Oddziały PTT w Żywcu i Bielsku-Białej serdecznie zapraszają
na

III DNI GÓR PTT

XIX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT
w Żywcu i Przybędzy w dniach 3 - 6 października 2002 r.
PROGRAM:
3.10. czwartek - DZIEŃ MŁODZIEŻOWY
Wycieczki dla miejscowej młodzieży szkolnej (dwie trasy do wyboru)
w celu zaprezentowania PTT najmłodszym mieszkańcom Żywca.
Popołudniu recepcja uczestników Dni Gór w Hotelu „Cis” w Przybędzy.
Wieczorem ognisko powitalne.
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4.10. piątek - DZIEŃ WYCIECZKOWY - proponowane trasy:
1. „WOREK RACZAŃSKI”
dojazd autokarem z Przybędzy do Rycerki Górnej (Kolonia)
trasa: Rycerka Górna (Kolonia) – Przegibek – Wielka Rycerzowa –
Młada Hora (Chyz u Bacy) – Dolina Rycerek, czas przewodnikowy:
4h 30’ do 5h;
wariant dla wytrwałych: Rycerka Dolna (Kolonia) – Wielka Racza –
Bugaj – Przegibek – Wielka Rycerzowa – Młada Hora (Chyz u Bacy)
– Dolina Rycerek, czas przewodnikowy: około 9 h
powrót autokarem z Doliny Rycerek do Przybędzy
2. „PILSKO – LIPOWSKA”
dojazd autokarem z Przybędzy do Sopotni Wielkiej
trasa: Sopotnia Wielka – Hala Miziowa – Pilsko - Hala Rysianka –
Żabnica Kamienna, czas przewodnikowy: 7h do 7h 30’
wariant dla wytrwałych: z Hali Rysianka na Romankę i przez
Słowiankę do Żabnicy, czas przewodnikowy: 8h do 8h30’
powrót autokarem z Żabnicy do Przybędzy
3. „BABIA GÓRA”
dojazd autokarem z Przybędzy na Przełęcz Lipnicką (Krowiarki)
trasa: Przełęcz Lipnicka – Markowe Szczawiny – Akademicka Perć –
Diablak – Brona – Markowe Szczawiny – Sulowa Cyrla – Zawoja,
czas przewodnikowy: 5h do 6h
powrót autokarem z Zawoi do Przybędzy
Wycieczki poprowadzą przewodnicy z Oddziału PTT w Bielsku-Białej.
Wieczorem ok. 2000 ognisko koło Hotelu „Cis” z kapelą góralską.
5.10. sobota – o godz. 10°° w Sali Lustrzanej Zamku Żywieckiego
uroczyste otwarcie DNI GÓR PTT, a następnie SESJA POPULARNONAUKOWA p.t. „Żywiecczyzna jako pogranicze kulturalne
i kulturowe Polski, Słowacji i Czech”.
Popołudniu zwiedzanie Zakładów Mięsnych w Żywcu.
O godz. 1800 - ognisko obok Hotelu „Cis” oraz
• występ folklorystyczny J. Ignatowicza
• pokaz wspinaczki na sztucznej ścianie
• możliwość przejażdżki czterokołowcami
biesiada regionalna przygotowana przez Hotel „Cis”.

