Oddział PTT „Beskid”
im. prof. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu
prezes: Wojciech Szarota, e-mail: szarota @ptt.org.pl
adres Oddziału: 33-300 Nowy Sącz, ul. Sobieskiego 14a/2 (w lokalu Biura Podróży
Wakacyjny Raj)
tel. kom: 608 037 393 (Szarota Wojciech)
e-mail Oddziału: beskid@ptt.org.pl
strona internetowa:www.pttns.pl
facebook: https://www.facebook.com?Polskie –Towarzystwo-Tarzańskie-Oddział-Beskid-wNowym – Sączu-205936789480589

Był to 29 rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 roku. Władze Oddziału
pracowały w składzie wybranym podczas IX Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo –
Wyborczego Członków, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 roku oraz uchwałą
Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2016 r.
W 2018 roku do Oddziału wstąpiło 37 osób. Oddział liczy 318 członków.
Wykaz imprez za 2018 rok.
Nazwa - wycieczki
PTT (niedzielne, weekendowe, wyprawy)
Klub Szalonych Emerytów
Szkolne Koła PTT
Sądecka Grupa Rowerowa

Ilość osób
2013
2311
271
428

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Sekcja Biegowa
Sekcja Narciarska
Sekcja Wysokogórska
Razem

228
42
56
45
5414

Wycieczki były prowadzone społecznie przez 25 przewodników: Król Joanna 20, Papciak
Stanisław 17, Jankowski Krzysztof 14, Dominik Maria, Łoboz Władysław 12, Małota Leszek
11, Szarota Wojciech 8, Smajdor Zbigniew 7, Przybylska Małgorzata 6, Cempa Robert,
Zaremba Maciej, Wcześny Wiesław, Aldona Mika 5, Musiał Łukasz, Boganow Tadeusz 3,
Gałda Jerzy, Skupień Mateusz 2, Biernacki Robert, Kogut Paweł, Hruby Zenon, Augustyńska
Jolanta, Ciarach Wiesław, Wcześny Sławomir, Paweł Groński 1.

