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III Posiedzenie Prezydium ZG PTT w dniu 26.08.2017 r. w Krakowie
Podczas posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:
• Przeanalizowano sytuację finansową PTT, ze szczególnym akcentem na opłacalność składek oraz
akcję 1%
• Dokonano analizy działalności programowej Towarzystwa
• Podjęto dyskusję o konieczności dostosowania przepisów obowiązujących w PTT do aktualnej
ustawy o ochronie danych osobowych
• W ramach działalności wydawniczej omówiono stan przygotowań do wydanie Pamiętnika PTT tom
25.
• Omówiono stan przygotowań do XXXII Ogólnopolskiego Spotkania Oddziałów PTT w dniach 68.10.2017 r. w Zakopanem. Organizatorami spotkania są Oddziały PTT w Łodzi i w Warszawie.
• Oddział PTT w Sosnowcu podjął się organizacji Konferencji Programowej PTT w dniach 1820.05.2018 r.
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Wędrówki po Beskidzie Niskim (część V): Iwonicz Zdrój, Iwonicz, Rogi.
Iwonicz Zdrój leżzy na terenie województwa podkarpackiego w dolinie Iwonickiego Potoku. O tym, że
znajdują się tam wody lecznicze wiedziano już w XV wieku. Na pierwsza oficjalną wzmiankę trzeba było
czekać do roku 1578, kiedy to dr. Wojciech Oczko nadworny lekarz króla Stefana Batorego zachwalał
walory miejscowych wód leczniczych. Miejscowość leży na wysokości 410 m npm, natomiast otaczające
wzgórza sięgają do ok. 600 m npm. Do końca XVII wieku miejscowość przeżywała rozwój, natomiast w
wieku XVIII podupadła. Dopiero w II połowie XIX wieku nastąpił prawdziwy renesans i w tym okresie
zbudowano wiele nowych obiektów. Architektura nawiązuje do tej spotykanej w Szwajcarii, ale wiele
obiektów ma charakter czysto rodzimy. W XX wieku na zboczach góry Winiarskiej powstała nowa dzielnica
sanatoryjna.
Dzięki funduszom europejskim Iwonicz Zdrój stał się jednym z najpiękniejszych uzdrowisk w Polsce. Z
jednej strony czyste powietrze, a z drugiej piękne obiekty i wspaniała przyroda. Spacer po Iwoniczu Zdroju
rozpoczynamy od zabytkowego centrum uzdrowiskowego. To tutaj na Placu Dietla znajduje się stary Dom
Zdrojowy. Obecnie nie pełni już tej funkcji, a w obiekcie znajdują się mieszkania komunalne, a na parterze
sklepy. Architektura jest wspaniała. Po drugiej stronie placu znajduje się pijalnia wód. Iwonicz Zdrój słynie
szczególnie z solanek jodobromowych i wód siarczkowych. W stylowej pijalni można spróbować pełnej
palety wód leczniczych. W pobliżu stary park z fontanną i pięknymi alejkami. Ulubione miejsce spacerów
kuracjuszy. Z samego centrum odjeżdżają autobusy i mikrobusy do pobliskich miejscowości: Rymanowa
Zdroju i Krosna. W bliskim sąsiedztwie powstały liczne sanatoria i domy wczasowe. Jednym z ulubionych
miejsc odwiedzanych przez wczasowiczów i kuracjuszy jest Źródło Bełkotki. Znajduje się na zachód od
uzdrowiska i uważane było kiedyś za najcenniejsze źródło lecznicze. Z uwagi na wydzielający się gaz
dochodziło do samozapłonu. Obecnie te zjawiska nie występują.
Na uwagę zasługuje Kościół pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowicielski Chorych. Kościół wzniesiony w
1895 r. z fundacji rodziny Załuskich. Obok został wzniesiony nowy kościół. W Iwoniczu Zdroju w czasie
spacerów napotkać można liczne pomniki: Wincentego Pola, Władysława Bełzy, Wojciecha Oczki, Józefa
Dietla i wieli innych. Za kościołem w lesie znajduje się Droga Krzyżowa. Upamiętniono na niej
miejscowości, gdzie znajdowały się obozy koncentracyjne i miejsca zesłań Polaków.