06 października (niedziela)
godz. 900 - śniadanie
godz. 1000 - msza św. Na Kopie (szczyt w pobliżu hotelu)
godz. 1100 - oficjalne zakończenie DNI GÓR PTT
godz. 1130 - wyjazd na zwiedzanie browaru w Żywcu lub/oraz elektrowni pompowoszczytowej w Międzybrodziu Żywieckim.
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w Hotelu „Cis” w Przybędzy.
Ceny: nocleg – 15 zł, śniadanie 7 zł, obiad 14 zł, kolacja – 7 zł.
Wszystkich naszych członków i sympatyków zachęcamy gorąco do udziału w tym
tradycyjnym, dorocznym spotkaniu. Od trzech lat przyjęło ono otwartą
formułę – DNI GÓR PTT, aby zainteresować ogół społeczeństwa, a szczególnie
mieszkańców miejscowości na terenie których DNI organizujemy.
Na DNI GÓR wydany zostanie tom 10 „Pamiętnika PTT” (rocznik 2001). Oddział nasz
posiada jeszcze egzemplarze tomu 9 (rocznik 2000), a także roczników wcześniejszych.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do skompletowania wszystkich tomów naszego
wydawnictwa.
٭٭٭
Oddział PTT BESKID w Nowym Sączu organizuje dwa wyjazdy autokarowe:
¾ Rumuńskie Karpaty Południowe – Paring, termin: 16 sierpnia – 01 września br.,
koszt: 350 zł + 85 USD, noclegi we własnych namiotach, wyżywienie własne;
¾ Ukraińskie Karpaty Wschodnie (Czarnohora – Świdowiec – Pop Iwan
Marmaroski), termin: 13 – 22 września br., koszt: 150 zł + 95 USD, noclegi
w „turbazach”, wyżywienie we własnym zakresie.
Komisja Wypraw ZG PTT organizuje wyjazd:
¾ Dolomity Zachodnie i Gran Paradiso w dniach 11-25 sierpnia br., koszt około 1650
zł (przejazd busem, autostrady, parkingi, noclegi na campingach, pełne wyżywienie),
w programie wejścia na sześć szczytów w grupach Pala, Sella, Marmolada, Catinacio,
Sassolungo i Civetta oraz czterotysięczny Gran Paradiso.
Biuro Turystyczne „TREK-1” w Przemyślu oferuje 13-dniowe wyprawy trekingowe
w Karpaty Wschodnie (Gorgany – Czarnohora), koszt: 1250 zł + własne
kieszonkowe w USD; terminy wyjazdów: 04 sierpnia, 18 sierpnia i 01 września br.
Bliższych informacji o wyżej wymienionych wyjazdach udziela prezes naszego Oddziału we
czwartki w lokalu Oddziału lub telefonicznie ( 0-33/822-80-91).
٭٭٭
W Oddziałach naszego Towarzystwa powstają kolejne koła zrzeszające młodzież szkolną.
W dniach 27-29 września br. odbędzie się w Murzasichlu I SPOTKANIE SZKOLNYCH
KÓŁ PTT. Organizatorem jest Oddział PTT „CARPATIA” w Mielcu.
Również w naszym Oddziale widzimy konieczność powołania szkolnego koła PTT. Prosimy
członków Oddziału mających kontakty z młodzieżą szkolną oraz nauczycielami
interesującymi się turystyką górską, zaoferowanie pomocy naszego Towarzystwa
w zorganizowaniu szkolnego koła PTT.

Uzupełniając informację w BIULETYNIE Nr 2/2002 podajemy ukonstytuowany skład Sądu
Koleżeńskiego naszego Oddziału:
Janusz Kwiatkowski
–
przewodniczący
(0-33)496-90-97
Andrzej Popowicz
–
z-ca przewodniczącego
(0-32)258-02-54
Barbara Jankowska
–
sekretarz
(0-33)822-13-52
٭٭٭
Dyżury Zarządu oraz spotkania członków Oddziału odbywają się w naszym lokalu w
czwartki, w godzinach od 18:00 do 20:00.
Można umówić się na sobotnio-niedzielną wycieczkę lub wspólny wyjazd urlopowy,
podyskutować o sprawach górskich i innych, przeczytać wydruk internetowej ”GAZETY
GÓRSKIEJ” redagowanej przez Józefa Nykę, a także zapłacić składkę członkowską.
٭٭٭
Przypominamy, że z okazji jubileuszu naszego Oddziału Polskiego ukazały się:
¾ odznaka „75 lat PTT w Bielsku-Białej” (cena 15 zł),
¾ okolicznościowa kartka pocztowa z kolorowym nadrukiem i napisem „75 lat PTT i 50 lat
organizacji taternickich w Bielsku-Białej” (cena 0,25 zł) oraz koperta z napisem„75 lat
PTT w Bielsku-Białej” (cena 0,30 zł),
¾ zestawy trzech kolorowych kartek pocztowych i trzech kopert z napisami wyżej
podanymi oraz sześcioma znaczkami z serii tatrzańskiej oraz okolicznościowym
datownikiem (cena 10 zł za zestaw kartek i 10 zł za zestaw kopert).
Zachęcamy do pilnego zakupu, bo zapasy odznak oraz kartek i kopert są na wyczerpaniu!
Zamiejscowym członkom naszego Oddziału wysyłamy odznaki, kartki oraz koperty po
wpłaceniu należności na nasz rachunek bankowy, bez naliczania kosztów przesyłki.
٭٭٭
Została uruchomiona produkcja miniaturowych srebrnych odznak członkowskich
PTT w cenie 35 zł za sztukę. Zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty.
٭٭٭
Piotr Gawłowski, członek naszego Oddziału, zamierza przejść cały łańcuch Karpat
Zewnętrznych, od Żelaznej Bramy koło Orsowy do ujścia Morawy koło Bratysławy,
głównym grzbietem Karpat Południowych (Rumunia), Karpat Wschodnich (Ukraina),
Beskidów (Polska) oraz Jaworników, Białych Karpat i Małych Karpat (Słowacja), o długości
około 1300 km.
Projekt został nazwany „POLSKA EKSPEDYCJA KARPACKA 2003 (w skrócie PEK
2003).
Termin: od 15 czerwca 2003r. do 1 września 2003r.
Do PEK 2003 może dołączyć każdy chętny, w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie,
z przejściem całej trasy włącznie.
Przejście Piotra Gawłowskiego ma uczcić przyszłoroczne obchody 130-lecia naszego
Tatrzańskiego i 100-lecia Sekcji Turystycznej TT.
Informacji na temat projektu PEK 2003 udziela:
Piotr Gawłowski,
43-384 JAWORZE, Jaworze Górne 188,
(0-33) 817-34-56.
W trakcie trwania PEK 2003 informacje przez telefon komórkowy.