Wycieczki przewodników PTT Oddział BESKID
Pozycja

Imię i nazwisko

1990
2015

– 2016

1

Wojciech Szarota

234

2

Maciej Zaremba

237

3

śp. Władysław Kowalczyk

171

4

Jerzy Gałda

146

5

śp. Krzysztof Żuczkowski

154

154

6

śp. Ryszard Patyk

151

151

7

Leszek Małota

109

8

Joanna Król

64

9

Wiesław Wcześny

10

2017

2018

Razem

24

10

8

276

6

6

5

254
171

6

2

2

156

4

11

124

14

15

20

110

90

3

4

5

102

Łukasz Musiał

64

12

5

3

84

11

Robert Cempa

71

4

5

80

12

Małgorzata Przybylska

37

6

9

6

58

13

Paweł Groński

3

23

25

1

53

14

Aleksander Jarek

49

15

Adam Płaneta

42

16

Marek Wojsław

40

Maria Dominik

22

17

Wojciech Lippa

38

1

39

18

Tadeusz Pogwizd

35

1

36

19

Paweł Kiełbasa

27

2

4

33

20

Zbigniew Smajdor

10

3

7

21

Antoni Piotrowski

25

22

Stanisław Pałka

20

1

50

3

45
40

6

12

7

40

27
25

4

24

23

Marta Treit

20

2

22

24

Wiesław Piprek

21

25

Stanisław Papciak

26

Rudolf Gawlik

16

16

Maciej Pietrzkiewicz

16

16

21
17

Krzysztof Jankowski

2

14

17

16

27

Lech Traciłowski

15

15

28

Edward Storch

13

13

Maciej Majewski

13

13

29

Władysław Łoboz

30

Anna Totoń

11

11

Barbara Rzepka

11

11

Rafał Linkowski

11

11

Adam Bossy

11

11

Małgorzata Kieres

10

10

Michał Osysko

10

10

32

Łukasz Mikulski

9

9

33

Iwona Kowalczyk - Tudaj

7

34

Jerzy Baranowski

7

7

Eugeniusz Mrówka

7

7

Piotr Pawlikowski

7

7

31

12

Aldona Mika
35

1

12

8

2

5

7

śp. Stanisław Smaga

6

6

Wojciech Dąbrowa

6

6

Karol Krokowski

6

6

36

Andrzej Zbozień

5

5

Aldona Mika

37

38

5

Wacław Gutowski

5

Robert Biernacki

2

Leszek Nowak

4

4

śp. Jan Krajewski

4

4

Władysław Macheta

4

4

Wacław Woźniak

4

4

Barbara Gieroń

4

4

Renata Kopacz

4

4

Jolanta Augustyńska

3

Stanisław Leśnik

3

5
1

1

1

1

5

4
3

Tadeusz Boganow

39

5

3

3

Stanisław Nieć

3

3

Bogdan Pawlikowski

3

3

Bogumił Frej

3

3

Bernadetta Pierzchała

3

3

Jan Oleksy

3

3

Michał Kelm

3

3

Paweł Kogut

2

1

3

Sławomir Wcześny

2

1

3

Witold Tokarski

2

Mateusz Skupień

2
2

2

Jacek Durlak

2

2

Janusz Owsianka

2

2

Piotr Skrzypiec

2

2

Maciej Michalik

2

2

Józef Orlita

2

2

Krzysztof Hancbach

2

2

Katarzyna Citak

2

2

Sławomir Kołsut

2

2

Stiepan Jurasovic

2

2

Ryszard Górka

2

2

Barbara Michalik

2

2

Wanda Wcześny
40

Ryszard Bochenek

2
1

Wiesław Ciarach
Krzysztof Hebda

2
1
1

1

Zenon Hruby

1
1

1

1

Adam Sobczyk

1

1

Wojciech Świgut

1

1

Marian Baran

1

1

Zdzisław Krzyżanowski

1

1

Krzysztof Zawartka

1

1

Jerzy Macek

1

1

Eugeniusz Bednarek

1

1

Mieczysław Pietras

1

1

Kazimierz Wojnarowski

1

1

Oktawian Duda

1

1

Anna Głuc

1

1

Ignacy Gomółka

1

1

Wojciech Berezowski

1

1

Iwona Białek

1

1

Grzegorz Legutko

1

1

Marian Suna

1

1

Paweł Matuszyk

1

1

Peter Tomko

1

1

Oleg Duris

1

1

Katarzyna Murawska

1

1

Zdzisław Musiał

1

1

Bartłomiej Lippa

1

1

Marzena Musiał

1

1

Wiesław Sternik

1

1

Magdalena Tomasiak

1

1

Agnieszka Wójcik

1

1

Anna Mogilska

1

1

Arkadiusz Rybiński

1

1

Jolanta Rachwał

1

1

– 1

1

Maria Mąsior

1

1

Ludwik Skruch

1

1

Jacek Kalarus

1

1

Grażyna Blicharz

1

1

Alicja Blicharz

1

1

Joanna
Jurasovic

Bogucka

Michał Zychowicz

1

1

Sławomir Brattig

1

1

Wiele imprez, to tradycyjnie od lat znajdujące w kalendarzu Oddziału jak: przejście trasy
na Radziejową co jest nieoficjalnym świętem Oddziału, powitanie Nowe Roku na Jaworzynie
Krynickiej na Mszy Ludzi Gór, Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej, Wielkopiątkowa
Droga do Krzyża na Mogielicę, góralska pasterka na Wiktorówkach oraz 5-dniowa wyprawa
do Rumunii (Góry Zachodniorumuńskie) i 20-dniowa do Gruzji i Azerbejdżanu, pielgrzymka
do Częstochowy, symboliczna impreza „Zakończenie Sezonu”, która miała miejsce
w październiku w Przysietnicy, udział w akcji Ratujmy Sądeckie Nekropolie.
Koło Przewodników - Łukasz Musiał -liczy 22 członków. Działania Koła w 2018 roku to:
w dniu 13 stycznia wzięto udział we wspólnym przewodnickim sądecko-krynickim spotkaniu
opłatkowym w Kamiannej, w dniu 11 lutego odbyło się tradycyjne wejście członków Koła
„na krechę” na Radziejową. W dniach 10 – 11 marca delegacja Koła wraz z pocztem
sztandarowym wzięła udział w XXXII Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasnej
Górze, członkowie Koła uczestniczyli we wszystkich aspektach działalności Oddziału
a przede wszystkim prowadzili społecznie wycieczki organizowane przez Oddział dla
mieszkańców miasta oraz dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
członkowie Koła prowadzili wycieczki w sekcji rowerowej o nazwie Sądecka Grupa
Rowerowa.
Był to dwunasty rok działalności grupy seniorów przy naszym Oddziale PTT pod nazwą Klub
Szalonych Emerytów – Barbara Michalik. W 2018 roku zorganizowano 51 wycieczek
w których wzięło udział 2311 uczestników. Wycieczki jednodniowe odbywały się w środy
po Beskidzie Sądeckim, Pogórzach, Gorcach, Beskidzie Niskim, Pieninach, Tatrach Polskich,
odwiedzano co miesiąc słowackie termy były też dwudniowe w Bieszczady i Góry
Świętokrzyskie, oraz trzydniowe: Zamość i okolice i trzy stolice (Budapeszt, Wiedeń,
Bratysława) oraz siedmiodniowa w Alpy. Głównym organizatorem wszystkich wycieczek jest
od początków istnienia Klubu Michalik Barbara. Wycieczki wysokogórskie w Tatry i Alpy
w 2018 roku organizowała Maria Dominik.
Zdecydowana większość naszych wypadów to Beskidy. Było też kilka większych wypraw np.
dwa wyjazdy na Słowację, gdzie aż 71 osób podziwiało słynne już rzeźby lodowe
i Bachledowa Dolina ze spacerem ścieżką ponad koronami drzew oraz wieżą widokową.
Trzydniowa wycieczka pn. „Zamość i okolice”. Poza zwiedzeniem Zamościa z miejscowym
przewodnikiem, zobaczyliśmy też Stare Miasto w Lublinie, uzdrowisko Krasnobród,
Szczebrzeszyn, gdzie „chrząszcz brzmi w trzcinie”, Bełżec – niemiecki obóz zagłady,
Zwierzyniec – serce ordynacji Zamojskich, Roztoczański Park Narodowy z ostają Konika
Polskiego.
Zwiedziliśmy też pałac w Kozłówce - XVIII wieczną Rezydencję Zamojskich doskonale
zachowaną ze zbiorem porcelany miśnieńskiej i wyrobów ze złota i srebra. Najsłynniejsza jest
jednak Galeria Sztuki Socrealizmu – jedyna w Polsce kolekcja, gdzie zgromadzono różne
wytwory minionej epoki, od plakatów przez obrazy do wielkich pomników Lenina, Bieruta czy
Marchlewskiego.

Wrzesień to dwudniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie z najwyższym szczytem Łysicą,
zwiedziliśmy klasztor Oblatów na św. Krzyżu, a także Kielce, Chęciny i Jędrzejów z muzeum
zegarów i jeden z najstarszych klasztorów cysterskich.
Najciekawszą wyprawą był wyjazd do 3 stolic – Budapesztu, Wiednia i Bratysławy. Wycieczkę
tą prowadził Robert Cempa.
Dzięki uprzejmości „świeżo upieczonego” przewodnika z Nowego targu kol. Mateusza Stępnia,
który poświęcił nam 2 dni swojego urlopu wędrowaliśmy po „Mało Znanych Gorcach”
z pięknymi widokami.
Rok 2018 – to 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji odbyły się 2 wycieczki:
w maju cmentarz na Jabłońcu oraz w listopadzie po cmentarzach I wojny światowej na Ziemi
Tarnowskiej.
Było też pięć wycieczek wysokogórskich ( cztery w Tatry: Rysy, Giewont, Batyżowiecki Staw
i Halę Gąsienicową oraz na Babią Górę).
Wycieczki KSE cieszą się coraz większym powodzeniem, średnio uczestniczy w nich ok. 45
osób.
Członkowie Klubu Szalonych Emerytów poza wycieczkami gremialnie włączają się w akcje
charytatywne organizowane prze Fundację Sądecką m.in. akcja „Serce – Sercu”, wybory
„Sądeczanina Roku” itp.
Kolejny rok trwała współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Odbyło się 8
imprez a wzięło w nich udział 228 osób. Wszystkie wycieczki zorganizował Wiesław Wcześny
a prowadzili wspólnie z Maciejem Zarembą, Władysławem Łobozem, Sławomirem Wcześnym
i Wojciechem Szarotą . Propagowano „Nowosądeckie Szlaki Spacerowe PTT" otaczające miasto
52,5 km pierścieniem, które zostały odnowione. Wśród uczestników imprez oraz za
pośrednictwem biura PTT i Centrum Informacji Turystycznej, rozprowadzane były informatory
z opisem i mapą tych szlaków. Przejścia nimi odbywały się m.in. podczas imprez
organizowanych przez Klub Szalonych Emerytów oraz dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Sekcja narciarska propaguje wędrówki na nartach biegowych, skiturowych i zjazdowych.
Najważniejszą imprezą był czterodniowy wyjazd na Ukrainę w dniach 17 - 20.02. Grupę
zjazdową prowadził Robert Biernacki a biegową Paweł Kogut.
Podsumowanie Sądeckiej Grupy Rowerowej za rok 2018 r.- Aldona Mika
Sądecka Grupa Rowerowa działa przez cały rok. Po oficjalnym zakończeniu sezonu
( w październiku ) rezygnuje się z rowerówek w środku tygodnia ze względu na krótki dzień.
Jednak to nie znaczy, że rower idzie w odstawkę. W grupie jest kilku szaleńców, którzy jeżdżą na
rowerze przez cały rok.
Poniżej zestawienie rowerówek tych najważniejszych w rozbiciu na miesiące. Nie sposób
wymienić wszystkich bo E-Beskid musiałby zmienić nazwę na E-Bike. Wybrałam kilka
wybiórczo z tych mających miejsce w tygodniu oraz starałam się przybliżyć każdą weekendową
lub kilkudniową.

