
Koleżanki i Koledzy, 
 

Głównym  zadaniem  realizowanym w drugim  kwartale 2015  r. przez Zarząd Oddziału PTT w Bielsku‐Białej, 

oprócz cotygodniowych wycieczek i prelekcji była już tradycyjnie akcja ekologiczna „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”. 

Z roku na rok przyciąga ona coraz więcej zarówno zorganizowanych grup,  jak  i  indywidualnych uczestników. 

Choć w tym roku okroiliśmy ją do trzech wspólnych wyjść z workami na śmieci w góry – po jednym dla każdego 

z najbliższych nam Beskidów: Małego, Śląskiego i Żywieckiego, wzięło w niej udział rekordowe 457 osób, w tym 

280 dzieci  i młodzieży,  którym udało  się  znieść  z nieco ponad  stu  kilometrów  szlaków  aż 9810  litrów  śmieci. 

Cieszyć może jedynie fakt, że w miejscach odwiedzanych już przez nas w poprzednich latach, śmieci jest faktycznie 

dużo mniej.Za rok będziemy organizować piątą z kolei akcję „Sprzątamy Beskidy z PTT 2016” ‐ czekamy na Wasze 

pomysły co zrobić, aby nasza akcja była jeszcze ciekawsza i jeszcze bardziej interesująca dla młodych turystów. 

z tatrzańskim pozdrowieniem, 

Zarząd Oddziału 
 

 

uczestnicy akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015” w rejonie Szyndzielni i Klimczoka (fot. Norbert Owczarek) 
 

SPIS TREŚCI: 

(2) PLAN WYDARZEŃ • (3) KRONIKA ODDZIAŁU • (9) KRONIKA KOŁA PTT W KOZACH • (11)  WITAMY W NASZYM GRONIE • N. OWCZAREK: „SPRZĄTAMY 
BESKIDY Z PTT 2015” •  (13)  J. BUŁKA:  „KOŁO PTTK  `BESKIDEK’  z PORĄBKI W AKCJI  ‘SPRZĄTAMY BESKIDY Z PTT 2015’” •  (14)  „`SPRZĄTAMY 
BESKIDY Z PTT 2015’ NA FOTOGRAFII” • (15) „`SPRZĄTAMY BESKIDY Z PTT 2015’ W PRASIE” • (16) „XXX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ODDZIAŁÓW 
PTT ‐ ZAPROSZENIE” 
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PLAN WYDARZEŃ 
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015 

 

 
04‐07  Hala Ornak (Tatry Zachodnie) – wycieczka górska 

akcja „Czyste Tatry 2015” 

 
05‐07  Przełęcz Krzyżne (Tatry Wysokie) – wycieczka górska 

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie” 

 
06‐07  „Pierwsza Polska Wyprawa w Andy Peruwiańskie” – wernisaż wystawy fotograficznej Jana Weigla

Książnica Beskidzka, godz. 17:00 

 
11‐07 – 12‐07  Wysoka (Małe Pieniny), Radziejowa (Beskid Sądecki) – wycieczka górska 

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie” 

 
18‐07  Stoh (Mała Fatra, Słowacja) – wycieczka górska 

wycieczka z cyklu: „Wędrówki z Robalem” 

 
26‐07  Steny (Mała Fatra, Słowacja) – wycieczka górska 

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie” 

 
02‐08  Luboń Wielki (Beskid Wyspowy) – wycieczka górska 

 
08‐08  Rohacze (Tatry Zachodnie, Słowacja) – wycieczka górska 

 
09‐08  Żar, Hrobacza Łąka (Beskid Mały) – wycieczka górska 

 
15‐08  Spisz (Polska, Słowacja) – wycieczka krajoznawcza 

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie” 

 
21‐08 – 22‐08  Hala Miziowa, Rysianka (Beskid Żywiecki) – wycieczka górska pt. „IV Nocna Wyrypa z PTT” 

 
23‐08  Liptów (Słowacja) – wycieczka krajoznawcza 

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie” 

 
24‐08  „Góry Hiszpanii i Andory…” – prelekcja Szymona Barona i Katarzyny Talik 

Pub Grawitacja Caffee, godz. 20:00 

 
27‐08  „150. rocznica urodzin Kazimierza Przerwy‐Tetmajera” – finisaż wystawy 

Dom Kultury w Kozach, godz. 18:00 

 
29‐08  Ojcowski Park Narodowy – wycieczka krajoznawcza dla dzieci 

wycieczka z cyklu „Przyjaciel Parku Narodowego” 

 
01‐09  „Jaskinie beskidzkie” – prelekcja Łukasza Kudelskiego 

lokal PTT/BKA, godz. 18:00 

 
05‐09 – 06‐09  Jesioniki (Czechy) – wycieczka krajoznawcza z TJ Slavoj Czeski Cieszyn 

 
06‐09  Jagnięcy Szczyt (Tatry Wysokie, Słowacja) – wycieczka górska 

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie” 

 
08‐09  „Nottingham ‐ miasto Robin Hooda” – prelekcja Jana Nogasia 

lokal PTT/BKA, godz. 18:00 

 
12‐09 – 13‐09   „XXX Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów PTT” – Klimczok (Beskid Śląski) 

wycieczka w ramach realizacji zadania: „Wycieczki w dobrym Towarzystwie” 

 
13‐09  „Szminką malowane po mapie ‐ Kanary” – prelekcja Anny Krzeszowiak 

GOK Buczkowice, godz. 16:00 

 
15‐09  „Mały Szlak Beskidzki z PTT” – prelekcja Szymona Barona i Katarzyny Talik 

lokal PTT/BKA, godz. 18:00 

 
20‐09  Gorczański Park Narodowy – wycieczka górska dla dzieci 

wycieczka z cyklu „Przyjaciel Parku Narodowego” 

 
22‐09  „Spływ kajakowy Wisłą” – prelekcja Pawła Kluski 

lokal PTT/BKA, godz. 18:00 

 
29‐09  „Wycieczki z PTT O/Bielsko‐Biała” – pokaz filmów Wacława Morawskiego 

lokal PTT/BKA, godz. 18:00 

Informujemy, że z przyczyn losowych w powyższym planie wydarzeń mogą nastąpić zmiany. 

 
wycieczki górskie 

 
wycieczki krajoznawcze 

 
wycieczki narciarskie 

 
wyprawy 

 
pokazy slajdów, prelekcje

  
wystawy, wernisaże 

 
spotkania członków 
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KRONIKA ODDZIAŁU 
KWIECIEŃ – CZERWIEC 2015 R. 