Na terenie gminy Jaworze koło Bielska-Białej znajduje się bardzo malowniczo położony
w starodrzewiu świerkowo-jodłowym, na wschodnich stokach góry Wysokie (762m)
uroczysko kulturowe z XVII wieku. Na uroczysku tym w okresie kontrreformacji
dobywały się nabożeństwa ewangelickie.
Na stromym stoku wykuto 13 stopni, jeden nad drugim, każdy o szerokości 1 metra,
wysokości 0,50 – 0,75 metra i długości 30metrów. Stopnie były starannie wyłożone
płaskimi kamieniami i z obu stron ograniczone poprzez prowadzące w górę ścieżki. Taka
sama ścieżka biegła również przez środek stopni. Stanowisko to mogło zapewnić miejsca
siedzące co najmniej 500 osobom. Miejscem dla kaznodziei była prawdopodobnie niżej
położona ambona.
Według wzmianki jasienickiego proboszcza w sprawozdaniu z roku 1671: „W miejscu tym
znajdowali prześladowani ewangelicy pocieszenie, tworzyli kościół i przyjmowali wieczerzę.
Wierzyli, że w Dniu Sądu Ostatecznego powstanie w tym miejscu przepiękna, ogromna
świątynia i cały naród, który się tam schroni ujdzie przed karą boską”.
W październiku 2001 roku przywrócono uroczysku funkcję obiektu kulturowego,
a jednocześnie gminie Jaworze przybyła kolejna atrakcja turystyczna. Jaworze zostało
oficjalnie uznane czwartym miejscem - obok Wisły, Ustronia i Bielska-Białej – gdzie istniał
t.zw. kościół bez murów i dachu dla prześladowanych w czasach kontrreformacji
ewangelików.
Dojście do uroczyska:
Z Wapienicy niebieskim szlakiem z kierunku Błatniej (918m) na górę Wysokie (762m), do
tablicy kierunkowej. Dalej nowo wyznakowanym szlakiem (czerwone kółka) 250m do
uroczyska. Można również dojść z Błatniej niebieskim szlakiem w kierunku Wapienicy na
górę Wysokie i dalej nowym szlakiem.
W pracach zagospodarowania informacyjno-turystycznego uroczyska w Jaworzu brali
udział Piotr Gawłowski, Barbara Jankowska oraz Stanisław Misztal.
٭٭٭
Rok 2002 jest obchodzony na całym świecie pod dwoma znamiennymi ideami –
jednocześnie jako Międzynarodowy Rok Gór i Światowy Rok Turystyki Ekologicznej.
Właśnie w tym roku może w Polsce dojść do bezprecendensowego zniszczenia obszarów
cennych przyrodniczo w Tatrzański Parku Narodowym. Wiosną 2002 roku Burmistrz
Zakopanego ujawnił projekt modernizacji kolei linowej na Kasprowy Wierch.
Według projektu odnowiona kolej ma mieć dwukrotnie zwiększoną wydajność przewozową
z 180 do 360 osób na godzinę, tak aby w ciągu roku móc przetransportować do 1,5
miliona osób. Zarząd Główny PTT, a także nasz Oddział, podjął akcję protestacyjną,
domagając się od polskich władz odpowiedzialnych za ochronę przyrody tatrzańskiej
podjęcia decyzji nie dopuszczających do zwiększenia przepustowości kolei linowej,
zobowiązania Spółki Polskie Koleje Linowe do zapłacenia za zniszczenia w ekosystemie
jakie do chwili obecnej zostały dokonane w TPN, sporządzenia przez Dyrekcję TPN
kompleksowego raportu opisującego oddziaływanie kolei linowej na środowisko.
Na wniosek naszego Towarzystwa, Zarząd Główny PTT został dopuszczony do udziału na
prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji „Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice –
Kasprowy Wierch”.
Z tatrzańskimi pozdrowieniami!
Bielsko-Biała, w lipcu 2002 roku

Zarząd Oddziału