STYCZEŃ:
6 stycznia - trasa o dł. 72 km i 1088 UP przewyższenia, udział wzięło 10 osób. Trasa prowadziła
w kierunku Klimkówki - Jelnej - Porąbki - Bartkowej - Posadowej - Rożnowa - Roztoki-Brzeziny
i Tropia. Początek czerwonym szlakiem tzw. Karpackim Szlakiem Rowerowym później połączył
się on - w Roztoce - z niebieskim. O godzinie 12.50 staliśmy już przy przeprawie promowej
i zadecydowaliśmy aby przepłynąć na drugi brzeg i tamtędy wrócić do Nowego Sącza. Po
przepłynięciu, krótką chwilę jechaliśmy krajówką, następnie w pobliżu zamku w Tropsztynie
skręciliśmy w prawo na czerwony szlak. Pojechaliśmy w kierunku miejscowości o dziwnie
brzmiącej nazwie Połom Mały następnie Kąty - Michalczowa stamtąd kierowaliśmy się na
Łososinę wzdłuż Lotniska Aeroklubu Podhalańskiego. Dalej to Just - Łyczanka ( ostatni podjazd )
- Świdnik - i zjazd w kierunku Kurowa na krajówkę i szybciutko do Nowego Sącza bo dzień
jeszcze krótki.
LUTY:
9 lutego – International Winter Bike to Work Day. Był to 6 coroczny międzynarodowy dojazd
rowerem do pracy w warunkach zimowych. Fajna zabawa. Rejestrując się na stronie tego
wydarzenia można było poznać innych ludzi z różnych stron świata. Polegało to na tym,
że wirtualnie wylosowanej osobie można było przesyłać drobny upominek oraz odwrotnie otrzymać także dla siebie od nieznajomego. Przykład: Ja wylosowałam osobę z Turcji
natomiast mnie wylosowała osoba ze Sztokholmu.
MARZEC:
31 marca - trasa o dł. 53 km i 667 UP przewyższenia, udział wzięło 5 osób. Była to pętelka po
okolicy Nowego Sącza a przy okazji ja, Marta i Jacek kręciliśmy kilometry celem pomocy dla
Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze. Należało wpłacić na ten cel 35 zł.
Otrzymaliśmy za to pamiątkowe medale.
KWIECIEŃ:
14 kwietnia – rozpoczęcie sezonu rowerowego które odbyło się przy pięknej pogodzie. Trasa
prowadziła nas do Kamionki Małej w której to przed Kościołem skręciliśmy w lewo w kierunku
Woli Wyżnej. Przed podjazdem zdecydowaliśmy, że jedziemy na Niżną ze względu na mniejszy
podjazd. Jednak i na Niżną Wolę trzeba było ostro pedałować w górę. Powoli dojechaliśmy do
rozstaju drogi i skręciliśmy na Wzgórze św. Krzyża gdzie przy Krzyżu Milenijnym czekał już na
nas kolega Miodek ze Stróż oraz Magdzia z dzieciakami. Po odpoczynku wspólnie ruszyliśmy
w kierunku Mszalnicy. Każdy jechał spokojnie w swoim tempie do Kunowa i ostatniego sklepu
na naszej drodze by zakupić wiktuały na ognisko. Po krótkiej przerwie pojechaliśmy do miejsca
docelowego czyli pod wiatę w Lasku Falkowskim. Tam czekały już na nas osoby które zajęły się
wcześniej rozpaleniem ogniska. Piekliśmy kiełbaskę, rozmawialiśmy i ogrzewaliśmy się
w promieniach słońca. Stanowiło to sielską atmosferę. Po zakończeniu – Ja, Piotrek i Jacek
pojechaliśmy dalej w trasę. Celem był Mużeń i Kumieniowiecka Góra a potem jazda w kierunku
Klimkówki. W Librantowej trafiliśmy na kończącą się ceremonię ślubną w pobliskim kościele
i spontanicznie zdecydowaliśmy się na zrobienie bramy. Ku naszej radości – skończyło się to
pudełkiem ciastek i wódeczką. Z wielką wesołością udaliśmy się w poszukiwaniu fajnej łąki, aby
zjeść ciacha natomiast napitek postanowiliśmy skonsumować w większym gronie przy
najbliższej nadarzającej się okazji.