 

 
03‐04‐2015 

Jak co roku w organizowanej przez Oddział „MKG Carpatia” 
z Mielca Drodze Krzyżowej na Mogielicę udział wzięła grupka 
członków z naszego Oddziału – tym razem było nas sześcioro. 
W  trasie,  która  została  tradycyjnie  poprowadzona  spod 
kościoła w Jurkowie na szczyt Mogielicy udział wzięło 220 
osób, m.in. z oddziałów PTT w Mielcu, Nowym Sączu, Tar‐
nowie i Bielsku‐Białej. 

 

 
Fot. Szymon Baron 

 

06‐04‐2015 

Tym razem wycieczka górska została zorganizowana głównie 
dla najmłodszych. Była okazja zdobyć szczyt Bobka w Bes‐
kidach  Morawsko‐Śląskich  oraz  zwiedzić  zamki  w  Bytcy 
i Żylinie. W wycieczce udział wzięło 25 osób. 
 

 
Fot. Grzegorz Gierlasiński 

 

12‐04‐2015 

Wycieczka do Doliny Chochołowskiej w Tatrach wpisała się 
już na stałe w coroczny plan wydarzeń naszego oddziału. 
W wydarzeniu  tym, które cieszy się dużym zainteresowa‐
niem, w  tym  roku  udział wzięło  prawie  dziewięćdziesiąt 
uczestników, którzy rozpoczęli swą wędrówkę z Siwej Polany. 
Choć pogoda nie dopisywała, była okazja podziwiać piękne 
dywany krokusów i ośnieżone szczyty. Na szlaku spotkaliśmy 

również koleżanki i kolegów z oddziałów PTT w Chrzanowie 
i Nowym Sączu. 
 

 
Fot. Szymon Baron 

 

16‐04‐2015 

140  uczniów  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum  z  Zespołu 
Szkolno‐Przedszkolnego w Witkowicach  k/Kęt miało  okazję 
poznać pierwsze  kroki na  temat bezpieczeństwa podczas 
górskich wycieczek podczas zorganizowanej przez nasz oddział 
prelekcji pt. „Jak bezpiecznie wędrować po górach”. 
 

Fot. ZSP Witkowice 

 

19‐04‐2015 

24‐osobowa grupa członków i sympatyków naszego oddziału 
brała  udział  w  wycieczce  na  trasie  Wierzbanowa  Góra  ‐ 
Lubogoszcz  zorganizowanej w  ramach  etapowego przejścia 
Małego Szlaku Beskidzkiego. 
 

Fot. Grzegorz Ryszawy 
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Tego  samego dnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Buczko‐
wicach została zorganizowana prelekcja Kamy Guzik pt. „Ro‐
werem przez Bałkany”. Przybyli na  spotkanie mogli poznać 
tajniki  i  trudy  niecodziennej  wyprawy  na  dwóch  kółkach. 
W spotkaniu udział wzięło kilkanaście osób. 
 

 
Fot. GOK Buczkowice 

 

22‐04‐2015 

Tego dnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków, w którym udział wzięło 22 członków Oddziału. 
Zgromadzeni zapoznali się ze sprawozdaniami za rok 2015: 
merytorycznym,  finansowym  i OPP  oraz  sprawozdaniami 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
 

 
Fot. Tomasz Rakoczy 

 

24‐04‐2015 

W  ramach cyklu  spotkań  z  ludźmi gór pt. „Wspaniały  świat 
gór  wysokich”  Bielski  Klub  Alpinistyczny  wraz  z  naszym 
Oddziałem  zorganizował  prelekcję  wybitnego  himalaisty 
Krzysztofa Wielickiegp, który podzielił się z zebranymi swoimi 
wspomnieniami z wysokogórskich wypraw. W spotkaniu pt. 
„Powyżej 8000 m” uczestniczyło prawie 100 osób. 
 

 
Fot. Celina Skowron 

25‐04‐2015 

Po raz czwarty Oddział PTT w Bielsku‐Białej organizuje ekolo‐
giczną  akcję  sprzątania  Beskidów  pod  nazwą  „Sprzątamy 
Beskidy z PTT 2015”. W sprzątaniu rejonu pasma Szyndzielni 
i Klimczoka uczestniczyło 136 wolontariuszy, w tym 94 dzieci 
i młodzieży z Chrzanowa, Libiąża, Dąbrowy Górniczej oraz, co 
oczywiste, z Bielska‐Białej i okolic. 
 

 
Fot. Norbert Owczarek 

 

25‐04‐2015 – 26‐04‐2015 

Na kolejną wycieczkę  z  cyklu  „Wycieczki  z Robalem” wy‐
brała się trzynastoosobowa grupa członków i sympatyków 
naszego oddziału, za cel obierając szczyty Wielkiej Fatry – 
Ostredok i Krizną. Podczas dwudniowej wycieczki zdobyto 
także inne szczyty tego pasma gór ‐ Ploskę, Cierny, Kamen 
i Borisov. 
 

 
Fot. Grzegorz Gierlasiński 

 

01‐05‐2015 

Tegoroczną majówkę rozpoczęliśmy od wycieczki w Beskid 
Makowski na najwyższy punkt pasma ‐ Babicę. Dość duża, 
bo  dziewiętnastoosobowa  grupa  uczestników  rozpoczęła 
wycieczkę z Myślenic czerwonym szlakiem w kierunku Babicy 
i dalej do Palczy i Zachełmnej, przechodząc tym samym ko‐
lejny etap Małego Szlaku Beskidzkiego. 
 

 
Fot. Grzegorz Gierlasiński 
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03‐05‐2015 

W dniu 3 maja br. uczestnicy wcześnie rano zjawili się na 
dworcu  PKS w  Bielsku‐Białej,  by wziąć  udział w  kolejnej 
wycieczce zorganizowanej przez nasz oddział. Tym  razem 
19‐osobowa grupa kontynuowała przejście Małego Szlaku 
Beskidzkiego  na  odcinku  od  Zachemnej  do  Krzeszowa. 
Tego dnia weszliśmy na Chełm i Żurawnicę. 
 

