
Zapraszamy na kontynuację cyklu wykładów szkoleniowych 
organizowanych przez Oddział PTT w Bielsku-Białej dla przewodników 
górskich i terenowych, przewodników Górskiej Odznaki Turystycznej 
PTT, a także pilotów wycieczek, społecznej kadry turystycznej oraz 
członków naszego Towarzystwa. 

 
 
 
 
 

Wykłady odbywać się będą we czwartki o godzinie 18:00, w naszym 
lokalu w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 1.  
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 04.10.2007r.   
Tadeusz Jan Mikulski  
„Mariusz Zaruski – taternik, twórca TOPR” 
 11.10.2007r.  

Grzegorz Holerek  
„Niebezpieczeństwa w górach.  
Ubezpieczenia w turystyce górskiej” 
 18.10.2007r.  

Marian Tadeusz Bielecki 
„Akcja ratunkowa na Babiej Górze” 
 25.10.2007r.  

Jan Weigel   
”Walory turystyczne województwa śląskiego – szlak zabytków 
techniki, część druga”. 
 08.11.2007r.  

Grzegorz Holerek 
„Początki narciarstwa polskiego w Karpatach” 
 15.11.2007r. 

Tadeusz Jan Mikulski 
„Zygmunt Lubertowicz – turysta i poeta” 
 22.11.2007r. 

Jan Weigel 
„Lawiny” 
 29.11.2007r. 

Marian Tadeusz Bielecki 
„Współpraca międzynarodowa w ratownictwie górskim – IKAR” 

 
Zachęcamy wszystkich członków naszego Oddziału do udziału  w tych 
zajęciach. Po każdym wykładzie – pytania i dyskusja. 
 
W ramach szkolenia planujemy zorganizowanie dwóch kolejnych 
wycieczek autokarowych:  

 szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego (zabytkowa 
kopania węgla kamiennego GUIDO),  
 na Orawę lub w Beskid Śląsko-Morawski. 

Oczekujemy na zgłoszenia chętnych. 
 
Cykl wykładów oraz wycieczki szkoleniowe są częściowo dofinansowane 
przez Gminę Bielsko-Biała. 
 



W dniu 13 września 2007 roku odbyło się 
Walne Zgromadzenie członków naszego 
Oddziału. Dokonano wyboru delegatów na 
VII Zjazd Delegatów PTT, który odbędzie 
się 17-18 listopada br. w Zakopanem. 
Delegatami są: 

1. Małgorzata Czernecka, 
2. Szymon Baron, 
3. Janusza Kwiatkowski, 
4. Janusz Machulik, 
5. Kazimierz Opyrchał, 
6. Bolesław Szczurek, 
7. Jan Weigel. 

Zastępcami delegatów zostali wybrani: 
1. Janusz Badura 
2. Józef Kittner 
3. Jan Sieńczak 
4. Zygmunt Żydek. 

 
Zarząd Oddziału zawnioskował przyznanie 
na VII Zjeździe Delegatów PTT honorowej 
„złotej odznaki PTT z kosówką” czterem 
członkom naszego Oddziału: 

1. Szymonowi Baronowi, 
2. Mirosławowi Kulakowi, 
3. Janowi Sieńczakowi, 
4. Tadeuszowi Wronowskiemu, 

oraz Tadeuszowi Badurze, Dyrektorowi 
Naczelnemu firmy ANGA - Uszczelnienia 
Mechaniczne S.A. w Kozach. 
Zawnioskowaliśmy również wyróżnienie 
złotą honorową odznaką Oddziału PTT      
w Bielsku-Białej. 

 
Z przyjemnością informujemy, że Irena 
Jędrysik-Misztal, skarbnik Oddziału, 
otrzymała z okazji Światowego Dnia 
Turystyki wyróżnienie Prezydenta Miasta  
za zasługi dla rozwoju turystyki w Bielsku-
Białej. Gratulujemy! 

 
Turyści wędrujący po Beskidach są 
świadkami likwidacji lasów. W wyniku 
wycinki zniknie nawet 20% beskidzkich 
lasów. Powodem wycinki jest fatalny stan 
drzew. Świerki są bardzo osłabione brakiem 
wody, dlatego są dobrą zdobyczą dla 
korników. Jeden chory świerk może zarazić 
kilkadziesiąt drzew rosnących w sąsiedztwie 
- mówią leśnicy.  

Jedynym rozwiązaniem ratującym zdrowe 
drzewa jest wycinka na szeroką skalę.  
W Nadleśnictwie Wisła z wycinki uzyskano 
w tym roku już 210 tys. m3 drewna. Przy 
wycince codziennie pracuje 700 osób, które 
ładują drewnem 80 samochodów.  
Turyści są przerażeni. Zamiast podziwiać 
piękno górskiego krajobrazu cały czas 
słyszą piły i widzą mnóstwo martwych 
drzew. Mówią, że to „beskidzka kalamita”. 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Katowicach przygotowała plakaty           
i ulotki, w których jest opisany stan lasów 
w Beskidach i przedstawione racjonalne 
powody wycinki. 

 
W lasach Beskidu Małego, w rejonie 
Jaszczurowej nieopodal Wadowic, grasuje 
samotny wilk. Wilka-samotnika zauważył 
pracownik zatrudniony przy zwózce drewna 
w Jaszczurowej. Początkowo nie zwrócił na 
niego uwagi, bo myślał, że to wilczur, który 
wyrwał się z czyjejś zagrody. Drapieżnik 
pojawił się ponownie. Nerwowo zaczął się 
zachowywać koń, który wyczuł drapieżnika. 
Pracownik nie mógł go opanować. Usłyszał 
pisk swego psa, a następnie zauważył 150 
metrów od siebie wilka, który w pysku niósł 
psa. Takie zachowanie jest 
charakterystyczne dla wilka-samotnika, tak 
właśnie poluje pojedynczy osobnik. Szuka 
łatwej zdobyczy. Pojawienie się wilka 
zaniepokoiło okolicznych mieszkańców. 
Przez las, w którym zaatakował wilk, 
biegnie ścieżka łącząca trzy gospodarstwa  
z pętlą autobusową. Do szkoły codziennie 
chodzi tędy trójka dzieci. Ludzie się 
obawiają, dlatego leśnicy zaproponowali, 
by wzdłuż drogi powiesić  czerwone fladry, 
Wilki się ich boją .... 
Według leśników, w okolicach Wadowic 
żyje prawdopodobnie jedna wilcza wataha  
i wilk-samotnik. 
 

Z tatrzańskimi pozdrowieniami, 
 

Zarząd Oddziału 
 
 

Bielsko-Biała, 20 września 2007 roku  
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