18 kwietnia – trasa o dł. 50 km, udział wzięło 7 osób. Trasa: Nowy Sącz - Barcice - Rytro Połom Niżna -Barcice - Nowy Sącz.
22 kwietnia - trasa o dł. 52 km i 667 UP przewyższenia. Wyjazd opracowany i poprowadzony
przez Jacka, udział wzięło 9 osób. Wyjazd z Nowego Sącza autobusem wraz z grupą piechurów
PTT. Początek trasy rowerowej to Żmigród w kierunku Brzezowej. Najpierw drogą asfaltową,
potem polną obok grodziska Walik w kierunku Krempnej. Nad sadzawką dumnie zwaną
zalewem zasłużony popas. Po napojeniu i spożyciu jadła jazda w kierunku Olchowca. Aby tam
dotrzeć trzeba było pokonać liczne brody na przecinających drogę rzeczkach (mostki były obok,
lecz nikt nie chciał ich zauważyć). Z Olchowca, po pokonaniu ostatniego podjazdu zjazd do
Chyrowej, gdzie grupa piesza zdążyła już rozpalić ogień i przygotować pyszne danie z kociołka.
Powrót do Nowego Sącza autobusem.
25 kwietnia – trasa o dł. 45 km, udział wzięło 6 osób. Przebieg trasy: Nowy Sącz - Brzezna Gostwica - Mokra Wieś - Stronie - Długołęka Świerkla - Wysokie - powrót przez Paścią Górę do
Sącza.
28 kwietnia - Wyjazd opracowany i poprowadzony przez Michała. Udział wzięli Jurek, Kaziu
z Grybowa i Piotrek. Była to rowerówka na Przehybę ( przez Zgrzypy ) by spotkać się
z organizatorami Biegu Kurierów Sądeckich, a także pokibicować uczestnikom biegu. Przy
schronisku chwila odpoczynku przy żurku przygotowanym przez organizatorów biegu a potem
zjazd pięknym i malowniczym szlakiem zielonym do Jazowska a stamtąd do Nowego Sącza.
MAJ:
Wyjazd „tzw” majówkowy do Toskanii. W którym wzięło udział kilku członków Sądeckiej
Grupy Rowerowej. Wyjazd opracowany przez Przewodnika Tatrzańskiego i Beskidzkiego
Małgorzatę Przybylską. Udział wzięło 8 osób. Najgłówniejsze miasta i miasteczka przejechane
i zwiedzone to: Montecatini Val di Cecina, Siena, Monteriggioni, San Gimignano, Volterra,
Pizza, Florencja i Elba
19 maja – II Rajd Podkowca w Piwnicznej Z., trasa o dł. 117 km i 1480 m przewyższenia. Do
rajdu dołączyło 5 osób z SGR-u. Sam rajd przebiegał w znakomitej atmosferze i przy słonecznej
pogodzie aczkolwiek nie obyło się bez niemiłych niespodzianek. Jednak wybierając się na jazdę
w terenie górzystym po prawie całotygodniowych ulewach należało liczyć się z tym, iż zjazdy
w błotku będą bardziej ekstremalne.
30 maja do 3 czerwca – 4 osoby z SGR-u w połączeniu z grupą pieszych organizacji PTT
o/Beskid udała się w Góry Zachodniorumuńskie. Był to bardzo intensywnie spędzony czas.
Zobaczyliśmy wiele i w nogach też odczuliśmy sporo. Pierwszego dnia nasza czteroosobowa
grupka próbowała wyjechać na Bihor 1849 m n.p.m. pokonując około 1100 m przewyższenia.
Łatwo nie było, w niektórych momentach bardzo uciążliwe było wypychanie rowerów bo
wyjechać się niestety nie dało. Oprócz zdobycia szczytu interesowały nas także doliny, wąwozy
i jaskinie. Zobaczyliśmy m.in. wodospad Varciorog a niektórzy nawet doświadczyli jego zimnej
bryzy na ciele. Przeszliśmy – chłopcy w butach SPD – przez słynny wąwóz Galbenei by zobaczyć
jego perełkę Cascadę Eventai. Sam wąwóz dostarczał sporo wyzwań i podnosił adrenalinę.
Łańcuchy, metalowe liny a czasami odcinek o słabym ubezpieczeniu. Sporo śmiechu. Ktoś znów
musiał moczyć ciało w lodowatej wodzie. Jednak dzięki temu mamy lepsze zdjęcia na skale.
Spenetrowaliśmy także kilka wywierzysk m.in. Izbucul Galbenei, Izbucul Tauzului.
Odwiedziliśmy jaskinę Ghetarul de la Vartop. Dojście do tej jaskini prowadziło mało

uczęszczanym szlakiem z jedynym punktem widokowym. Za to jakim!!! ….Zza drzew wyłonił
się nagle widok na osadę i okoliczne góry. A my staliśmy nad skalnym urwiskiem. Bajka.
Jeździliśmy po różnych drogach i ich nawierzchniach. Czasami szlakami typowo górskimi
a czasami przez łąki. Czasami z uśmiechem na twarzy a czasami z kropelkami potu. Zawsze
spotykaliśmy się z ciepłym przyjęciem i życzliwością. Nawet zwierzęta obserwowały nas
z zaciekawieniem zwłaszcza krowy. Wszystko tam było takie magnetyczne i fascynujące. Świat
z bajki.
6 czerwca – Magda Kościsz reprezentowała Sądecką Grupę Rowerową w Czarnogórze. Był to
wyjazd kilku osób, w którego skład wchodzili sympatycy jazdy rowerowej z różnych stron Polski.
Przemierzyli rowerem Park Durmitor docierając na Żabljak ( najwyżej położonej miejscowości
w Czarnogórze ). Dotarli nad kanion rzeki Tary, tam na chwilę porzucili rowery dla raftingu
i tyrolki. W kolejnych dniach rowerówka nad Czarne Jezioro, Zatokę Kotorską i wyzwanie
…Serpentyny Kotoru. Z poziomu morza po pokonaniu 32km wyjazd na 1600m npm docierając
do historycznego miejsca - Njegosev Mausolej w Narodowym Parku Lovcen.
23/24 czerwca - Rowerowo po Worku Raczańskim. Udział wzięło 10 osób. Tegoroczne MTB
po szlakach Beskidu Żywieckiego przebiegało w utrudnionych warunkach pogodowych.
Rozwijając słowo „utrudnionych”: jechaliśmy czasem w deszczu a czasem w mżawce, a co za
tym idzie?... było sporo błotka i do tego zimno, mokro i ślisko. Na szczęście miało to też swoje
plusy gdyż podczas pedałowania pod górę nie odczuwaliśmy dużego zmęczenia ze względu na
niską temperaturę i robiło nam się cieplej. Wypijaliśmy mniej wody i mniej odpoczywaliśmy bo
każdy z nas chciał być jak najszybciej w schronisku. Przy zjazdach woda, błotko i nierówny teren
wyzwalały w nas dodatkową adrenalinę, która to powodowała, że nie odczuwaliśmy zbytnio
niedogodności wręcz przeciwnie – mieliśmy dodatkową frajdę. To, że do Schroniska pod
Skalanką wróciliśmy umorusani jak świnki było powodem do śmiania się z samych siebie. Fajnie,
że w grupie nie było osób marudzących. Byliśmy jak jeden mocny organizm, który do celu
zmierza z uśmiechem na ustach.
Przebieg trasy: Schronisko Chata pod Skalanką z wysokości około 550 m n.p.m w kierunku
Przełęczy Graniczne ( 755 m ) - Beskid Graniczny ( 875 m ) - Kikulę ( 1087 m ) - Magurę ( 1073
m ) - Obłaz ( 1042 ) - Wielką Raczę ( 1236 m ) - przez Śrubitę i Abramów na Przełęcz Przegibek
( 990 m) - zjazd szlakiem zielonym do Doliny Rycerki - z Rycerki do Sól Słanice i stamtąd
czarnym szlakiem na rozdroże przy pensjonacie Mały Beskidek i powrót do Chaty pod Skalanką.
W sumie wyszło około 48 km a suma przewyższeń wynosiła około 1500 m n.p.m
4 lipca – trasa dł. 61 km udział wzięło 6 osób. Nasze tegoroczne odkrycie czyli Wodospad
w Obidzy . Wszystko dzięki Piotrkowi P., który miał ochotę się wykąpać.
9 lipca - III Rajd Rowerowy po Ziemi Grybowskiej. Wzięło w nim udział 13 osób z SGR-u
a w całym rajdzie około 100 osób. Przejechaliśmy około 90 km i w sumie wyszło około 1500 m
przewyższenia. Wiele tras było nam nieznanych np. Kiczera, Wołoszczyny, Kawiory, Wawrzka.
Fajne interwały. Pogoda sprzyjała. Sokół Grybowski stanął na wysokości zadania - opracował
i przygotował rajd na medal.
12 lipca –góra Chełm. Trasa o długości 44 km i 970 UP. Udział wzięło 6 osób. Ponieważ na
Rajdzie Grybowskim nie udało nam się być na Chełmie, a jedynie na Podchełmiu to poczuliśmy
się zmotywowani to zdobycia Chełmu łososińskiego.

