  prowadzi kol. A. Kowalski  
17. Dnia 7.06 trasa : Kowary Górne - Przeł. Kowarska - Skalnik - Wilczysko - Bukowiec - 
    Mysłakowice 
    Wyjazd PKS godz. 8.10 (z dworca PKP)              Powrót PKS lub MZK godz. 17.00 
                                               ok.25 pkt. GOT   prowadzi kol. St. Walkiewicz  
18. Dnia 7.06 trasa : Świeradów - Sępia Góra - Gierczyn - Mirsk - Zamek Gryf - Gryfów 
    Wyjazd PKS godz. 7.10 (z dworca PKP - kurs posp.)           Powrót PKP godz. 18.00 
                                                     26 pkt. GOT  prowadzi kol. A. Kowalski  
19. W dniach 11-14.06 ROWEROWA WIELODNIOWA trasa :  
   I dzień Jelenia Góra - Kaczorów - Mysłów - Jawor - Legnickie Pole - Legnica (ok.70 km)  
          nocleg w schron. PTSM 
   II dzień Legnica - Lubin - Polkowice - Przemków (ok.71 km) 
          nocleg w schron. PTSM 
   III dzień Przemków - Chocianów - Chojnów - Złotoryja (ok. 55 km)  
          nocleg w schron. PTSM 
   IV dzień Złotoryja - Wielisław - Świerzawa - Jelenia Góra (ok. 40 km) 

 Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do dn. 20.05.  Noclegi w PTSM, na  
zniżkę należy mieć z sobą legitymację PTSM. W przypadku długotrwałych opadów rajd się  

   nie odbędzie. Zgłoszenie co najmniej 6 osób. Czas i miejsce spotkania zostanie uzgodnione 
   przy zgłoszeniu uczestnictwa.                                                              _  
20. Dnia 21.06 ROWEROWA trasa : Jelenia Góra - Rybnica - Stara Kamienica - Wrzeszczyn - 
   Siedlęcin - Borowy Jar - Jelenia Góra 
   Spotkanie godz. 8.30 Zabobrze - Rondo                          prowadzi kol. St. Ciećko 
21. Dnia 21.06 trasa : Zdrojowisko - Polana Bielawska - Kalenica - „Zygmuntówka” - Wielka 

Sowa - Walim 
 Wyjazd PKP godz.6.15 (przes. Wałbrzych) Powrót PKS do Wałbrzycha godz.17.25 dalej PKP 
  Bilety wycieczkowe powrotne do Wałbrzycha i tam dokupić jednorazowy do Zdrojowiska 20% 
  zniżki                                                   29 pkt. GOT  prowadzi kol. A. Kowalski  
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22. Dnia 28.06 trasa : Szklarska Poręba Górna - Wysoki Kamień - Rozdroże Izerskie -  
    Jastrzębiec - Przeł. Babia - Górzyniec 
    Wyjazd PKP godz. 7.50                           Powrót MZK lub PKP godz. 17.00 
                                                                                            25 pkt. GOT  prowadzi kol. Z. Raczek 
23. Dnia 5.07 trasa : Jelenia Góra - Jeżów Sudecki - Płoszczyna - Chrośnica - Okole - Widok - 

 Dziwiszów 
   Spotkanie godz. 8.00 Zabobrze - Rondo                                Powrót MZK  
                                                     25 pkt. GOT   prowadzi kol. Z. Raczek 
24.Dnia 12.07 trasa : Jakuszyce - Zwalisko - Wysoki Kamień - Zakręt Śmierci - Zbójeckie Skały 
-  Piechowice 
   Wyjazd PKP godz. 7.50                                Powrót MZK ok. godz. 17.00 
                                                    21 pkt. GOT   prowadzi kol. Z. Raczek 
25. Dnia 19.07 trasa : Dziwiszów - Widok - Baraniec - Dudziarz - Radomierz - Trzcińsko 
   Wyjazd MZK godz. 7.56 (z dworca PKP)                     Powrót PKP godz. 17.00 
                                                         18 pkt. GOT   prowadzi kol. H. Cicha 
26. Dnia 26.07 trasa : Mieroszów - Czartowskie Skały - Kochanów - Gorzeszów - Rez. „Głazy  
    Krasnoludków” - Jawiszów - Krzeszów 