 
Fot. Grzegorz Ryszawy 

 

08‐05‐2015 

Chętni którzy przybyli do Książnicy Beskidzkiej mogli wziąć 
udział w  prelekcji Mariana  Bały  pt.  „Jak wchodziłem  do 
alpinizmu”,  która  została  zorganizowana w  ramach  cyklu 
spotkań  „Wspaniały  świat  gór  wysokich”.  W  spotkaniu 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób.  
 

 
Fot. Celina Skowron 

 

09‐05‐2015 

ZOO  w  Ostrawie  było  celem  zorganizowanej  przez  nasz 
oddział wycieczki dla dzieci.Najmłodsi mogli poznać „na 
 

 
Fot. Zofia Baron 

żywo” zarówno zwierzęta, które żyją w naszym otoczeniu, 
jak i takie, które żyją na wolności daleko od naszego kraju. 
Była to świetna lekcja edukacyjna dla najmłodszych, a wzięło 
w niej udział 12 osób. 
 

10‐05‐2015 

Prelegentka Beata Gluza była gościem  spotkania  zorgani‐
zowanego we współpracy  z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Buczkowicach. Przedstawiła ona prelekcję pt. „Japonia ‐ 
kraj  kwitnącej  wiśni”,  a  uczestnicy  mieli  okazję  poznać 
państwo położone w Azji, daleko od naszego kraju. 
 

 
Fot. Szymon Baron 

 

14‐05‐2015 

Cykl imprez „Wspaniały świat gór wysokich” wzbogacił się 
o kolejne spotkanie z ludźmi gór. Tym razem Dom Kultury 
„Włókniarzy” w Bielsku‐Białej gościł wybitne postaci polskiej 
wspinaczki: Leszka Cichego i Piotra Korczaka, którzy popro‐
wadzili  prelekcje  pt.  „Czy  w  1924  roku  George Mallory 
dotarł do szczytu Mount Everestu?”. Tematyka tej zagadki 
bardzo  zaciekawiła  zgromadzonych,  którzy  licznie  zebrali 
się w sali Domu Kultury. 
 

 
Fot. Szymon Baron 

 
16‐05‐2015 

W sobotę 16 maja odbyła się druga wycieczka w ramach akcji 
„Sprzątamy Beskidy  z PTT 2015”. Rejonem działania 120‐tu 
wolontariuszy były szlaki w pobliżu Babiej Góry. Tym razem 
osiągnięto  smutny  rekord  zebranych  śmieci  ‐  4000  litrów, 
z których większośćzebrano z okolic drogi na Krowiarki. 
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Fot. archiwum 

 

Finałem  tego  etapu  było  zorganizowane  dla  uczestników 
ognisko z pieczeniem kiełbasek i zwiedzanie Muzeum Babio‐
górskiego Parku Narodowego. 
 

 
Fot. Remigiusz Lichota 

 

22‐05‐2015 – 24‐05‐2015 

W  XXIII  spotkaniu  taterników‐seniorów  w  Morskim  Oku, 
które odbyło się o tydzień wcześniej, niż zwykle, wzięło udział 
dziesięciu członków naszego Oddziału. 
 

 
Fot. Wojciech Kapturkiewicz 

 
24‐05‐2015 

Dnia  24 maja  2015  roku  odbyła  się wycieczka w  pasmo 
Magury Orawskiej, a uczestnicy wspinali się na jej najwyż‐
szy szczyt ‐ Mincol. Choć pogoda nie rozpieszczała 36 osób 
dotarło  do  celu  wycieczki,  a  w  drodze  powrotnej miało 
okazję na zwiedzanie rynku w Dolnym Kubinie. 
 

 
Fot. Robert Słonka 

30‐05‐2015 

Celem kolejnej wycieczki były ciekawe i zabytkowe miejsca 
położone  w  Czechach.  Grupa  składająca  się  z  50  osób 
z  zaciekawieniem  podążyła  autobusem  w  tym  kierunku. 
W planie zwiedzania było wejście na zamek Helfstyn, arago‐
nitowej jaskini nieopodal Hranic oraz zamek w Starym Jicinie. 
W miłej atmosferze uczestnicy powrócili do Bielska‐Białej 
w godzinach wieczornych. 
 

 
Fot. Sławomir Hałat 

 

30‐05‐2015 – 31‐05‐2015 

W dniach 30‐31 maja 2015 roku w Beskidzie Śląskim odbyło 
się spotkanie członków Klubu Slovenskich Turistov z Żyliny 
z  członkami  naszego Oddziału. W  pierwszy  dzień  odbyła 
się wspólna wycieczka z Przełęczy Kubalonka na szczyt Bara‐
niej Góry. Natomiast  drugiego  dnia  uczestnicy  spotkania 
wybrali się na szlaki pasma Stożka, Czantorii z  finałem na 
Przełęczy Kubalonka. 
 

 
Fot. Robert Słonka 

 

31‐05‐2015 

W piękną niedzielną pogodę sześcioosobowa grupa członków 
i sympatyków wyruszyła  samochodami w kierunku Wisły, 
by  potem  wzdłuż  kaskady  Rodła  zdobyć  szczyt  Baraniej 
Góry. W drodze uczestnicy mieli okazję  zwiedzić ciekawą 
Izbę Leśną oraz Muzeum Turystyki Beskidu Śląskiego. Miała 
to  być wspólna wycieczka  z Oddziałem  PTT w  Krakowie, 
lecz nasi  koledzy  z Małopolski w ostatniej  chwili  zmienili 
plany… 
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Fot. Krzysztof Żywczak 

 

04‐06‐2015 

Boże Ciało było doskonałą okazją dla 12 osób, by wybrać 
się  po  raz  kolejny  na  Wielką  Fatrę.  Celem  oddziałowej 
wycieczki  z  cyklu  „Wędrówki  z  Robalem”  był  tym  razem 
szczyt Rakytov. 
 

 
Fot. Grzegorz Gierlasiński 

 

06‐06‐2015 

Trójka członków naszego oddziału miało okazję uczestniczyć 
w organizowanym przez przyjaciół  z TJ „Sokol” Cesky Tesin 
rajdzie  „Okolo  Tesina  se  Sokoly”.  Trasa  z  początkiem  w 
Cieszynie  podzielona  była  na  trzy  trasy:  piesze  o  długości 
siedmiu  i  piętnastu  oraz  rowerową  o  długości  czterdziestu 
kilometrów. 
 