18 lipca – rowerówka dla naszego kolegi Grzegorza z Grybowa, który koniecznie chciał poznać
nasze tereny. Zabrałyśmy go z Martą na Mużeń - Kuminowiecką Górę - Paścią Górę. Około 42
km całość. Ogólnie Las Chełmiecki został przejechany wzdłuż i wszerz bo było tam wyjątkowo
przyjemnie a i Grzegorzowi się podobało.
19 lipca – początek rodzinnej rowerówki dwóch członków SGR-u tj. Pawła, Dorotki i ich
dzieciaczka przez fragment Niemiec i prawie całą Austrię. Praktycznie całość wzdłuż dużej rzeki
Dunaj. Trasa szczególnie polecana dla rodzin. Długość około 358 km i 1150 UP.
25 lipca – Jazda w kierunku Złotniańskiej Roztoki przez Homrzyska. Udział wzięło 8 osób.
Wspięliśmy się w okolice 820 m n.p.m. i zjechaliśmy w dół do Frycowej. Było nam tego dnia
mało więc szybko wpadł nam do głowy podjazd na Margań. On musiał wszystkich nasycić i tak
się stało bo dzień zmierzam ku końcu.
6/7 sierpnia – Rowerowy weekend po bieszczadzkich szlakach wraz z osobami z Sokoła
Grybowskiego. Pomysłodawcą wyjazdu był Andrzej i Marzena z Grybowa. I dzień trasa o dł.
62 km 1038 UP przez: Liszna - Roztoki Górne - Żubracze - Wola Michowa - Przełęcz Żebrak Kalnice - Cisna – Liszna. Dł. II dzień trasa o dł. 44 km 639 UP przez: Liszna - Cisna - Krzywe Przełęcz Przysłup - przez rezerwat "Sine Wiry" - Wołkowyje i prosto nad jezioro Solińskie na
zasłużony odpoczynek.
12 sierpnia - I Spontaniczny Zlot Rowerzystów na Magurę Małastowską organizowany przez
gorlicebike.pl. Jeżeli chodzi o SGR to faktycznie spontan - decyzja o uczestnictwie została
podjęta 11 sierpnia. W ostatniej chwili dołączył Bohdan i we dwójkę popedałowaliśmy na
grybowski rynek. Tam czekała Marzenka i Andrzej a chwilę potem dotarł Tomek. Ruszyliśmy
z kopyta od razu pod górę w kierunku Kamiennej Góry, Podchełmia potem Wawrzki, Ropy,
Kunkowej, Odernej i Magury. W Brunarach dołączył do nas Stanisław z Jadzią i ze wzmocnionej
ekipie dotarliśmy do celu. O 17.34. z impetem wjechaliśmy na miejsce ogniska przy którym
każdy relaksował się jak chciał. Poznaliśmy tam sympatycznych ludzi z Gorlic i okolic.
Posiedzielibyśmy pewno dłużej gdyby nie kawał drogi powrotnej. Podsumowując: 94 km i 1713
UP
19 sierpnia - Szybki plan, szybka realizacja. NS-Rytro-Cyrla-GSB-Hala Pisana-Łala Habowskaniebieski szlak-Łabowiec-NS. Trójka szaleńców: Ja, Michał i Piotrek W. Nie obyło się bez
przygód, mnóstwa śmiechu i pozytywnej energii, która pozwoliła nam naładować akumulatory na
nadchodzący tydzień. Coś około 67 km i niecałe 1400 m UP.
09 września - W Iwoniczu odbył się rajd rowerowy tzw. Przez nieistniejące wsie Beskidu zorganizowany przez Rowery Madej. Z różnych stron świata przybyło ponad czterdziestu
miłośników aktywnego spędzania czasu i poznawania historii regionu. Do tak zacnego grona
dołączyła skromna reprezentacja SGR ( Jacek „Ogień” i Magda ) wraz z przyjaciółmi z Grybowa
i Gorlic. Pomimo tak ogromnej liczby uczestników, o różnym stopniu zaawansowania
kondycyjnego, nikt nie odczuwał dyskomfortu z tego powodu. Bowiem celem było wspólne
przejechanie tej 84 kilometrowej trasy w jak najlepszym nastroju i humorze. Liczne przerwy
pozwalały na zacieśnianie więzi, wspominki o przejechanych trasach i planowanie przyszłych
wyjazdów. Wielką niespodzianką było zorganizowanie ,, przyjęcia" w gospodarstwie
Agroturystyka "Na Jamie” z dużą ilością poczęstunków.
22/23 – weekend rowerowy „Wokół Słowackiego Raju” Dzień I: Od wejścia do busa - ze
względu na niepewną pogodę - wiedzieliśmy już, że będziemy działać spontanicznie. Mieliśmy

