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III Posiedzenie ZG PTT w Kozach
W dniu 7.06.2014 r. w Kozach k. Bielska- Białej w Pałacu Czeczów odbyło się III posiedzenie Zarządu
Głównego PTT. Z Oddziału PTT w Sosnowcu wziął w nim udział członek ZG Zbigniew Jaskiernia, oraz
Zbigniew Zawiła Przewodniczący GKR PTT. W trakcie posiedzenia dokonano następujących ustaleń oraz
podjęto następujące decyzje:
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 Przyjęto protokół z II posiedzenie ZG PTT odbytego w Krakowie
 Stan członkowski na koniec 2013 zwiększył się w stosunku do 2012 r. o ok. 200 członków. Na grudzień
2013 r. ilość członków PTT w Polsce wynosi 1988.
 Przyjęto sprawozdanie OPP za rok 2013.
 Przyjęto sprawozdanie finansowe PTT za rok 2013.
 Członkowie ZG PTT zostali zapoznani z pismem Mariusza Ryńcy w sprawie rezygnacji z funkcji
sekretarza i członka ZG PTT. Na miejsce Ryńcy została zgłoszona Natalia Zacharewicz z O/ PTT
Kraków. Zarząd zaakceptował kandydaturę.
 Dyskutowano nad organizacją kursu przewodnickiego oraz powołania Klubu Wysokogórskiego PTT.
Nie podjęto w tych sprawach wiążących ustaleń.
 Podsumowano akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT-2014”.
 Omawiano stan przygotowań do „Roku 2015- Rokiem Kazimierza Przerwy- Tetmajera”.
 Omawiano stan przygotowań do wydania Pamiętnika PTT t. 22.
Opracowanie: Zbigniew Jaskiernia

Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Kozach
W dniu 7.06.2014 r. w Kozach k. Bielska- Białej w Pałacu Czeczów odbył się Zjazd Delegatów Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego. W Zjeździe uczestniczył pełny skład delegatów z O/ PTT w Sosnowcu. W
trakcie Zjazdu podjęto następujące decyzje:
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 Przyjęto protokół z IX Zjazdu Delegatów PTT w Zakopanem
 Prezes Józef Haduch zapoznał zebranych ze sprawozdaniem merytorycznym OPP z działalności PTT za
rok 2013
 Barbara Rapalska przedstawiła sprawozdanie finansowe PTT za rok 2013
 Zbigniew Zawiła przedstawił sprawozdanie GKR
 Tomasz Gawlik przedstawił sprawozdanie GSK
 Uchwałą Zjazdu Delegatów PTT w Kozach jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie
finansowe i merytoryczne OPP za rok 2013
 Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o rozszerzeniu ZG o jedno miejsce.
 Uchwałą Zjazdu Delegatów PTT w Kozach Joanna Gąsiorek przy jednym głosie wstrzymującym została
przyjęta w skład Zarządu Głównego PTT na funkcję skarbnika
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 Nikodem Frodyma podziękował delegatom za przybycie oraz organizatorom z Koła PTT w Kozach za
przygotowanie posiedzenia. Ogłosił zamknięcie Zjazdu i zaprosił delegatów do udziału w
podsumowaniu akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2014” na dziedzińcu Pałacu.
Opracowanie: Zbigniew Jaskiernia
============================================================================

90-lecie O/PTT w Tarnowie i XXIX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT na Turbaczu
W dniach 10-11.05.2014 r. w schronisku na Turbaczu w Gorcach odbyły się uroczystości 90- lecia O/ PTT
w Tarnowie oraz XXIX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT. Ciężar organizacji przyjęli członkowie
O/PTT w Tarnowie na czele z Kingą Buras, Januszem Foszczem i Jurkiem Zielińskim. Z Oddziału PTT w
Sosnowcu w spotkaniu wzięło udział 8 osób. Zachęceni propozycją organizatorów dotarliśmy do schroniska
dwoma szlakami już w piątek. Ja z Ewą wybraliśmy wariant od Koninek. Schronisko zostało opanowane
przez studentów z krakowskiej AGH. Tylko część osób dostała miejsce w pokoju, pozostali dostali
propozycję spania na materacach w sali kominkowej. Dzięki temu mogliśmy integrować się z kolegami z
O/PTT w Tarnowie. Atmosfera była wspaniała.
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W sobotę do schroniska dotarli pozostali uczestnicy na czele z Prezesem ZG PTT Józefem Haduchem. W
tym dniu odbyliśmy wycieczkę pieszą na Jaworzynę Kamienicką i Kiczorę. Przy Bulandowej Kapliczce na
Jaworzynie Kamienickiej koledzy z Tarnowa zapoznali nas z historią Oddziału. Po powrocie w schronisku
odbyła się prezentacja multimedialna dotycząca obecnej działalności Oddziału w Tarnowie. Wszyscy obecni
otrzymali pamiątkową odznakę. Wieczorem odbyło się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, a na
zakończenie odbył się wieczorek taneczny.
W ostatnim dniu imprezy większość uczestników udała się na Mszę Świętą odprawioną przy „Szałasowym
Ołtarzu”. Większość miała ze sobą plecaki. Po Mszy Świętej nastąpiły pożegnania. Potem wszyscy rozeszli
się w różnych kierunkach. Ja wracałem do Koninek, bo tam zostawiłem samochód.
Spotkanie należy zaliczyć do bardzo udanych. Z jednej strony piękny Jubileusz i starania kolegów z
Tarnowa, aby nawiązać do pięknych tradycji. Z drugiej strony kontynuacja Ogólnopolskich Spotkań co dla
PTT jest sprawą bardzo ważną.
Opracowanie: Zbigniew Jaskiernia

