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VI Wiosenne Spotkanie w Tatrach:24-27.05.2018 r. Schronisko na Hali Ornak
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Zdobycie „Korony Gór Polskich”
W dniu 6.06.2018 r. w sosnowieckim Klubie „Aven” odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków
sosnowieckiego Oddziału PTT. Gwoździem programu była prelekcja przygotowana przez Pawła Kosmalę.
Paweł w ten sposób zachęcał do zapoznania się z relacją z tego wspaniałego przedsięwzięcia.
„Biegiem, na nartach, na rowerze, solo, w parze, w grupie, na raz, na dwa, a nawet i na osiem za jednym
razem. O zdobywaniu szczytów należących do Korony Gór Polskich opowiem”. Z pewnością każdy
miłośnik gór pragnie ich zdobycia. Pawłowi się to udało i serdecznie mu tego wyczynu gratulujemy.
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Aby dokonać tego wyczynu Paweł przeszedł 260 km, przy przewyższeniu 14000 m, a zajęło mu to 99
godzin.
Kolejnym miłym akcentem podczas tego spotkania było podsumowanie Majówkowego Konkursu
Fotograficznego. Nagrodę odebrał Michał Mońka. Nagrodę wręczył mu Prezes O/PTT w Sosnowcu Paweł
Grabolus.
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Michał Mońka odbiera nagrodę

Autorem zdjęcia jest Michał Mońka. Na zdjęciu- Dom Planika (2401), Triglav ( w środku) i Mały Triglav
(po prawej). Zdjęcie wykonane na wys. Ok. 2200 m npm.
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To nie koniec miłych wydarzeń. Podczas zebrania członek naszego Oddziału Jerzy Kulawiak zaprezentował
dyplom Mistrza Polski w judo. Okazuje się, że uczestniczył w XVIII Mistrzostwach Polski weterenów. W
kategorii M9( wiek od 70 do 74) zdobył Tytuł Mistrza Polski. Serdeczne gratulacje.

Relacja: Zbigniew Jaskiernia

„Wędrówki dalekie i bliskie z Olą Dzik”- Babia Góra: 16.06.2018 r.
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Wspomnienia z Chorwacji

W tym roku byłam po raz kolejny w Chorwacji. Ten kraj może zaskoczyć. To nie tylko zabytki, piękne plaże
i nurkowanie. Chorwacja to również góry, które jakby wyrastają z morza. Góry Dynarskie ciągną się wzdłuż
południowego wybrzeża.
My byliśmy w miejscowości Podaca na południe od Makarskiej, gdzie miał początek szlak na pasmo Viter
769 m npm. Na górską wędrówkę wybraliśmy dzień w którym było nieco chłodniej, a słońce schowało się
za chmurami. Droga wiodła gajami oliwnymi obok średniowiecznego kościoła pw. św. Stjepana , gdzie
można dojechać samochodem. Następnie weszliśmy w ruiny starych budowli ciągle pnąc się do góry. Po
chwili znaleźliśmy szlak którym dostaliśmy się na grań po czym skierowaliśmy się w prawo. Przez cały czas
widzieliśmy półwysep Peljeśac i wyspę Hwar, oraz charakterystyczny pobliski szczyt sv. Ilija o wysokości
773 m npm. Oznakowaniem szlaku była zazwyczaj czerwona kropka lub zaznaczony sprayem punkt na
skale. Podejście było łatwe, ale na grani było już trudniej. Często przechodziliśmy przez wysokie trawy i
krzaki. Głównie chodziliśmy, ale chwilami trzeba było się wspinać po skałach. W środkowej części
masywu był najlepszy widok. Zejście z grani to widoczne z daleka trawersy, którymi kierowaliśmy się w dół
do miejscowości Brist. Cała trasa zajęła nam około 6 godzin.
Polecam wędrówkę w chłodniejsze dni lub wyjście na szlak wcześnie rano i zaopatrzenie się w wodę,
ponieważ po drodze nie ma schronisk.
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Tekst i zdjęcia: Jolanta Cebula

XV Jurajski Rajd Rowerowy O/PTT w Sosnowiec: 22-24.06.2018
Już po raz piętnasty spotkaliśmy się na trasach jurajskich. Start w tym roku nastąpił w Parku Sieleckim w
Sosnowcu. W ostatnich latach i obecnie odpowiedzialnym za samochód techniczny był Ayet Ayeti. Trasa
nasza wiodła okolicami dawnej Huty Buczka i Fakopu. Potem dojechaliśmy do Będzina. Jadąc wałami
wzdłuż Czarnej Przemszy mogliśmy podziwiać nowe inwestycje będzińskie służące rekreacji. Pierwszy
dłuższy postój nastąpił nad Pogorią III. Tutaj dotarła do nas cześć osób z Dąbrowy Górniczej. Następnie
wzdłuż Pogorii IV kierowaliśmy się w stronę Wojkowic Kościelnych. Nie wjechaliśmy do samej
miejscowości, a wzięliśmy kierunek na Siewierz. Do centrum Siewierza nie dojechaliśmy, a wybieraliśmy
szlaki leśne i drogi polne. W ten sposób dotarliśmy w okolice Poręby. To tutaj przekroczyliśmy ruchliwą
trasę drogi Nr 78. Lasami mijaliśmy okolice Rudników i kierowaliśmy się na Włodowice. Tutaj mieliśmy na
ryneczku dłuższy postój, i była okazja do uzupełnienie zaopatrzenia. Końcowym celem były Rzędkowice,
gdzie mieliśmy zlokalizowany nocleg w uroczym pensjonacie. W godzinach wieczornych odbyło się
ognisko. Nie zabrakło wspólnych śpiewów. Prezes Oddziału Tomasz Grabolus wręczył wyróżnienia.
Otrzymały je osoby, które były na wszystkich piętnastu imprezach rowerowych. Otrzymali je: Arek Wardyń
i Sylwek Dąbrowski:
Następnego dnia przy gorszej trochę pogodzie uczestnicy rajdu podzielili się na kilka grup. Jedna
penetrowała okolice Mirowa i Jaworznika. Druga wybrała się w okolice Kroczyc i Kostkowic. Ja
penetrowałem okolice Huciska i Zdowa. W godzinach wieczornych odbyło się kolejne ognisko i pieczenie
kiełbasek. Nie zabrakło też tańców.
Trzeciego ostatniego dnia imprezy po śniadaniu trwały przygotowania do powrotu. Pogoda tego dnia była
zmienna, z przewagą słońca. Trasa wiodła przez Włodowice, Porębę, okolice Siewierza. Na dłuższy postój i
obiad zatrzymaliśmy się nad Pogorią III. Potem powrót przez Będzin do Sosnowca.
Impreza bardzo udana. Obyło się bez kontuzji. Pogoda dopisała. Obiekt i gospodarze bardzo mili. Główni
organizatorzy Bożena i Arek Wardyniowie spisali się na medal. W imprezie brało udział ok.50 osób.
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WYDAWCA: POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE Oddział/PTT im.Gen.
M.Zaruskiego w Sosnowcu
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