 
Fot. Andrzej Ziółko 

 

10‐06‐2015 

Na zaproszenie kolegów z krakowskiego oddziału PTT została 
zorganizowana prelekcja Szymona Barona i Katarzyny Talik 
pt.”Góry Hiszpani  i Andory”. W pubie Wręga w Krakowie, 
gdzie odbyło się to wydarzenie zebrało się około 20 osób. 

 
Fot. Marcin Kolonko 

 

12‐06‐2015 

Dwóch członków naszego oddziału, Szymon Baron i Tomasz 
Rakoczy, wzięło udział w VI posiedzeniu Zarządu Głównego 
PTT IX kadencji, które odbyło się w Zakopanem. Głównym 
punktem spotkania była organizacja obchodów Roku Kazi‐
mierza Przerwy‐Tetmajera. 
 

 
Fot. Remigiusz Lichota 

 

13‐06‐2015 

W  sali odczytowej Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzań‐
skiego Parku Narodowego w Zakopanem odbył się doroczny 
Zjazd Delegatów PTT. Nasz oddział reprezentowali: Szymon 
Baron, Dariusz Kojder i Tomasz Rakoczy. 
 

 
Fot. Tomasz Rakoczy 

 

Po zakończonym Zjeździe Delegatów PTT, odbyły się zako‐
piańskie obchody jubileuszu 150. rocznicy urodzin Kazimierza 
Przerwy‐Tetmajera. Uroczystości  rozpoczęła msza  święta, 
złożenie wiązanek kwiatów na Pęksowym Brzysku  i prze‐
marszem  ulicami  miasta  do  parku  miejskiego,  gdzie  na 
przybyłych czekały różne występy w muszli koncertowej. 
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Fot. Tomasz Rakoczy 

 

16‐06‐2015 

W ramach spotkań z  ludźmi gór pt. „Wspaniały  świat gór 
wysokich”, główny animator i organizator tego cyklu, zara‐
zem wieloletni prezes bielskiego oddziału PTT  i Bielskiego 
Klubu Alpinistycznego, Jan Weigel zaprezentował przybyłym 
bogato  ilustrowaną zdjęciami opowieść pt. „W Peruwiań‐
skich Kordylierach”. W spotkaniu poświęconemu pierwszej 
polskiej wyprawie w Andy Peruwiańskie w 1971 roku udział 
wzięło kilkadziesiąt osób. 
 

 
Fot. Celina Skowron 

 

20‐06‐2015 

Finał  tegorocznej  akcji  „Sprzątamy  Beskidy  z  PTT  2015” 
zgromadził 180 wolontariuszy na  szczycie Hrobaczej  Łąki. 
Dla uczestników zostały przy schronisku przygotowane liczne 
konkursy plastyczne  i sprawnościowe. Smutny bilans w tym 
dniu wyniósł 3000  litrów śmieci, a podczas całej akcji 457 
wolontariuszy  zebrało  z  ponad  100  km  szlaków  górskich 
blisko 10000 litrów śmieci. 
 

 
Fot. Tomasz Rakoczy 

 

21‐06‐2015 

W częściowo  zachmurzoną niedzielę uczestnicy wycieczki 
wybrali się w Tatry Słowackie na jeden z ciekawych szczytów 
tatrzańskich, jakim jest Siwy Wierch (1805 m n.p.m.). Licząca 

102 osoby grupa pod opieką przewodników mogła podziwiać 
„wiosenną” przyrodę  tatrzańską, która na  tych wysokościach 
dopiero budzi się do życia. 
 

 
Fot. Robert Słonka 

 

27‐06‐2015 – 28‐06‐2015 

Celem ostatniej w drugim kwartale wycieczki  zrealizowa‐
nej  w  ramach  cyklu  „Wędrówki  z  Robalem”  były  Niżne 
Tatry. Uczestnicy wycieczki, których było tym razem szes‐
nastu, zdobyli najpierw Dumbiera, a w drugi dzień Salatyn, 
wejście na szczyt którego niektórym pokrzyżowała pogoda.  
 

 
Fot. Szymon Baron 

 

28‐06‐2015 

Celem  ostatniej  w  tym  kwartale  wycieczki  był  kolejny 
odcinek Małego Szlaku Beskidzkiego. Tym razem w gronie 
trzynastu osób wędrowaliśmy z Przełęcz Kocierskiej przez 
Potrójną na Leskowiec  i dalej  za czerwonymi  znakami do 
Krzeszowa Górnego. 
 

 
Fot. Katarzyna Talik 

 

Opracowanie: Tomasz Węgrzyn  
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KRONIKA KOŁA PTT w KOZACH 
KWIECIEŃ – CZERWIEC 2015 R. 

 

 
06‐04‐2015 

Wycieczka  na  Bobek  skierowana  była  głównie  do młodych 
wędrowców. Śnieg na trasie sprawił im niezłą frajdę podczas 
wędrowania  czerwonym  szlakiem  wzdłuż  granicy  czesko‐
słowackiej. Na trasie podróży znalazły się również dwa zamki: 
w  Bytcy  i  Budatinie.  Po  zwiedzaniu  zadowoleni wracali  do 
domu. 
 

 
Fot. Katarzyna Talik 

 

12‐04‐2015 

Zgodnie z tradycją również w tym roku udaliśmy się wraz 
z naszym oddziałem by podziwiać krokusy na Polanie Cho‐
chołowskiej.  Tym  razem  przywitała  nas  bardziej  zimowa, 
niż wiosenna aura, jednak krokusy nie zawiodły i nieśmiało 
zerkały spod śniegu. 
 