    Wyjazd PKP 7.36 (przes. Boguszów-Gorce Wsch.) Powrót PKS 16.58 do Kamiennej Góry i 
    dalej PKP godz. 19.00                                             ok.20 pkt. GOT  prowadzi kol. A. Kowalski 

27. Dnia 2.08 trasa : Gryfów Śl. - Karłowice - Zapusta - Zamek Rajsko - Jez. Złotnickie - Zamek  
 Czocha - Jez. Leśniańskie - Leśna 

   Wyjazd PKP godz. 9.00                                       Powrót PKS 18.50 
                                                       ok.22 pkt. GOT  prowadzi kol. A. Kowalski 
28. Dnia 9.08 trasa : Szklarska Poręba Górna - Biała Dolina - Zwalisko - Rozdroże Izerskie - 
   Kowalówka - Ciemny Wądół - Przecznica - Rębiszów 
   Wyjazd PKP 7.50                                            Powrót PKP 18.08 
                                                      ok. 29 pkt. GOT  prowadzi kol. A. Kowalski 
29. W dniach 11-16.08 ROWEROWA WIELODNIOWA trasa : 
   I dzień Jelenia Góra - Bolków - Świebodzice - Świdnica - Wiry (ok. 75 km) 
   II dzień Wiry - Będkowice - Sobótka - Strzelin - Biały Kościół (ok.60 km) 
   III dzień Biały Kościół - Henryków - Ziębice - Kamieniec Ząbkowicki (ok. 50 km)  
   IV dzień Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice - Dzierżoniów (ok. 70 km) 
   V dzień Dzierżoniów - Wiry - Żarów - Jaroszów - Strzegom (ok. 60 km) 
   VI dzień Strzegom - Kłaczyna - Bolków - Jelenia Góra (ok. 35 km) 
   Noclegi w namiotach zabranych ze sobą. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa 
   do dn. 2.08. Zgłoszenie co najmniej 6 osób. W przypadku długotrwałych opadów rajd się nie 
   odbędzie. Czas i miejsce spotkania zostanie uzgodnione przy zgłoszeniu uczestnictwa.       
Jeżeli rajd nie odbędzie się wycieczki jednodniowe rowerowe w dniach 15 i 16.08 poprowadzi  
kol. St. Ciećko według planu : 
30. Dnia 15.08 ROWEROWA trasa : Jelenia Góra - Siedlęcin - Strzyżowiec - Chrośnica - 
    Widok - Jelenia Góra 
    Spotkanie godz. 8.00 Zabobrze - Rondo           ok.35 km    prowadzi kol. St. Ciećko 
31. Dnia 16.08 ROWEROWA trasa : Jelenia Góra - Jeżów - Płoszczynka - Czernica - Wleń - 
    Gródek Wleński - Radomice - Pilchowice - Jelenia Góra 
    Spotkanie godz. 8.00 Zabobrze - Rondo                           ok.35 km    prowadzi kol. St. Ciećko 
32. Dnia 23.08 ROWEROWA trasa : Jelenia Góra - Wojanów - Trzcińsko - Janowice Wielkie 
    - Miedzianka - Marciszów - Świdnik - Kaczorów - Radomierz - Jelenia Góra 
    Spotkanie godz. 8.00 Zabobrze - Rondo                           ok.35 km    prowadzi kol. St. Ciećko 
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33. Dnia 30.08 trasa : Jagniątków - Czarny Kocioł - Bażynowe Skały - Jagniątków 