tylko jeden kluczowy punkt programu, który zrodził się nam w naszych głowach w piątek
wieczorem - odszukanie Pivovaru BUCHVALD w Spiskiej Nowej Wsi. I praktycznie wszystko
co się działo od momentu zakwaterowania w pensjonacie U Jakubca w Hrabusicach
reżyserowaliśmy na bieżąco. Dzień II: Trasa, którą zamierzaliśmy zrealizować na tym wyjeździe
została odłożona na wiosnę przyszłego roku ze względu na jej długość. Ta którą przejechaliśmy,
wystarczyła nam, aby poczuć "raj" pod kołami. Wiodła głównie po ścieżkach leśnych, czasami
kamienistych czasami usłanych liśćmi i gałęziami. Trochę ubitego szuterku, trochę asfaltu. Każdy
znalazł tutaj coś co lubi. Na początku non stop pod górę dopiero z Geravy mega zjazd praktycznie
do samego Cingova. Fantastycznie Słowacy opracowali cykloturistyke na tym terenie. Znajduje
się tutaj ponad 110 km oznakowanych tras rowerowych, z których 65 km przechodzi przez
terytorium Parku Narodowego a 45 km w jego strefie ochronnej.
Opis trasy: Hrabusice - Glacká cesta: Podlesok – Nad Podleskom ( 700 m ) – Pod Vtáčím hrbom
( 915 m ) – Suchá Belá ( 959 m ) - Glac, Malá Poľana ( 992 m ) – Malá Poľana ( 990 m ) – Glac
bývalá horáreň ( 990 m ) – Glacká cesta (899 m) – Pod Suchým vrchom ( 930 m ) – Malé Zajfy
( 900 m ) następnie zjechaliśmy z trasy rowerowej zwanej Glacką cestą i pojechaliśmy
czerwonym szlakiem na Geravy, lanovka ( 1207 m ). W schronisku zjedliśmy obiad
i pojechaliśmy dalej szlakiem zielonym przez Zadny Hyl (1053 m ) - Lesnice ( 498 m ) do
Cingova i Hrabusic
29 września - Kilka osób z Sądeckiej Grupy Rowerowej wzięło udział w III Rajdzie Rowerowym
"Do upadłego" po Beskidzie Niskim, którego organizatorem była grupa GorliceBike
i Nadleśnictwo Gorlice. Wydarzenie bardzo udane. Świetne trasy, piękne okolice, fajne
towarzystwo. Całość perfekcyjnie przygotowana tak aby nam - rowerzystom - dogodzić zarówno
w terenie jak i potem przy ognisku. Natomiast po ognisku - gdyby komuś było mało - zaproszono
nas na biesiadę w chacie Chyża Hani, gdzie była muzyka grana na żywo ( łemkowska ), piwko,
pyszne zakąski i ciasta. Byliśmy w dobrych humorkach więc, aby nas nie opuszczał zrobiliśmy
"ślubnym" wyjeżdżającym z pobliskiej cerkiewki bramę ułożoną z rowerów. Otrzymaliśmy za to
dwie butelki wódki, które nas i pozostałych biesiadników rozgrzały i wprawiły w fantastyczny
nastrój.
Przebieg naszej trasy MTB ( około 45 km i około 1500 m ): Gorlice - Siary - Obocz - Huszcza Brusy - Owczarska Przełęcz - Małastów - Dragaszów - stokówka przecinająca północne stoki
Zawierszy - Bacówka ( schronisko ) w Bartnem - ze schroniska niebieskim szlakiem narciarskim
do Wołowca - Wołowiec - zielonym szlakiem narciarskim ( żółty turystyczny ) przez tak zwaną
"Kanadę" ( wg. tubylczego slangu ) do szlaku narciarskiego czerwonego a następnie czerwonym
na Krzywe Wypał - nasza meta zakończona ogniskiem - dla chętnych druga impreza w Krzywej
k/cerkwi w chacie ”Chyża Hani”.
13/14 października - Zakończenie sezonu rowerowego „ Lubowelskim Pasmem”. Rowerowy
weekend był jak najbardziej udany. Zarówno przez poznanie ciekawych tras jak i przez
wyjątkowo słoneczną pogodę. Pierwszy dzień to jazda szlakami rowerowymi i pieszymi Pasma
Lubowelskiego. Pomimo dobrego oznakowania ruch turystyczny jest tutaj znikomy. Bardzo nam
to odpowiadało. Mieliśmy dużo przestrzeni wyłącznie dla siebie. Turystów przybywa dopiero w
obrębie Elaszówki.
Przebieg trasy: Muszyna ( dojazd pociągiem z Nowego Sącza o godz.8.51) – Mały Lipnik –
Malolipnickie Sedlo ( 589 m ) – z tego miejsca mieliśmy po raz pierwszy tego dnia fajny widok
na Tatry – Sedlo Marmon ( 756 m ) – Hlinska ( 830 m ) – Ośli Wierch ( 859 m ) – dłuższy
odpoczynek na ognisko i smażenie kiełbasek – Cyklostopy – zjazd trasą wilczą – Sedlo Vabec
( 766 m ) – Ciertaże ( 829 m ) – Certova Skala – wejście na skałki skąd roztacza się szeroka

panorama widokowa na okoliczne góry – Medvedelica ( 888 m ) – Eliaszówka ( 1023 m ) – chata
Magóry , miejsce naszego noclegu.
Drugi dzień: Chata Magóry – Eliaszówka ( 1023 m ) – Polana Litawcowa – Litawcowa ( 968 m )
– dalej czerwonym szlakiem omijając Wielki Rogacz – następnie trawersujemy Radziejową
i zjeżdżamy w kierunku Przehyby. W pewnym momencie doszło do dyskusji czy zjeżdżać dalej
w dół czy zacząć już wypychać rower w kierunku Złomistego Wierchu. Większość postanowiła
zjeżdżać dalej. Jacek, Andrzej i Jolka poszli w kierunku Złomistego i wygrali. My musieliśmy
potem wypychać rower stromym, kamienistym jarem około 2 km. Dla większości było to
najgorsze” pchanie rowerów” jakie przyszło do tej pory doświadczyć. Przeżyliśmy to. Przeszło do
historii. Będzie co wspominać przy piwie. Do schroniska na Przehybie dotarliśmy z godzinnym
opóźnieniem. Po krótkiej przerwie pojechaliśmy w kierunku Gołdynówki, gdzie czekała na nas
grupa pieszych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Zjedliśmy, wypiliśmy i ruszyliśmy
w tany. Było miło i radośnie. Jak to zwykle bywa na tego typu spotkaniach.
31 października - Oficjalne otwarcie kładki rowerowej na Velo Dunajec łączącej Nowy i Stary
Sącz w którym wzięło udział kilka osób z SGR-u.
1 listopada - To był dobrze – rowerowo - spędzony dzień. Po drodze trochę refleksji nad życiem
i przemijaniem. Drzewa bezlistne doskonale wpisały się w naszą zadumę. Był i wysiłek i ból,
i były wspomnienia.... Jesień, kolejna zima. I My – 3 osoby – na tej rowerówce. Przebieg trasy:
NS- przez Feleczyn -Hala Łabowska - Runek - Bacówka nad Wierchomlą - Szczawnik Muszyna - Andrzejówka - Żegiestów - Zubrzyk - Piwniczna - Rytro - NS. Całość około 102 km
i około 1200 .
Sądecka Grupa Rowerowa na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.
Wraz z innymi grupami rowerowymi i sympatykami jazdy rowerowej świętowała 100-lecie
Odzyskania Niepodległości. Około 25 osób wyruszyło w trasę o długości 100 km tzw. szlakiem
Cmentarzy z I Wojny Światowej. Na wybranych cmentarzach robiliśmy kilku minutowy postój
w celu zapoznania się z jego historią i aby zapalić symbolicznego znicza. Pierwszy na naszej
trasie cmentarz to nr 121 w Biesnej znajdujący się przy drodze prowadzącej w kierunku
Tarnowa. Następne w kolejności to:
- cmentarz nr 118 usytuowany na
wzgórzu Mentlówka we wsi Staszkówka. Zrobił na
wszystkich niesamowite wrażenie przez osadzenie na nim 4 potężnych kamiennych pylonów.
- cmentarz nr 119 we wsi Staszkówka,
- cmentarz nr 120 na skraju lasu przy drodze prowadzącej do Łużnej,
- cmentarz nr 122 w Łużnej przy wzgórzu Pustki,
- cmentarz nr 123 w Łużnej na wzgórzu Pustki, któremu w 2016 r. przyznano znak dziedzictwa
europejskiego, gdyż jest miejscem pamięci odzwierciedlającym idee ekumenizmu i braterstwa,
zapewniając jednakowe traktowanie wszystkich tam
poległych, bez względu na ich
przynależność religijną lub etniczną i fakt po której stronie walczyli. Na cmentarzu pochowanych
jest: 912 żołnierzy armii austro - węgierskiej (blisko połowa z nich to Polacy ), 65 żołnierzy armii