 
Fot. Szymon Baron 

 

07‐05‐2015 

Często dopiero po latach doceniamy chwile zatrzymane na 
fotografiach lub kadrach filmowych ‐ są one naszą „pamięcią”. 
Dlatego  szczególne  słowa uznania należą  się dla naszego 
kolegi z Oddziału PTT w Bielsku‐Białej  ‐ Wacława Moraw‐
skiego, który dokumentuje wyjazdy PTT w postaci filmowej. 
Relacje  te  są  impresją  z  wędrówek,  pełną  ciekawostek 

krajoznawczych  i szczypty humoru. Bardzo dziękujemy, że 
w  zaciszu  sali  balowej  pałacu  Czeczów mogliśmy  jeszcze 
raz ruszyć na szlak… 
 

 
Fot. archiwum Koła PTT w Kozach 

 

16‐05‐2015 

Już po raz czwarty Oddział PTT w Bielsku‐Białej zorganizował 
akcję ekologiczną sprzątania Beskidów pod nazwą „Sprzą‐
tamy Beskidy z PTT 2015”. Podczas sprzątania rejonu Babiej 
Góry nietypowo podzieliliśmy się na dwie grupy: sprząta‐
jącą i edukacyjną. Pierwszą tworzyli starsi, którzy wyruszyli 
na  szlaki  zaopatrzeni w worki,  drugą  zaś  dzieci  ze  szkół 
podstawowych. Grupa ta pod okiem babiogórskiego leśnika 
uczyła się  jak powstaje  las, od nasionka po dorosłe drzewo. 
Każdy  z uczestników miał  również okazje posadzić  swoją 
jodełkę. Po jakże ciekawej lekcji przyrody spotkaliśmy się z 
resztą uczestników przy ognisku. Dzieci, które były chętne 
mogły dodatkowo zdobyć medal "Przyjaciela BgPN".  
 

 
Fot. archiwum Koła PTT w Kozach 

 

31‐05‐2015 

48  zawodników  rywalizowało  o  zwycięstwo  w  V  Turnieju 
Szachowym  im. Władysława Honkisza. W  tym  roku w  rea‐
lizację  tego wydarzenia  zaangażowało  się  także nasze  Koło 
PTT w Kozach.  
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Fot. archiwum Koła PTT w Kozach 

 

04‐06‐2015 

Z  kilkudniowym  opóźnieniem  dla  naszych  pociech  zorga‐
nizowaliśmy Dzień Dziecka 2015. Tym razem nie w formie 
pikniku ale „nocnego wyjścia na Hrobaczą”. Wyprawa za‐
częła się o 20.15. Po dwóch godzinach dotarliśmy na szczyt, 
gdzie pod rozgwieżdżonym niebem przy ognisku spędziliśmy 
czas: „kulinarnie”, wierszykowo  i śpiewająco. Po tej „uczcie” 
zeszliśmy  najbardziej widokową  trasą  do  Kóz.  Pod  nami 
rozciągało się morze świateł ‐ niesamowity  i niezapomniany 
widok. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy „za nocne 
zdobycie Hrobaczej”. 
 

 
Fot. archiwum Koła PTT w Kozach 

 

07‐06‐2015 

Juz  poraz  ósmy w  Soblówce  odbył  sie  „Zwyk  Bacowski” 
związany  z  wyjściem  owiec  na  halę.  Baca  z  Podhala  od 
czterdziestu  lat przyprowadza na nasze halę stado owiec, 
aby  kultywować  tradycje,  co  roku  zapraszając  na  pokazy 
związane obrzędami pasterskimi, dojeniem owiec oraz po‐
częstunkiem  świeżym  serem  (bundzem).  W  drodze  po‐

wrotnej zahaczyliśmy o Matyskę ‐ Golgotę Beskidów. 
 

 
Fot. Grzegorz Ryszawy 

 

20‐06‐2015 

W  rejonie  Hrobaczej  Łąki  odbyła  się  finałowa wycieczka 
w ramach tegorocznej edycji akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 
2015”. Wszystkie grupy wyruszyły na szlaki w sobotni po‐
ranek,  by  po  sprzątnięciu  zaplanowanych  na  ten  dzień 
szlaków  spotkać  się ok. godziny 13.00 na polanie poniżej 
szczytu Hrobaczej Łąki. Tutaj czekało na nich ognisko i wspólne 
pieczenie kiełbasek,  jak również konkurs plastyczny  i spraw‐
nościowy. Koło PTT w Kozach otrzymało  z  rąk Marszałka 
Województwa Śląskiego Puchar „Za wyróżniające się uczest‐
nictwo w akcji Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”. 
 

 
Fot. Tomasz Rakoczy 

 

25‐06‐2015 

Tego dnia rozstrzygnięto konkurs pt. „Przewodnik po Kozach”. 
Jury w składzie: p. Kazimiera Sołczykiewicz‐Kowalska, p.  Jan 
Sztafiński oraz p. Bartłomiej Jurzak dokonało oceny złożo‐
nych prac i przyznało następujące miejsca: I dla Aliny Czyrnek 
i Natalii Wojtusiak, II dla Zuzanny Gałuszki, III dla Oliwiera 
Białki, Wiktorii Wróbel i Sandry Sjenko. Wyróżnienie otrzy‐
mała praca Nikoletty  Tomalik, Marii Chmielewskiej  i Mai 
Ryszawy. Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, wszystkim dzię‐
kujemy za udział. Wręczenie nagród i upominków, ze wzglę‐
dów organizacyjnych, nastąpi po okresie wakacyjnym. 

 

Opracowanie: Anna Kózka‐Filarska
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WITAMY W NASZYM ODDZIALE 
 

 
W drugim kwartale 2015 roku do naszego Oddziału wstąpiło dziesięć osób. Serdecznie witamy w naszym gronie! 

 BB‐281 ‐ Katarzyna Suchy (09‐04‐2015) 

 BB‐282 ‐ Anna Gieruszczak (14‐04‐2015) 

 BB‐283 ‐ Konrad Rakoczy (16‐04‐2015) 

 BB‐284 ‐ Ryszard Hańderek (30‐04‐2015) 

 BB‐285 ‐ Agnieszka Suchomska (07‐05‐2015) 

 BB‐286 ‐ Aleksandra Jakieła (25‐05‐2015) 

 BB‐287 ‐ Weronika Jakieła (25‐05‐2015) 

 BB‐288 ‐ Wojciech Biłko (11‐06‐2015) 

 BB‐289 ‐ Stefan Brzeźny (18‐06‐2015) 

 BB‐290 ‐ Małgorzata Kupczak (30‐06‐2015) 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. Oddział PTT w Bielsku‐Białej liczy 152 członków.  

 
 

Norbert Owczarek 
„Sprzątamy Beskidy z PTT 2015” 
 

rejon Szyndzielni i Klimczoka (Beskid Śląski) 

25.04.2015 r. 
 