   Wyjazd MZK nr 15 godz. 8.10 (z dworca PKP)                 Powrót MZK godz.18.00 
                                                                                     Ok. 26 pkt. GOT  prowadzi kol. Z. Raczek 
34. Dnia 6.09 trasa : Świerzawa - Organy Wielisławskie - Zawada - Nowy Kościół - Czerwony 
   Kamień - Wilkołak - Krucze Skały - Złotoryja 
   Wyjazd PKS godz. 7.00 (z dworca PKS - kurs posp.)   Powrót PKS godz. 18.00(kurs posp.) 
                                                                                         23 pkt. GOT  prowadzi kol. A. Kowalski 
35. Dnia 13.09 trasa : Górzyniec - Jastrzębiec - Przeł. Babia - Bobrowe Skały - Piechowice 
   Przewiduje się zbieranie grzybów i ognisko. 
   Wyjazd MZK nr 9 godz. 8.15 (z dworca PKP)               Powrót MZK ok. godz. 16.00 
                                                                                                          prowadzi kol. St. Walkiewicz 
36. Dnia 20.09 trasa : Pilchowice Zapora - Dziki Wąwóz - Maciejowiec - Radomice - Klecza - 
   Góra Zamkowa - Wleń 
   Wyjazd PKP godz. 9.00                                   Powrót PKP godz.16.08 
   Bilety wycieczkowe powrotne do Wlenia                       14 pkt. GOT  prowadzi kol. A. Kowalski 
37. Dnia 27.09 ROWEROWA trasa : Jelenia Góra - Maciejowa - Radomierz - Kaczorów - 
    Wojcieszów - Podgórki - Widok - Jelenia Góra 
  Spotkanie godz. 8.30 Zabobrze - Rondo                              ok. 40 km  prowadzi kol. St. Ciećko 
38. Dnia 4.10 trasa : Karpacz - Wilcza Poręba - Skalny Stół - Okraj - Wilcza Poręba  
   (Tabaczaną Ścieżką) - Karpacz 
    Wyjazd PKP godz. 8.50                                  Powrót PKP godz. 16.25 
   Bilety wycieczkowe powrotne do Karpacza                     29 pkt. GOT  prowadzi kol. Z. Raczek 
39. Dnia 11.10 trasa : Cieplice - Staniszów - Witosza - Krzyżowa Góra - Mysłakowice  
   Wyjazd MZK nr 9 godz. 9.00 (z dworca PKP)        Powrót MZK lub PKP ok. godz. 17.00 
                                                                                        12 pkt. GOT Prowadzi kol. E. Przybylski 
40. Dnia 18.10 trasa : ul. Wiejska - Papiernia - Dolina Bobru - Koziniec - Grodzisko - Dziwiszów 
   Spotkanie MZK „Rondo” godz. 9.00                       Powrót MZK ok. godz.17.00 
                                                                                                            Prowadzi kol. E. Przybylski 
41. Dnia 25.10 trasa : Lubomierz (zwiedzanie) - Gryfów (zwiedzanie) 
   Wyjazd PKS godz. 8.00 (z dworca PKP)                      Powrót PKP godz. 17.00 
                                                                                                            Prowadzi kol. E. Przybylski 
 
