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„ V Wiosenne spotkanie w Tatrach” : 18-21.05.2017
W dniach 18-21.05.2017 r. już po raz piąty Oddział PTT w Sosnowcu zorganizował cykliczną imprezę pt
„Wiosenne spotkanie w Tatrach”. Gościnnych progów po raz drugi udostępniło nam schronisko w Dolinie
Chochołowskiej. Tradycją stało się już, że część uczestników dojeżdżała nocnym autobusem z Katowic do
Zakopanego, gdzie w stolicy Tatr zameldowali się w czwartkowy poranek. Kolejni uczestnicy sukcesywnie
dojeżdżali w czwartkowe popołudnie. Na piątek zapowiadała się piękna pogoda w związku z tym zostały
zaplanowane ambitne trasy do przejścia. Prognoza się sprawdziła i w dwóch grupach wyruszyliśmy w góry.
Jedna grupa pod przewodnictwem Tomasza zrealizowała następującą trasę: Grześ- Rakoń- WołowiecJarząbczy Wierch- Kończysty Wierch- Trzydniowiański Wierch i zejście do schroniska w Chochołowskiej.
Trasa liczyła prawie 18 km. Natomiast druga grupa pod przewodnictwem Olgi postanowiła zdobyć
Starorobociański Wierch, który nie został zdobyty podczas wcześniejszego pobytu ze względy na załamanie
pogody. Trasa prowadziła przez Starorobociańską Dolinę- Siwą Przełęcz- Starorobociański WierchTrzydniowiański Wierch i zejście do schroniska. Ta trasa liczyła 16 km. Założone plany zostały
zrealizowane w 100%. Wieczorem odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom Oddziału
Andrzejowi i Wojtkowi. W sobotę uczestnicy podzielili się na mniejsze grupy i udali się na pobliskie szlaki.
A niedziela to niestety czas zakończenia imprezy i powrót do domu. Do zobaczenia za rok.

KLIMEK 84

Strona 1

Relacja : Rafał Baran
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Wędrówki po Beskidzie Niskim (część IV): Rymanów Zdrój- Jezioro Sieniawskie
Rymanów Zdrój jest wsią uzdrowiskową położoną nad rzeką Tabor. W 1872 r. Anna Potocka i Stanisław
Antoni Potocki po zakupie Rymanowa stali się założycielami Rymanowa Zdroju. W 1876 r. odkryto źródła
lecznicze. Badania składu chemicznego źródeł trwało do 1881 r. Od 1885 r. powstawały pierwsze obiekty
uzdrowiskowe. W czasie działań I i II wojny światowej uzdrowisko ucierpiało. Po wojnie podjęto remont
starych obiektów oraz zbudowano nowe. Faktycznie dopiero w dniu 16.08.1996 r. uchwałą Rady Miejskiej
Rymanowa utworzono wieś Rymanów Zdrój. Rymanów Zdrój jest doskonałym punktem wypadowym na
szlaki turystyczne ( piesze i rowerowe). Do szczególnie uznanych wód leczniczych należą wody o nazwach:
 „Tytus”
 „Celestyna”
 „Klaudia”
Przez Rymanów Zdrój przewinęło się wielu dostojników i znanych ludzi kultury jak np.:
 Arcyksiążę Albrecht , stryj Cesarza Franciszka Józefa
 Stanisław Wyspiański i wielu innych

Ulubione miejsce spacerów kuracjuszy po bulwarach nad rzeką Tabor
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W Rymanowie Zdroju jest wiele sanatoriów, w których kuracjusze odzyskują zdrowie

W okolicy Rymanowa Zdroju znajduje się zbiornik wodny Besko, zwany Jeziorem Sieniawskim. Utworzony
został w 1978 r. na rzece Wisłok. Zbiornik ma pow. 1,3 km ², a pojemność ok. 14 mln m3, a maksymalna
głębokość wynosi ok. 29 m. Pełni funkcję retencyjną, przeciwpowodziową i wypoczynkową. Powstała
zapora ma 174 m długości i 38 m wysokości. W korpusie zapory jest pompownia i ujęcie wody
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Powyżej zapora wodna Besko i Jezioro Sieniawskie