Plac Dietla z Domem Zdrojowym w Iwoniczu-Zdroju
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Pijalnia wód w Iwoniczu- Zdroju

Stary pałac i pomnik Józefa Dietla w Iwoniczu Zdroju
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Dom Wczasowy „Krakowiak” w Iwoniczu Zdroju

Źródło „Bełkotka”
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Park Zdrojowy w Iwoniczu- Zdroju

Relacja i foto: Zbigniew Jaskiernia

XII Pożegnanie Lata na Jasieniu:15-17.09.2017
Jak co roku członkowie Oddziału i sympatycy spotkali się w Beskidzie Wyspowym w chatce na Jasieniu. To
impreza dla prawdziwych turystów, których nie odstraszają spartańskie warunki pobytu. Pomysłodawcą
imprezy był Paweł Kosmala, a w ostatnich latach dzielnie w organizacji go wspiera Tomek Grabolus i Arek
Wardyń. Jasień wznosi się na wysokość 1052 m npm, i jest trzecim co do wysokości szczytem Beskidu
Wyspowego po Mogielicy i Ćwilinie. Jasień ma dwa wierzchołki. Jeden ten właściwy i o metr niższy zwany
Kutrzycą. Pomiędzy nimi znajduje się polana Skalne, z malowniczym szałasem w którym zamieszkali
uczestnicy wyjazdu. Przez Jasień przebiega dział wodnych pomiędzy zlewniami Raby i Dunajca.

KLIMEK 85

Strona 5

Relacja: Zbigniew Jaskiernia. Foto: Archiwum Oddziału

Zaprosili nas
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XXXII Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT: Zakopane:6-8.10.2017
W dniach 6-8.10.2017 r. w Zakopanem odbyło się XXXII Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT.
Organizatorami imprezy były Oddziały PTT w Warszawie i Łodzi. Z Sosnowca udaliśmy się do Zawoi.
Tutaj w Karczmie „Zbójnickiej” zatrzymaliśmy się na obiad. Nie wiedzieliśmy, czy po pożarze Karczma
wznowiła działalność. Okazuje się, że w pożarze najbardziej ucierpiał dach Karczmy, ale i na parterze widać
było przebudowane elementy. Najważniejsze, że Karczma ocalała i nadal prowadzi działalność. Do
Zakopanego dotarliśmy bez problemów. Będziński „Banimex” realizuje w okolicy Poronina bardzo ważną
inwestycję drogowo- mostową, ale prace posuwają się bardzo sprawnie. Organizatorzy przewidzieli
zakwaterowanie w Domu Wypoczynkowym „U Jakuba” na Olczy na ul. Stachonie 7. To bardzo ładny
obiekt oferujący bardzo dobre warunki zakwaterowania i wyżywienia. Na Ogólnopolskie Spotkanie
Oddziałów PTT oprócz Oddziałów organizujących tą imprezę dotarły m. innymi Oddziały z Ostrowca
Świętokrzyskiego, Sosnowca, Nowego Sącza, Ostrzeszowa, Bielska- Białej i Dęblina.
W pierwszym dniu imprezy po kolacji odbył się pokaz sprzętu jaki każdy turysta powinien posiadać
wybierając się na górskie szlaki , gdzie dominują ferraty. Oddział PTT z Łodzi zaprezentował przy okazji
slajdy z wyprawy w Dolomity. Nie zabrakło w trakcie tego wieczoru wspólnego wykonania utworu
skomponowanego specjalnie na to spotkanie. To była inicjatywa Oddziału z Warszawy. W drugim dniu
imprezy warunki atmosferyczne były zmienne, a dobra słoneczna pogoda przeplatała się z opadami deszczu.
Oddział z Bielska- Białej zaproponował wypad na Czerwone Wierchy.
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Uczestnicy imprezy przed DW „U Jakuba”