 
 
Zakończenie sezonu i wybory nowych władz koła odbędą się w listopadzie. Termin i miejsce 
zostaną podane w numerze 3 Biuletynu.  
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POZOSTAŁE INFORMACJE 
Komisja piesza ZG PTTK wraz z KP przy ROP PTTK Gdańsk organizują w dniach 04 - 18.07.98 
XXXIX Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy na trasach czternasto-, dziesięcio- i 
siedmiodniowych, z zakończeniem w Gdańsku. Trasy prowadzą przez najatrakcyjniejszą część 
Kaszub, Kociewia i terenów nadmorskich. Ilość miejsc ograniczona, tylko dla osób które 
dokonały wcześniejszego zgłoszenia. Bliższych informacji udziela zarząd koła. 
W numerze 1/4/ Biuletynu zamieściliśmy notatkę pt. „Informacje z trasy”, w której podano 
przykład mylnych napisów na tablicach drogowskazowych (kierunkowych) na Rozdrożu pod 
Bielcem. Przytaczam wyjątki istotne dla tej notatki : „Tablica koloru żółtego - Schr. Czartak - 
0.45h - czyli około 27 minut”, „Nie ma w ogóle kierunku i czasu przejścia na Skalnik”. I to były 
dwie istotne usterki, na które zwracaliśmy uwagę. 
Około połowy stycznia 1998 r. otrzymaliśmy z ZO Jelenia Góra pismo Zarządu Oddziału 
Kamienna Góra /L.dz.4/I KTG/98 z dnia 12.01.1998/, w którym prezes ZO Kamienna Góra kol.  
J. Liszkowski zarzuca nam nierzetelność. Cytuję : „opublikowana tam informacja - bądź co bądź 
przeznaczona dla szerokiego grona turystów - jest zwykłą dezinformacją właśnie ze strony 
autora tej niefortunnej notatki a nie gafą z naszej strony !” I tu następuje wyliczenie 
drogowskazów znajdujących się pod Bielcem. Przytaczam tylko interesujące nas. Drogowskaz 
Nr SZ-05/10/67/05 kolor żółty z napisem : Schr. Czartak 0.45 h. Czy to znaczy, że do 
schroniska czas przejścia wynosi (piszę słownie) czterdzieści pięć setnych godziny ? Czyli 
inaczej  
60:100x45 a to się równa 27 minut. Chyba kolega prezes chodził do 4 i 5 klasy szkoły 
podstawowej, bo w tych klasach przerabia się ułamki zwykłe i dziesiętne. No, być może to 
trochę ciężkie jeżeli do szkoły było bardzo pod górkę. Teraz zastanówmy się nad skrótem „h”. 
„H” po łacinie to godzina (hora), a ponieważ godzina równa się 60 minut (tu znowu zawinili 
Babilończycy) 
więc 0.45 h nie może się równać 45 minut. Na pocieszenie - ten sam kardynalny błąd popełniają 
prawie wszystkie ZO dając duży dowód bezmyślności. Nie możemy również wymagać od 
turysty aby przychodząc pod drogowskaz wyciągał notes, ołówek, siadał i liczył, ile to będzie 
minut - bo może i jemu było pod górkę do szkoły. Ten sam błąd popełniła Komisja Turystyki 
Górskiej ZG PTTK w instrukcji znakowania szlaków z 1985 roku. (Zastanawiające jaki wysoki 
poziom intelektualny) dopiero na plenum w dniu 17.XI. 1985r. zatwierdzono zmiany, które 
należało nanieść do instrukcji. No ale jest sprawa dalsza - bo jeżeli ktoś kulawy, to ja mam też 
być kulawy ? Sprawa druga : W piśmie prezesa czytamy :” Drogowskaz nr SZ-05/10/23/03 
niebieski z napisami : Skalnik 1.00 h oraz Czartak 1.30 h”. Nieprawda, takiego drogowskazu nie 
ma. Jest natomiast drogowskaz do koloru niebieskiego oznaczony E-3 Czartak 13/4 h. Brak 
jakiegokolwiek wskazania odnośnie Skalnika. Proszę przejść i sprawdzić, i spodziewam się 
przeprosin za niewłaściwy, co tu mówić - niekulturalny ton odpowiedzi. Kolega musi sobie 
uświadomić, że dużo się zmieniło. Krytyka jest koniecznością, aby poprawić istniejący stan, a 
nie atakiem na cudzą niezachwianą „nieomylność” - jak to było w PRL.  