niemieckiej, 227 żołnierzy armii rosyjskiej. Cmentarz jest odremontowany i pięknie położony.
Przy tym cmentarzu grupa zatrzymała się dłużej zapaliliśmy świeczkę i odśpiewaliśmy hymn
Polski. Do hymnu stanął nowo wybrany Wójt Gminy Łużna pan Mariusz Tarsa, który także
przybliżył nam historię tego miejsca.
- cmentarz nr 124 w Moszczenicy,
- cmentarz nr 95 w Stróżówce,
- cmentarz nr 91 usytuowany na Górze Cmentarnej w Gorlicach,
- cmentarz nr 80 w Sękowej,
- cmentarz nr 62 w Banicy, aby do niego dotrzeć trzeba było z drogi głównej skręcić w lewo i
zjechać w kierunku pobliskich pól,
- cmentarz nr 60 na Przełęczy Małastowskiej,
- cmentarz nr 59 znajdujący się na stoku Przełęczy Małastowskiej w kierunku Przysłopia,
- cmentarz nr 71 w Łosiach,
Był on ostatnim cmentarzem na naszej trasie. Stamtąd ruszyliśmy w kierunku Ropy, Gródka,
Białej Niżnej i Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”. To w „Bartniku” rozpoczynaliśmy
i kończyliśmy nasz 100 km rajd. Pogoda dopisała, trasa – wymagająca – ale urozmaicona,
wszyscy wrócili zadowoleni a także spragnieni i głodni. Zostało to oczywiście przewidziane i na
terenie „Bartnika” zrobiliśmy integrację o którą zadbał kolega Miodek serwując nam rozgrzewkę
pod postacią herbatki z miodem, żurku i wiśniówki domowej produkcji.
17 listopada – samotny wypad Piotra P. na wieżę widokową na Jaworzu w Beskidzie
Wyspowym. Cel - wschód słońca. Marny wschód ale wyczyn wielki, bo temperatura była
minusowa.
Sprawozdanie z działalności Sekcji Biegowej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
O/Beskid w Nowym Sączu za rok 2018 – Jolanta Augustyńska.
W mijającym 2018 roku Sekcja Biegowa podobnie jak w latach poprzednich była
współorganizatorem dwóch imprez biegowych: Run 4 a smile oraz Biegu i Rajdu Kurierów
Sądeckich.
III Bieg i Rajd Kurierów Sądeckich odbył się 28 kwietnia 2018r., tak jak w poprzednich latach,
na historycznej trasie wykorzystywanej przez Kurierów podczas II wojny światowej, start
z dworca PKP w Rytrze zakończenie przy schronisku na Przehybie. Trzecia edycja biegu
zgromadziła rekordową ilość uczestników, ok. 300. Organizacją Rajdu zajmowali się:
Małgorzata, Paulina i Robert Biernaccy, Agnieszka Szeliga, Izabela Popiela – Berezińska, Łukasz
Mikulski, Piotruś, Maciej, Jolanta i Piotr Augustyńscy. Natomiast Maciej Zaremba, Joanna Król,
Władysław Łoboz, Zbigniew Smajdor zapewniali uczestnikom opiekę przewodnicką.
Natomiast 2 czerwca 2018 r odbył się V jubileuszowy Międzynarodowy Bieg Charytatywny
„Run 4 a smile" („Bieg po uśmiech”), w którym rywalizowali zawodnicy w czterech kategoriach

wiekowych dziecięcych i w biegu głównym – ok. 4 km. W zawodach wzięła udział rekordowa
ilość zawodników 549! (w tym 112 przedszkolaków, 67 uczniów klas 1-3, 77 uczniów klas 4-6,
55 uczniów klas VII i gimnazjalistów, 238 dorosłych). W biegu uczestniczyło także 90 studentów
WSB-NLU z 9 różnych krajów – Iranu, Indonezji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, USA, Rosji,
Indii, Maroka. Podczas imprezy udało się zebrać ponad 16 tys. zł, (co było głównym założeniem),
które w całości zostały przekazane na leczenie, podopiecznego Stowarzyszenia Sursum Corda.
Organizacją Rajdu zajmowali się: Agnieszka Szeliga, Małgorzata i Robert Biernaccy, Łukasz
Mikulski oraz Piotruś, Krzysztof, Maciej, Jolanta i Piotr Augustyńscy.
W roku 2018 najwięcej startów w zawodach miał Łukasz Mikulski, który kilkakrotnie poprawiał
własny rekord życiowy w maratonie (42,195 km), kolejno uczestniczył w : DOZ Maraton Łódź –
czas 3:32h, Koral Maraton – czas 3:11h, 6 PKO Maraton w Rzeszowie – czas 3:21h, Ljubljana
Maraton – czas 3:03h, a także w Małym Pienińskim Maratonie (18 km) – czas – 1:13h, Biegu
Niepodległości w Rytrze dystansie 10 km –czas 45:08min., i Podbiegu na Makowicę – czas
48:13min.
W Podbiegu na Makowicę również bardzo dobrze uplasował się Michał Osysko, który zajął 10
miejsce open z czasem 55 min.
Z maratonem w roku 2018 mierzył się także dwukrotnie Sebastian Ciesielka, ukończył: Łódź,
DOZ Maraton Łódź z czasem 3.49.24h i 6 PKO Maraton w Rzeszowie z czasem 3.30.31h,
a także 18 km Mały Pieniński Maraton uzyskując czas 1.20.25h.
Natomiast na dystansie półmaratonu (21,098 km) w Ljubljanie debiutował Piotr Augustyński,
który ukończył swój bieg z czasem 2.17.18h, w biegu tym brali udział także Robert Biernacki
i Jolanta Augustyńska, którzy towarzyszyli debiutantowi na trasie.
Kolejnym biegiem, w którym uczestniczyli członkowie naszej sekcji był Bieg Bejorów, w tym
roku, organizowany w dwóch terminach, bieg na Kramarkę ukończyli: Robert Biernacki i Piotruś,
Krzysztof, Maciej Jolanta i Piotr Augustyńscy.
Najliczniej Sekcja Biegowa była reprezentowana podczas Biegu Niepodległości w Rytrze
upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w biegach na dystansie
5 i 10 km brali udział: Łukasz Mikulski, Robert Biernacki, Piotr Augustyński, Aldona Mika,
Marta Bodziony, Liliana Nazimek i Jolanta Augustyńska.
Sprawozdanie z działalności Sekcji Wysokogórskiej PTT Oddział Beskid za 2017 i 2018 rok
– Stanisław Papciak.
W dniu 1 stycznia 2018 roku powołana została Sekcja Wysokogórska kierowana przez
Stanisława Papciaka. Sekcja wykazała dużą aktywność czego dowodem jest aż 17 wycieczek
w bieżącym roku.
Celem sekcji jest ułatwienie wyjazdów wysokogórskich i specjalistycznych (skiturowych) jego
członkom i dzielenie się z nimi wiedzą i doświadczeniem. Do Sekcji Wysokogórskiej może
należeć każdy członek PTT. Wystarczy odwiedzić stronę sekcji na Facebooku lub skontaktować
się z przewodniczącym sekcji, osobiście lub przez innego członka. Informacje o powołaniu sekcji
pojawiły się w aktualnościach na stronie głównej PTT pod datą 01.01.2018 oraz w Piśmie Beskid
2018/I (strona nr 6).