Już po raz czwarty Oddział Polskiego Towarzystwa Tat‐

rzańskiego  w  Bielsku‐Białej  organizuje  akcję  ekologiczną 
sprzątania Beskidów pod nazwą „SPRZĄTAMY BESKIDY Z PTT 

2015”. Dzisiaj rozpoczęliśmy tegoroczną akcję sprzątaniem 
pasma Szyndzielni i Klimczoka. 

Z  samego  rana  na  górskie  szlaki  z  różnych  punktów 
startowych wyruszyły  trzy grupy wolontariuszy gotowych 

sprzątnąć górskie szlaki. 
Z Oddziału PTT w Chrzanowie przyjechała duża  grupa 

z członkami Szkolnych Kół PTT: SKK PTT „Raki” przy PG 1 
w Chrzanowie, SKK PTT przy  II LO w Chrzanowie, SKK PTT 
przy  ZS Nr  1 w  Chrzanowie,  SKK  PTT  przy  PCE w  Chrza‐

nowie,  SKK  PTT  przy  ZS w  Libiążu. Wędrowali  i  sprzątali 
następującą  trasę: Szczyrk Biła  ‐ Przełęcz Karkoszczonka  ‐ 

schronisko PTTK „Klimczok” pod Magurą ‐ Szczyrk Górka ‐ 
Szczyrk Biła. 

Drugą dużą grupę stanowili nauczyciele, uczniowie i ich 
rodzice  ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Dąbrowie Górni‐

czej, czyli Koło Miłośników Beskidów „Diablaki” z Dąbrowy 
Górniczej. Ta grupa robiła sprzątała na trasie Bystra ‐ Kozia 

Góra  ‐ Przełęcz Kołowrót  ‐ Szyndzielnia  ‐ schronisko PTTK 
„Klimczok”. 

Nie mogło  zabraknąć  także  reprezentacji organizatora 
akcji, czyli Oddziału PTT w Bielsku‐Białej, który w porząd‐
kach na górskich szlakach wsparli harcerze Hufca Beskidzkiego 

ZHP: 78 Grunwaldzka Drużyna Harcerska  „Halny”  im. hm 
Józefy Kantor oraz 77 Grunwaldzka Beskidzka Drużyna Star‐

szoharcerska „Tolemak”. Ta grupa poruszała się następującą 
trasą: Wapienica ‐ Szyndzielnia ‐ Klimczok ‐ schronisko PTTK 

„Klimczok” ‐ Szyndzielnia ‐ Przełęcz Dylówki ‐ Olszówka. 
Spotkanie wszystkich ekip nastąpiło na terenie Schroniska 

PTTK „Klimczok” pod Magurą. Pamiątkowa sesja zdjęciowa 
wszystkich  wolontariuszy,  wspólne  pieczenie  kiełbasek 

przy ognisku, rozmowy ze znajomymi z różnych zakątków 
Polski  –  w  takiej  atmosferze  regenerowano  siły  przed 

dalszą wędrówką  i  zbiórką  śmieci  pozostawionych  przez 

pseudoturystów. 
Chcielibyśmy  podziękować  gospodarzom  Schroniska 

„Klimczok”  i Schroniska na Przełęczy Karkoszczonka za to, 
że mogliśmy  zostawić u nich  część  zebranych  ze  szlaków 

śmieci  i ruszyć dalej robić porządki bez zbędnego ciężaru. 
Smutny jest dla nas fakt, że nie spotkaliśmy się z podobnym 

zrozumieniem  i  wsparciem  ze  strony  właścicieli  innych 
górskich  schronisk mijanych przez nas podczas dzisiejszej 

akcji. 
Podsumowując: w sobotę 25 kwietnia 2015 roku w sprzą‐

taniu  górskich  szlaków  rejonu  Szyndzielni  i  Klimczoka 
wzięło udział 136 osób, w tym 94 dzieci i młodzieży. Zebra‐
no przerażająco dużą  liczbę 2500  litrów  śmieci. Najsmut‐

niejszy  i  przygnębiający  jest  fakt,  że mijając  posprzątane 
wcześniej ze śmieci miejsca, w ciągu kilku godzin pojawiły 

się nowiutkie puste butelki i puszki po piwie. Jak widać po 
przytoczonym  przykładzie,  akcji  sprzątania  gór  nigdy  za 

wiele… Czy nie prościej jednak byłoby zająć się prawdziwą 
edukacją ekologiczną społeczeństwa i uświadamianiem za‐

grożeń jakie niosą beztrosko rzucane na górskich szlakach 
śmieci? 

Wszystkich, których denerwuje widok śmieci na górskich 
szlakach oraz tych, którzy chcieliby z tym brudnym faktem 

coś  zrobić  już  dzisiaj  zapraszamy  16 maja  2015  roku  na 
sprzątanie rejonu Babiej Góry. Oczywiście w ramach akcji 
„Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”. 

 

rejon Babiej Góry (Beskid Żywiecki) 
16.05.2015 r. 

 

W sobotę, 16 maja, odbyła się druga wycieczka w ramach 

akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”. Tym razem oczysz‐
czano ze śmieci szlaki w rejonie Babiej Góry. 

W sprzątaniu wzięło udział 120 osób, w  tym 71 dzieci 
i młodzieży. Pierwszą grupę stanowiły połączone siły przed‐

stawicieli Oddziału PTT Bielsko‐Biała  i Koła PTT w Kozach. 
Kilku reprezentantów tej grupy sprzątało szlaki wiodące na 
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Diablak od strony Orawy, a pozostali usuwali „rzekę” śmieci 
na trzykilometrowym odcinku drogi od Przełęczy Lipnickiej 
(Krowiarki)  w  dół.  Drugą  grupę  stanowili  reprezentanci 

SKKT  ze  Szkoły  Podstawowej  im.  Bolesława  Chrobrego 
w Rybarzowicach, którzy byli na zajęciach w szkółce leśnej 

i posadzili 43 drzewka. Nie mogło zabraknąć reprezentacji 
PTT Chrzanów wraz z młodzieżą z placówek w tym mieście 

–  Powiatowego  Centrum  Edukacyjnego,  Zespołu  Szkół 
Ekonomiczno‐Chemicznych oraz Szkoły Podstawowej nr 1. 