Opracowanie: Zbigniew Jaskiernia

„IV Rowerowe Ponidzie”: Marianów: 21-23.07.2017 r.
Już po raz 4 w lipcu spotkaliśmy się w moim wakacyjnym domu w Marianowie, aby podziwiać tereny
Ponidzia. Tereny zostały ukochane m. innymi przez Wojciecha Bellona piewcę tej ziemi. Po raz drugi
głównym punktem programu był spływ kajakowy po Nidzie z Chrobrza do Wislicy. Pierwsi uczestnicy
przyjechali już w czwartek. Najdłuższy wariant wybrali Jacek i Witek, którzy jechali na rowerach z
Wolbromia. W okolicach Miechowa złapała ich burza i na miejsce dojechali totalnie przemoczeni.
Większość uczestników przywiozła rowery na bagażnikach samochodów. Po rozbiciu namiotów tradycyjnie
spotkaliśmy się na ognisku. Śpiewom przy gitarach nie było końca.
W sobotę rano dotarł do nas Tomek z Warszawy uczestnik wielu naszych wyjazdów i w pełnym składzie
ruszyliśmy na trasę. Pierwszą atrakcją przyrodniczą była Ostoja Kozubowska- forma chroniona w ramach
sieci Natura 2000. Liczy 4256 ha. Jest to obszar położony w obrębie Niecki Nidziańskiej w południowowschodniej części Garbu Wodzisławskiego. Ponad 80% obszaru stanowią lasy w większości Grędy, lasy
sosnowo- dębowe. Ostoja Kozub jest jednym z głównych stanowisk jelonka rogacza (rezerwat Polana
Polichno wraz z otoczeniem).Czarnym szlakiem rowerowym przez Wolę Chroberską dotarliśmy do
Chrobrza. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje zespół pałacowo- parkowy Wielopolskich z lat 1857-1860 z
późno klasycystycznym pałacem oraz parkiem. Jego fundatorem był XIII Ordynat pińczowski hrabia
Aleksander Wielopolski. Pałac wzniesiono wg projektu Henryka Marconiego. Warto zwrócić uwagę także
na kościół pw. Wniebowzięcia NMP wybudowany w 1550 r. Ufundował go wojewoda sandomierski
Stanisław Tarnowski. W holu kościoła znajduje się nagrobek fundatora Stanisława Tarnowskiego. Na uwagę
zasługują także pozostałości zamku rycerskiego z XIV w. Zamek został zbudowany na miejscu grodu z XII
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w. i był własnością Tęczyńskich i Tarnowskich i został zniszczony w XVI w. W okolicy Chrobrza znajduje
się miejscowość Stradów znana z odkryć archeologicznych. Znajdują się tu pozostałości ogromnego
słowiańskiego grodziska, datowanego na okres VIII-XII w. W czasie badan archeologicznych znaleziono
ślady wielu drewnianych chat, pieców i palenisk. Był to ważny ośrodek państwa Wiślan. W Stradowie na
uwagę zasługuje ponadto kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła wzniesiony w 1657 r, a powstał na miejscu
starego z 1326 r, który spłonął w 1656 r.
Po dojechaniu do przystani o 11 wsiedliśmy do kajaków. Była piękna pogoda, a słońce mocno operowało.
Na wodzie widzieliśmy wielu kajakarzy, a na małych plażach odpoczywało wiele osób. Trasa spływu była
bardzo malownicza, i obfitowała w wiele zakrętów. Na okolicznych polach obserwowaliśmy wiele ptactwa.
Odległość do Wiślicy w linii prostej liczyła 6 km, drogą to już 15 km, rzeką natomiast pokonaliśmy 20,7
km. Do Wiślicy dotarliśmy po 5 godzinach. Trochę czasu przeznaczyliśmy na kąpiel.
Według legendy nazwa miejscowości pochodzi od jej założyciela księcia Wiślan Wiślimira. Na początku XI
wieku Wiślica była obok Krakowa i Sandomierza najważniejszą miejscowością Małopolski. Koniecznie
trzeba zwiedzić:
 Bazylikę Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1350 r. W podziemiach Bazyliki znajdują się
pozostałości dwóch wcześniejszych kościołów
 Dom Długosza z 1460 r
 Kościół św. Mikołaja- pozostałości kościoła datowanego na XI w.
Po posiłku czarnym szlakiem rowerowym przez :Jurków, Pełczyska, Kostrzeszyn, Stradów dotarliśmy ok.
21:00 do Marianowa. Po kąpieli zasiedliśmy przy ognisku przy wspaniałych kiełbaskach i duszonkach. Nie
zabrakło oczywiście gitary i naszych ulubionych utworów.
Niedziela to czas rozstania. W imprezie wzięło udział 25 osób, a w spływie brało udział 9 kajaków.
Najmłodszym uczestnikiem był mój wnuk Sebastian, który jeszcze nie ma 10 lat. Najstarszym uczestnikiem
był Witek mający 72 lata. W czasie sobotniego wypadu rowerem pokonaliśmy 50 km, a kajakiem 20,7 km.
Imprezę z pewnością należy zaliczyć do udanych. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie to nie tylko wędrówki
po górach, także rowery i kajaki.
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Opracowanie: Sylwester Dąbrowski