Z.  Raczek 
REFLEKSJE 
Porównując imprezy organizowane przez oddział PTTK-owski zlokalizowany w siedzibie 
województwa, tuż u podnóża Karkonoszy, i oddział zagubiony gdzieś tam za górami, za 
Izerami, ogarnia mnie wstyd. Cztery ogólnopolskie, a zwłaszcza pięć imprez adresowanych do 
młodzieży, a nie zamkniętych dla dorosłych, to chyba zaszczytna wizytówka oddziału 
lubańskiego. Przebija przez to duże zaangażowanie społeczne i troska o młodzież 
O ile ubożej wygląda oferta jeleniogórska. Ani jednej imprezy skierowanej do młodzieży Trochę 
deptania sobotnio-niedzielnego, w którym udział biorą prawie wyłącznie osoby dorosłe, oby nie 
powiedzieć starsze, i to wszystko. Nie mówię, że to źle, ale to stanowczo za mało. Widać 
ogólne lenistwo i marazm. 
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Jeszcze jeden przykład, że jest źle, to ten „Biuletyn”. Decyzja wydawana „Biuletynu” zapadła na 
Walnym Zjeździe w dniu 16 marca 1997 roku. Zobowiązany do tego był Oddział. I nic. Dopiero 
grupa zapaleńców z Koła nr 4 „Grodzkie” podjęła się tego, ale musi z własnych, prywatnych 
funduszy, finansować zakup papieru, a nawet znaczków pocztowych przy wysyłce pisma. 
Wstyd dla całego ZO i jego prezesa, który obiecał chociaż papier i słowa nie dotrzymał.  

Rac. 
ZAUROCZENI TURYSTYKĄ I KRAJOZNAWSTWEM 
Stanisław Ciećko w PTTK jest od 1989 roku. Członek Zarządu Koła nr 4 „Grodzkie” już od 
dwóch kadencji. Prowadzi wycieczki piesze i kolarskie. Wyróżniony dyplomem Zarządu Koła i 
Zarządu Głównego.  
- Często widzę kolegę z plecakiem ? 
- Tak, rzeczywiście często. Wdepnąłem w „to”. 
- A jak się kolega czuje z „tym” ? 
- Wspaniale - psychicznie i fizycznie. Wprawdzie w ubiegłym roku była niedyspozycja sercowa,  
 ale to już minęło. Zresztą niedyspozycja minęła szybko właśnie dzięki „temu”. 
- Spróbujmy określić to zagadkowe „to”. 
- „TO” - to turystyka kolarska i piesza, praca w ramach koła PTTK dla dobra wszystkich 
  wędrujących Jeżeli chodzi o turystykę pieszą, to przede wszystkim górska, chociaż i nizinną  
  nie gardzę. 
- A kiedy to wędrowanie przybrało formę nałogu ? 
- Od dawna, można powiedzieć od dzieciństwa, interesowałem się otoczeniem i ludźmi. Lubiłem  
 poznawać nowe tereny i nowych ludzi. Aby spełnić te zachcianki należało mieć dużo pieniędzy 
i  
 czasu. Niestety pieniądze i czas maja ci, którzy nie wiedzą co z tym robić. Z chwilą przejścia na  
 rentę mogłem swe marzenia ziścić - miałem czas. 
- A pieniądze ? 
- Pieniądze są potrzebne w większej ilości, ale nie jakieś przerażająco duże sumy, na zakup  
 sprzętu - plecak, buty turystyczne, odzież, namiot i przede wszystkim rower. A później to wcale  
 nie jest tak drogo. To są normalne codzienne wydatki. No może te parę złotych na noclegi,  
 jeżeli nie korzysta się z namiotu tylko ze schronisk. Z tym, że ulgi jakie przysługują PTTK- 
 owcom i PTSM-owcom wyraźnie te koszty zmniejszają. 
- To kolega należy do obu tych organizacji ? 
- Tak, należę i wszystkich wędrujących do tego zachęcam. Dzięki PTTK uczestniczyłem w wielu  
 cieczkach, byłem w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Sądeckim, Górach Świętokrzyskich,  
 Białowieży, Olsztynie, na polach Grunwaldu i w wielu innych miejscach. I wszędzie tam  
 korzystaliśmy z noclegów w schroniskach PTSM. A teraz nie tylko że uczestniczę w  
 wycieczkach i rajdach, ale biorę również udział w ich organizowaniu. No i prowadzę wycieczki.  
 Szczególnie interesują mnie wycieczki rowerowe. 
- A jak uczestnicy, dopisują ? 
- Tak, są stali bywalcy z którymi się wspaniale wędruje lub pedałuje. Ale ciągle zachęcam  
 nowych, aby uczestniczyli w wędrówkach po zdrowie i spokój psychiczny. 
- Dziękuję za rozmowę. 
 
Rozmawiał Z. Raczek 
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