Sprzątali  oni  czerwony  szlak  z  Przełęczy  Lipnickiej  przez 
Sokolicę, Diablak,  Przełęcz Bronę,  aż do  Schroniska  PTTK 

na Markowych  Szczawinach,  a  także  Perć  Przyrodników. 
Następnie przeszli zielonym szlakiem do parkingu w Zawoi 
Markowej. Czwartą, najliczniejszą  grupę,  stanowili  repre‐

zentanci Koła Miłośników Beskidów „Diablaki” z Dąbrowy 
Górniczej. Grupa ta, licząca ponad pięćdziesiąt osób, sprzą‐

tała górny płaj, czyli niebieski szlak od Przełęczy Lipnickiej 
do  Schroniska  PTTK  na Markowych  Szczawinach.  Później 

zbierała  śmieci  na  zielonym  szlaku  do  parkingu w  Zawoi 
Markowej. 

Przerażający  bilans  sprzątania  rejonu  Babiej  Góry  to 
4000 litrów zebranych śmieci. Były wśród nich na przykład 

opona samochodowa, opona z traktora, fotel, dżinsy, a na‐
wet kalesony. 

Akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem z pieczeniem 
kiełbasek, zabawami najmłodszych na pobliskim placu zabaw 
i zwiedzaniem Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Finałowe  sprzątanie  odbędzie  się w  sobotę,  20  czerwca, 
w rejonie Hrobaczej Łąki. 

 

rejon Hrobaczej Łąki (Beskid Mały) 
25.04.2015 r. 

 

W  sobotę  20  czerwca  2015  roku  odbyła  się  finałowa 

wycieczka w  ramach  tegorocznej  edycji  akcji  „Sprzątamy 
Beskidy  z  PTT  2015”.  Stawili  się  na  niej  przedstawiciele 

organizatorów,  czyli  PTT  o/Bielsko‐Biała  wspierani  przez 
grupy członków i sympatyków z następujących organizacji: 
PTT o/Chrzanów, PTT o/Ostrowiec  Świętokrzyski, Bielskiego 

Klubu  Alpinistycznego,  SKKT  ze  Szkoły  Podstawowej  im. 
Bolesława  Chrobrego  w  Rybarzowicach,  Stowarzyszenia 

„Wichura” z Pszczyny oraz najliczniejszej tego dnia grupy z 
Koła Miłośników Beskidów „Diablaki” ze Szkoły Podstawowej 

nr 18 w Dąbrowie Górniczej. Terenem, który tego dnia ob‐
jęto górskimi porządkami były szlaki górskie rejonu Hrobaczej 

Łąki i teren kamieniołomu w Kozach. 
Wszystkie grupy wyruszyły na szlaki w sobotni poranek, 

by  po  sprzątnięciu  zaplanowanych  na  ten  dzień  szlaków 
spotkać  się ok.  godziny  13.00 na polanie poniżej  szczytu 

Hrobaczej  Łąki.  Tutaj  czekało  na  nich  ognisko  i wspólne 
pieczenie kiełbasek. Następnie obecni tego dnia dzieci i mło‐
dzież otrzymali pamiątkowe gadżety przekazane nam przez 

Marszałka Województwa Śląskiego. Posileni  i obdarowani 
prezentami‐niespodziankami  uczestnicy  finału  akcji  „Sprzą‐

tamy Beskidy z PTT 2015” z ogromną ochotą  i entuzjazm‐

mem wzięli udział w przygotowanych konkursach i zabawach. 
Odbył się m.in. konkurs plastyczny i konkurs sprawnościowy. 

Finał  tegorocznej  akcji  to  180  obecnych  osób, w  tym 

113  dzieci  i  młodzieży.  Podczas  zaledwie  kilku  godzin 
sprzątania górskich szlaków rejonu Hrobaczej Łąki zebrano 

z  nich  1800  litrów  śmieci  plus  1200  litrów w  kamienio‐
łomie w Kozach. Przerażający bilans tylko dzisiejszego dnia 

to  3000  litrów  wszelkiego  rodzaju  śmieci  i  odpadów 
zalegających w Beskidzie Małym. 

Nie  mogło  obyć  się  bez  pamiątkowych  dyplomów 
organizatorów,  czyli  PTT  o/Bielsko‐Biała  dla  wszystkich 

organizacji  obecnych  podczas  tegorocznych  wycieczek 
górskich w ramach akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”. 
Wśród wszystkich grup uczestniczących w akcji, były także 

takie, które wyróżniły się w szczególny sposób. 
Dyplomy  dla  najbardziej  zaangażowanych  w  akcję 

„Sprzątamy Beskidy z PTT 2015″ grup od Pana Kazimierza 
Karolczaka ‐ Członka Zarządu Województwa Śląskiego trafiły 

do: Oddziału PTT w Bielsku‐Białej, Oddziału PTT w Chrza‐
nowie  i Koła Miłośników Beskidów  „Diablaki”  z Dąbrowy 

Górniczej. 
Puchary Marszałka Województwa Śląskiego „Za wyróż‐

niające  się uczestnictwo w akcji Sprzątamy Beskidy z PTT 
2015”  otrzymały  następujące  organizacje:  Oddział  PTT 

w Chrzanowie, Koło PTT w Kozach, SKKT ze Szkoły Podsta‐
wowej  im.  Bolesława  Chrobrego w  Rybarzowicach,  Koło 
Miłośników Beskidów „Diablaki” z Dąbrowy Górniczej  i Koło 

PTTK „Beskidek” z Porąbki. 
Niestety kapryśna tego dnia pogoda zmusiła wszystkich 

około  godziny  15.00  do  nałożenia  kurtek  przeciwdesz‐
czowych  i zejścia w doliny, gdzie czekał na nich transport 

do  rodzinnych miejscowości. Najczęściej powtarzane wśród 
dzieci i młodzieży pytanie podczas zejścia grup do autoka‐

rów brzmiało: „Czy za rok także będziemy sprzątać Beskidy 
z PTT?”. Odpowiem krótko: TAK! Już dzisiaj ruszają przygo‐

towania  do  przyszłorocznej,  piątej,  jubileuszowej  edycji 
akcji  „Sprzątamy  Beskidy  z  PTT  2016”,  na  którą  gorąco 
w  imieniu organizatorów  już dzisiaj zapraszam wszystkich 

do czynnego uczestnictwa. 
Na  zakończenie  kilka  informacji  statystycznych  doty‐

czących akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2015”: 