Nadzwyczajny Zjazd PTT w Nowym Targu
W dniu 10.06.2017 r. w siedzibie Związku Euroregionu Tatry w Nowym Targu odbył się Nadzwyczajny
Zjazd PTT. Zasadniczym celem Zjazdu było przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok
2016. Nie obyło się bez miłych uroczystości. Godność Członka Honorowego PTT otrzymali:
 Antoni Dawidowicz- Kraków ( były Prezes ZG PTT)
 Romuald Zaręba- były Prezes Oddziału PTT w Kaliszu
Podczas Zjazdu wręczono najwyższe odznaczenia Honorowe PTT z Kosówką. Na Zjeździe Oddział PTT w
Sosnowcu reprezentowali:
 Zbigniew Zawiła
 Piotr Kwaśniak
Odbycie Zjazdu w Nowym Targu ma dla mnie kilka wartości. Z jednej strony to miejscowość gdzie niegdyś
prężnie działał Oddział PTT. To z tego Oddziału wywodzi się Krzysztof Kabat, były Prezes PTT. Z drugie
strony Nowy Targ to miejsce historyczne, kiedy Towarzystwo Tatrzańskie stawiało pierwsze kroki. Miejmy
nadzieję, że w Nowym Targu odrodzi się znowu prężny Oddział PTT.
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Pamiątkowe zdjęcie z obrad Zjazdu PTT w Nowym targu

Na zdjęciu byli Prezesi ZG PTT i obecny. Od lewej: Szymon Baron, Antoni Dawidowicz, Józef Haduch,
Włodzimierz Janusik i Wojciech Szarota
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XV Jurajski Rajd Rowerowy: 23-25.06.2017 r.

Tegoroczny Rajd Rowerowy był już organizowany po raz 15 przez Oddział PTT w Sosnowcu.
Konsekwentnie penetrujemy Jurę Krakowsko- Częstochowską, nawiązując do tradycji przedwojennych,
kiedy to nasz Oddział miał 2 schroniska na Jurze w Bydlinie i Złotym Potoku. Schronisko w Bydlinie było
wybudowane przez członków naszego Oddziału, natomiast schroniskiem w Złotym Potoku Oddział
administrował, kiedy to w skład naszego Oddziału wchodziły Koła PTT w Częstochowie, Zawierciu,
Radomsku i Olkuszu. Tegoroczna baza została zlokalizowana w Ośrodku Harcerskim w Korzkwi. Stąd
uczestnicy mieli doskonały punkt wypadowy w rejon całego Ojcowskiego Parku Narodowego.
Na szczególną uwagę zasługuje zamek w Korzkwi, który pochodzi z 1352 r. Zamek pełnił funkcję obronną.
W końcu XIX wieku popadł w ruinę. Od 1997 r. zamek znajduje się w rękach rodziny Donimirskich, którzy
odbudowali zamek i mają w planach dalsze prace adaptacyjne. Być może w przyszłości powstanie tu
muzeum. W pierwszym dniu pogoda niezbyt dopisała, natomiast w kolejnych dniach najczęściej świeciło
słońce. Przy organizacji rajdu największy udział mieli koledzy: Arek Wardyń i Tomek Grabolus. Z
pewnością za rok spotkamy się na jurajskich szlakach. Ja w tym roku nie mogłem uczestniczyć w Rajdzie,
ale w drugim dniu imprezy odwiedziłem w Korzkwi uczestników imprezy.

Ośrodek ZHP w Korzkwi
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Zamek w Korzkwi

Uczestnicy rajdu na terenie ośrodka w Korzkwi
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Na trasie
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Relacja Zbigniew Jaskienia
Zdjęcia: Archiwum Oddziału PTT w Sosnowcu

WYDAWCA: POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE Oddział/PTT im.Gen.
M.Zaruskiego w Sosnowcu
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000115547
www.sosnowiec.ptt.org.pl, mail:zbigniew.jaskiernia@gmail.com
Redakcja: Redaktor Naczelny - Zbigniew Jaskiernia
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