Sekcja działa wyłącznie na zasadach koleżeńskich. Podczas wyjazdów pomagamy sobie
nawzajem, ale każdy odpowiada za siebie, każdy powinien dysponować określonymi
umiejętnościami, sprzętem, ubezpieczeniem itd.Każdy chętny powinien zweryfikować swoje
predyspozycje pod kątem każdego wyjazdu na podstawie umiejętności, doświadczenia, kondycji.
Przewodniczący i pozostali członkowie sekcji służą informacjami i poradami w tym zakresie.
Informacje o wycieczkach pojawiają się na stronie Sekcji na Facebooku. Ponadto wszyscy
zainteresowani informowani są telefonicznie / smsowo.Wycieczki są najczęściej spontaniczne
i zostają potwierdzane w dniu wyjazdu, a jeżeli to możliwe w jego przeddzień. Specyfika
wyjazdów wysokogórskich wymaga bardzo dobrej pogody, dlatego też są one potwierdzane lub
odwoływane dosłownie w ostatniej chwili. Utrudnia to informowanie o nich na stronie głównej
PTT.
Zestawienie wycieczek Sekcji Wysokogórskiej;
w 2017 roku:
Tatry - Łomnicka Przeł. (skitury) > 16.12.
Bieszczady - Hyrlata (skitury) > 30.12.
w 2018 roku:
Tatry - Przeł. Liliowe i Beskid (skitury) > 08.01.
Bieszczady - Połoniny Wetlińska, Caryńska i Mała Rawka (skitury/narty biegowe) > 28.01.
Bieszczady - Wielka Rawka (skitury/narty biegowe) > 11.02.
Czarnohora - Howerla (skitury) > 21.02.
Tatry Niżne - Dziumbier (skitury) > 04.03.
Tatry - Rysy i Hińczowy Zwornik (skitury) > 11.03.
Tatry - Przeł. Nad Szerokim Żlebem w Grani Baszt (skitury) > 18.03.
Tatry - Krywań (skitury) > 24.03.
Tatry - Rohatka i Świstowy Szczyt (skitury) > 09.04.
Tatry - Wysoka (skitury) > 21.04.
Tatry - Barania Przełęcz (skitury) > 22.04.
Tatry - Baranie Rogi (wspinaczka/trekking) > 12.05.
Tatry - Niżne Rysy (skitury) > 20.05.
Tatry - Kończysta (wspinaczka/trekking) > 31.05.
Tatry - Łomnica (wspinaczka/trekking) > 19.08.
Tatry - Szatan (wspinaczka/trekking) > 30.09.
Tatry - Żabi Wyżni Szczyt i Żabi Mnich (wspinaczka /trekking ) > 04.11.
W wycieczkach sekcji uczestniczyło 45 członków PTT Nowy Sącz
Relacje z wyjazdów oraz wszelkie informacje dotyczące działalności dostępne na stronie sekcji
na Facebooku .
z górskim pozdrowieniem Papciak Stanisław
Komisja Oddziałowa GOT – Władysław Łoboz - przyznała: Mała Brązowa Odznaka GOT
PTT – 15 ,Mała Srebrna Odznaka GOT PTT – 4, Mała Złota Odznaka GOT PTT – 10, Duża
Srebrna GOT PTT – 1, Ku Wierchom – 61 , Korona Beskidów Polskich – 6, Korona Beskidów
Słowackich – 1, Korona Beskidów Czeskich – 6, Główny Szlak Beskidzki – 2, Mały Szlak
Beskidzki -16 , Turystyczna Korona Tatr 18 (11 brązowych, 3 srebrnych i 4 złote). Łącznie
przyznano rekordową ilość 140 odznak.

W 2018 roku wydano jeden numer pisma „Beskid” redagowany przez Marię Dominik,
w objętości 42 stron w nakładzie 600 egz. „Beskid” poświęcony jest górom, turystyce górskiej,
regionowi, ekologii oraz działalności PTT, a przede wszystkim Oddziału w Nowym Sączu. Pismo
rozprowadzane jest bezpłatnie wśród uczestników imprez oraz wszystkich zainteresowanych
przez biuro PTT oraz Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Ponadto otrzymuje
je m.in. czytelnia Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Trafia także do innych Oddziałów PTT.
W związku z posiadaniem numeru ISSN, „Beskid” przekazywany jest również do ponad
dwudziestu najważniejszych bibliotek w kraju.
Biblioteka Górska naszego Oddziału prowadzona jest Wiesława Wcześnego. Stan na koniec
roku to 6 942 egz. W 2018 roku biblioteka otrzymała kolejne 100 pozycji jak o dar Macieja
Zaremby ze zbiorów jego nieżyjącego brata. Ukazały się kolejne tomy Kroniki Oddziału
prowadzone przez Krystynę i Zbigniewa Smajdorów, na bieżąco prowadzona jest przez Joannę
Bogucką – Jurasovic strona internetowa Oddziału pod adresem www.pttns.pl.
Nie złożyły sprawozdań szkolne koła PTT.
Skład Zarządu Oddziału PTT BESKID :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Szarota
Zaremba
Łoboz
Smajdor
Hejmej
Bogucka - Jurasovic
Król
Musiał
Orlita
Pałka
Szeliga

Wojciech
Maciej
Władysław
Zbigniew
Katarzyna
Joanna
Joanna
Łukasz
Józef
Stanisław
Agnieszka

Nowy Sącz
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Łabowa
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Nowy Sącz
Nowy Sącz

Prezes
Prezes Honorowy
Wiceprezes
Wiceprezes p.o. Sekretarza
Skarbnik
Webmaster
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna
12 Sznajder
13 Migacz
14 Słyś

Agnieszka Stary Sącz
Lucyna
Nowy Sącz
Wiesław
Nowy Sącz

Przewodnicząca
Sekretarz
Członek

Paweł
Jolanta
Iwona
Jadwiga
Jerzy

Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz
Członek
Członek

Sąd Koleżeński
15
16
17
18
19

Myślik
Augustyńska
Kowalczyk - Tudaj
Dąbrowska
Jabłoński

Kraków
Nowy Sącz
Moszczenica
Nowy Sącz
Nowy Sącz