 457  osób  zaangażowanych  w  akcją,  w  tym  280 

dzieci i młodzieży, 

 ponad  100  kilometrów  posprzątanych  szlaków 
Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego, 

 9810 litrów zebranych śmieci. 
Dziękujemy  w  tym  miejscu  za  wsparcie  sponsorowi, 

czyli Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Komax” Spółka z o.o. 

w  Kętach,  patronom  honorowym  w  osobach  Marszałka 
Małopolskiego Marka Sowy, członka Zarządu Województwa 

Śląskiego Kazimierza Karolczaka  i prezesa PTT  Józefa Hadu‐
cha,  a  także  dyrekcji  Babiogórskiego  Parku  Narodowego 

oraz  patronom medialnym  wspierającym  nas  przez  cały 
czas  trwania  akcji:  „Kronice  Beskidzkiej”  i  Regionalnemu 

Portalowi Informacyjnemu beskidzka24.pl. 
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Jerzy Bułka 
Koło PTTK „Beskidek” z Porąbki w akcji  
„Sprzątamy Beskidy z PTT 2015” 
 

rejon Bukowskiego Gronia (Beskid Mały) 
10.05.2015 r. 

 

Po  raz  kolejny  nasze  Koło  PTTK  „Beskidek”  z  Porąbki 
dołącza  się do udziału w Akcji  „Sprzątamy Beskidy  z PTT 

2015”. 
Naszym celem jest posprzątać górskie szlaki znajdujące 

się na terenie naszej gminy Porąbka. Pierwszy etap rozpo‐
częliśmy od Przełęczy Targanickiej przez Trzonkę, Bukowski 

Groń, Palenicę aż od Porąbki (szlak zielony). 
Mimo  że  zapowiadała  się  niezbyt  sprzyjająca  pogoda 

w niedzielny poranek na górski szlak wyruszyła trzynasto‐
osobowa ekipa członków naszego Koła. Wspólnymi siłami 

udało nam się pozbierać wszystkie śmieci znajdujące się na 
szlaku. Śmieci nie brakowało. Zebraliśmy około 250  litrów 

śmieci  różnego  rodzaju.  Można  stwierdzić  że  do  pełnej 
satysfakcji jeszcze daleko. 

Po drodze gościliśmy na porannej kawie w Chatce Limba 

pod Trzonką. Następnym naszym miejscem na odpoczynek 
była Baza Turystyczna u pana  Jacka. Mieliśmy możliwość 

rozpalenia ogniska i wspólne pieczenia kiełbasy. 
Wywózką  śmieci  na wysypisko  zajęła  się  firma  „Atra” 

z Porąbki. 
Podsumowując: w niedzielę 10 maja 2015 roku w sprzą‐

taniu  rejonu Bukowskiego Groniu udział wzięło  trzynastu 

członków naszego Koła. Zebrano około 250  litrów  śmieci. 

Mamy nadzieją, że przechodzący tamtędy turyści uszanują 
trud naszej pracy i pozostawią po sobie porządek. 

 

rejon Żaru (Beskid Mały) 
14.06.2015 r. 

 

Naszym drugim, a zarazem ostatnim etapem sprzątania 
szlaków  Beskidów  był  szlak  czerwony.  Zebraliśmy  śmieci 

od  Przełęczy  Kocierskiej  przez  Kocierz,  Cisową  Grapę, 
Kiczerę aż do Żaru. 

Tym razem w niedzielny poranek na górski szlak wyru‐
szyliśmy  ośmioosobową  ekipą  naszego  Koła. Od  samego 

rana zapowiadała się piękna pogoda. Po przejściu sporego 
odcinka  szlaku, byliśmy mile  zaskoczeni. Oprócz  tego,  że 

sprzyjała nam piękna pogoda, to na szlaku było wyjątkowo 
mało  śmieci. Na odcinku od Przełęczy Kocierskiej do Żaru 
zebraliśmy około  60  litrów  śmieci. Oprócz  sprzątania był 

czas na odpoczynek  i wspólne ognisko  z pieczeniem kieł‐
basy na Kiczerze. 

Oby  i tym razem turyści uszanowali nasz wkład w sprzą‐
tanie  szlaków  Beskidu  i  pozostawiali  po  sobie  porządek. 

Podsumowując, w niedzielę 14 czerwca 2015 roku w sprzą‐
taniu szlaku udział wzięło ośmioro członków naszego Koła 

i zebraliśmy około 60 litrów śmieci. 
 

 

uczestnicy finałowego sprzątania na polanie pod szczytem Hrobaczej Łąki (fot. Tomasz Rakoczy) 
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„Sprzątamy Beskidy z PTT 2015” na fotografii 
 

 
młodzież z Chrzanowa podczas zejścia z Klimczoka, 25.04.2015 

(fot. Remigiusz Lichota) 

 
uczestnicy sprzątania w rejonie Bukowskiego Gronia, 10.05.2015 

(fot. Jerzy Bułka) 

 
grupa z Koła PTTK „Beskidek” w Porąbce odpoczywa pod Kiczerą, 14.06.2015 

(fot. Jerzy Bułka) 

 
harcerze z ZHP w drodze na Szyndzielnię, 25.04.2015 

(fot. Celina Skowron) 

 
młodzież z Rybarzowic sadzi las pod Babią Górą, 16.05.2015 

(fot. Celina Skowron) 

 
grupa dorosłych sprząta okolice drogi na Krowiarki, 16.05.2015 

(fot. archiwum) 

 
puchary dla najaktywniejszych grup przygotowane do wręczenia, 20.06.2015 

(fot. Tomasz Rakoczy) 

 
prezes oddziału z grupką dzieci w drodze na Hrobaczą Łąkę, 20.06.2015 

(fot. Tomasz Rakoczy) 
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„Sprzątamy Beskidy z PTT 2015” w prasie 
 

 
 
wybrane artykuły prasowe: 
 

 
Magdalena Nycz: „Górskie Porządki” 
„Kronika Beskidzka” nr 25 (3045) / 2015), str. 31 
 
 
Joanna Mazur: „Posprzątali Królową Beskidów” 
„Tygodnik Podhalański” nr 21 (1315) / 2015, str. 16 
 
Agnieszka Wykręt: „Podsumowali wielkie sprzątanie” 
„Kurier Radia Bielsko” nr 21 (183) / 2015, str. 8 
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