Pokaz sprzętu alpinistycznego
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Większość uczestników zdecydowała się na wyjazd na Słowację. Pojechaliśmy wspólnie mikrobusem do
Oravicy. W Zakopanem był jeszcze słoneczny deszcz, ale Oravica przywitała nas deszczem. Na szczęście
przeczekaliśmy deszcz w małej knajpce, gdzie można było posilić się dobrą kawą lub herbatą. Przez kilka
godzin nie mieliśmy deszczu i mogliśmy spokojnie podziwiać piękne widoki. Czerwonym szlakiem
udaliśmy się wzdłuż Doliny Cichej Oravskiej. Po prawej stronie rozciągał się wspaniały widok na Osobitą
(1687 m npm). Po drodze skorzystaliśmy z możliwości oglądania panoramy górskiej z wieży widokowej, na
której znajdowała się luneta. Na łąkach spotykaliśmy wiele zimowitów. Na tym etapie trasy pojawiło się
piękne słońce i czuliśmy się jak w lecie.

W Oravicy czekamy na poprawę pogody

Z Oravicy ruszamy wzdłuż Doliny Cichej Orawskiej
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Z wieży widokowej mieliśmy wspaniały widok na Osobitą

Atmosfera w trakcie wycieczki była doskonała

W trakcie wycieczki natrafiliśmy na stada owieczek, które wypasały się na łąkach. Przez dłuższy czas
towarzyszyły nam w trakcie wędrówki. Widać, towarzystwo ludzi im bardzo odpowiadało. Widzieliśmy też
kilka kóz. I te wspaniałe widoki na otaczające góry. Powoli dochodziliśmy do ściany lasu i tutaj z
owieczkami musieliśmy się pożegnać.

KLIMEK 85

Strona 10

Owieczki – towarzyszki naszej wędrówki
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Trasa zaczęła się mocno wznosić i weszliśmy w rejon Doliny Juranovej. To piękna dolina, która czasami
jest bardzo wąska. Budzi podziw jak woda przez tysiące lat znalazła sobie tutaj drogę. Cały czas towarzyszą
nam tablice edukacyjne, które informują o największych atrakcjach trasy.

Dolina Juranova
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Dolina Juranova
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Pokonanie trasy nie wymaga wielkich umiejętności, ale w trudniejszych momentach natrafialiśmy na
ułatwienia w postaci łańcuchów i metalowych stopni. Pogoda zaczęła się psuć i w momencie wspinania się
na Umarłą Przełęcz ( 988 m npm) pojawił się deszcz. Przeczekaliśmy go pod drewnianą wiatą znajdującą się
na przełęczy, a towarzyszyła nam grupa Słowaków. Po krótkim wypoczynku udaliśmy się niebieskim
szlakiem wzdłuż Doliny Bobrowieckiej Orawskiej.

Trudniejsze odcinki Doliny Juranovej
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Trasa wiodła wygodną drogą asfaltową i bez problemów dotarliśmy do Oravicy. Tam większość
uczestników skorzystała z kąpieli w basenach z wodą termalną.

Kąpiele w basenach termalnych w Oravicy, w tle Osobita
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Po powrocie do Zakopanego, po kolacji udaliśmy się do jednej z karczm na Olczy. Tutaj spędziliśmy
wspólny wieczór.

W ostatnim dniu imprezy po śniadaniu zrobiliśmy przed obiektem wspólną fotografię i nastąpiło pożegnanie
części ekip. Część uczestników udała się na Wiktorówki, gdzie znajduje się kaplica MB Jaworzyńskiej.
Pozostali realizowali zakupy na terenie Zakopanego. Nasza ekipa przez Zawoję powróciła do Sosnowca.
Ogólnopolskie Spotkania Oddziałów PTT to z pewnością jedna z najważniejszych imprez w PTT. Zgodnie z
moim apelem przedstawionym na ostatnim Zjeździe PTT powinny w nim brać udział wszystkie Oddziały.
Ale jest to oczywiście proces, który może nastąpić w przyszłości. Cieszy fakt, że Oddziały PTT w Łodzi i w
Warszawie połączyły siły i zorganizowały tak piękną imprezę. Z pewnością Oddziału PTT z Sosnowca nie
zabraknie za rok na XXXIII Spotkaniu.

Relacja i foto: Zbigniew Jaskiernia
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