XI Jurajski Rajd Rowerowy O/PTT w Sosnowcu
Tegoroczny rajd odbył się w dniach:20-22.06.2014 r. Spotkanie uczestników odbyło się na Stacji PKP
Sosnowiec- Dańdówka. Tutaj zapakowaliśmy plecaki i torby na samochód techniczny, a sami ruszyliśmy na
trasę. Trasa wiodła przez sosnowieckie dzielnice: Juliusz i Ostrowy Górnicze. Następnie przez
Strzemieszyce i Łękę dotarliśmy do Poręby. Tutaj do naszej grupy dołączyła spora ilość uczestników. Był
czas na spożycie herbatki, kawy i napojów. Na trasie mieliśmy Myszków, ale padła propozycja aby na
obiadek zatrzymać się w Żarkach. Niestety okazało się, że oprócz pizzerii, gdzie stracilibyśmy dwie
godziny, nie było żadnego lokalu. Część uczestników musiała się zdecydować na zakupy w sklepie i
ruszyliśmy za szlak
Historia Żarek zasługuje na krótki opis. Miejscowość wzmiankowana była już w 1325 r. Prawa miejskie
uzyskała jeszcze przed 1382 r. Prawa te utraciły po Powstaniu Styczniowym, aby je odzyskać w 1949 r. W
czasie II wojny światowej Niemcy wymordowali kilkaset Żydów.
Na szczególną uwagę zasługują następujące obiekty:
 Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodziny
 Kościół pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w 1522 r.
 Drewniany kościół pw. Św. Barbary z XVII w.
 Pozostałości zespołu dworu Korycińskich z XVIII w.
 Nowy i stary cmentarz żydowski
 Synagoga z 1870 r.
Plany dojazdu do Siedlca mieliśmy trochę inne, ale ostatecznie wylądowaliśmy po selektywnym podjeździe
w Czatachowej.
Wieś znana jest z pustelni pw. Ducha Świętego, której duszpasterzem jest o. Daniel Galus.
Wcześniej na trasie spotkaliśmy ruiny Strażnicy Przewodziszowickiej, która spełniała funkcje obronne.
Została wzniesiona prawdopodobnie w XIV w. lub na przełomie XIV i XV w. na polecenie króla
Kazimierza Wielkiego albo księcia Władysława Opolczyka. Razem ze Strażnicą Suliszowicką stanowiła
wsparcie, jako wysunięta flanka zamku obronnego Ostrężnik. W XV w. była siedzibą rycerza rozbójnika
Mikołaja Kornicza, zwanego „Siostrzeńcem”. Jak głosi legenda, zrabowane przez niego skarby zostały
ukryte w niedostępnych załomach skalnych lub w zamkowej studni. Wysunięta flanka Przewodziszowicka
prezentuje się obecnie dużo lepiej od zamku Ostrężnik, z którego pozostały tylko ruiny. Noclegi mieliśmy
załatwione w Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu, gdzie spotkaliśmy pozostałych uczestników rajdu. W
drugim dniu rajdu, każdy mógł wybrać sobie dowolny wariant trasy. Ja z dziewczynami ze Śląska, Asią i
Celiną wybraliśmy następującą trasę: Zrębice- Olsztyn-Złoty Potok- Siedlec. W Zrębicach na uwagę
zasługuje kościół pw. św. Idziego. Wybieraliśmy piękne szlaki rowerowe, prowadzące przez lasy. Na trasie
mijaliśmy indiańskie wigwamy. Do zamku w Olsztynie dotarliśmy mijając pola pokryte tysiącami pięknych
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polnych kwiatów. Zamek w Olsztynie z pewnością jest wielką atrakcją turystyczną. Pochodzi z 1306 r. a do
rozbudowy przyczynił się król Kazimierz Wielki. Do ruiny doprowadzili zamek Szwedzi w czasie najazdu w
XVII w. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Złoty Potok. To piękne miejsce z duża ilością parków i
zabytkowych pałaców. Są także pamiątki po pobycie Jana Kiepury. Atrakcją są pstrągarnie. Nie
odmówiliśmy sobie przyjemności zatrzymania się i skonsumowania wspaniałego upieczonego pstrąga. Po
powrocie do schroniska koledzy z PTSE zaprezentowali pokaz udzielenia pierwszej pomocy. Po
zakończeniu szkolenia odbyło się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.
W trzecim dniu pożegnaliśmy się w Siedlcu z częścią uczestników, ale większość wyruszyła w drogę
powrotną do Sosnowca. Trasa nasza wiodła przez: Zaborze- Żarki Letnisko- Pińczyce- Siewierz. Tutaj na
rynku skonsumowaliśmy obiad, a potem powrót przez Pogorię IV do Będzina. Zakończenie rajdu odbyło się
w Sosnowcu. W tej bardzo udanej imprezie wzięło udział 47 osób, a łącznie przejechaliśmy 230 km.

Opracowanie i zdjęcia: Zbigniew Jaskiernia

WYDAWCA: POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE O/PTT im.Gen. M.Zaruskiego
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000115547
41-200 Sosnowiec ul.3 Maja 29/4A tel: 0-32-2663815, www.sosnowiec.ptt.org.pl
Redakcja: Redaktor Naczelny - Zbigniew Jaskiernia, Krzysztof Czesak - Członek Redakcji
Materiały do „Klimka” wysyłać na adres:zbigniew.jaskiernia@gmail.com
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