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Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b
od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17
tel. 12 422 26 76, fax. 12 422 37 23
www.krakow.pttk.pl, e-mail: bort@krakow.pttk.pl

świadczy usługi w zakresie organizowania:
obsługi przewodnickiej w języku polskim i w językach obcych
noclegów i wyżywienia
wycieczek jednodniowych, wielodniowych, krajowych i zagranicznych
obozów turystyki kwalifikowanej, zielonych i białych szkół
biletów wstępu do muzeów, teatrów i na koncerty
dla grup przyjeżdżających do Krakowa: zakwaterowanie, wyżywienie,
imprezy regionalne oraz bilety wstępu

Rowerem po Złoty Liść 2012
Krakowski Klub Kolarski Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza na 55 Turystyczny Zlot
Kolarski Rowerem po Złoty Liść 2012 do KOŹMIC WIELKICH w gminie Wieliczka.
Celem imprezy jest popularyzacja krajoznawstwa i turystyki rowerowej oraz poznanie okolic
Krakowa i gminy Wieliczka.
TERMIN
Impreza odbędzie się 30 WRZEŚNIA 2012 roku. Przyjmowanie uczestników od godz. 1200
przy Przedszkolu w Koźmicach Wielkich.
WARUNKI UCZESTNICTWA
■ posiadanie karty rowerowej i sprawnego roweru,
■ zapewnienie opieki dorosłych dla dzieci do lat 14,
■ przejazd grupy zorganizowanej pod kierownictwem osoby pełnoletniej i doświadczonej,
posiadającej umiejętność udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialnej za zdyscyplinowanie i bezpieczeństwo kolarzy.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
■ posiadanie dowodu tożsamości, karty rowerowej, względnie prawa jazdy;
■ wymagane przestrzeganie: przepisów ruchu drogowego; dyscypliny, szczególnie podczas
przejazdu grupowego (peletonie); zaleceń Komandora, funkcjonariuszy Policji, sędziów
poszczególnych konkurencji oraz porządkowych.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
■ pamiątkowa ozdobna naklejka;
■ odcisk ozdobnej pieczęci do książeczek wycieczek kolarskich (do odznaki KOT);
■ prawo do udziału w atrakcyjnych konkursach sprawnościowych: rowerowy tor przeszkód,
rowerowy „bieg żółwi”, rzutki do tarczy, indywidualna jazda na czas pod górkę (ok. 500 m
po drodze utwardzonej), strzelanie z broni pneumatycznej; pierwsze miejsca będą
nagradzane pucharami i dyplomami, dalsze wartościowymi upominkami;
■ posiłek turystyczny;
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ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zbiorowe i indywidualne przyjmowane będą przez Sekretariat Imprezy na mecie
przy Przedszkolu w Koźmicach Wielkich. Zgłoszenia zbiorowe przyjmowane będą od
kierowników poszczególnych ekip na podstawie listy uczestników, z podaniem ich wieku
i adresów. Wpisowe płatne przy zgłoszeniu w wysokości 3 zł od osoby.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
■ zlot odbędzie się bez względu na pogodę,
■ kierownictwo Zlotu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian programu,
■ powyższy regulamin obowiązuje kierownictwo i wszystkich uczestników imprezy,
■ uwagi i zastrzeżenia oraz ewentualne reklamacje dotyczące całokształtu imprezy należy
składać lub zgłaszać u Komandora Zlotu w czasie nie przekraczającym jednej godziny od
jego zakończenia.
PROGRAM CZASOWY
12.00
12.00
12.30
16.00

Powitanie przed Przedszkolem w Koźmicach Wielkich
Występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Ad Libitum”
Rozpoczęcie konkursów sprawnościowych
Uroczyste zakończenie imprezy, wręczenie nagród

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBOM TRZECIM PONOSZĄ BEZPOŚREDNIO WINNI
INFORMACJE O IMPREZIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA AFISZACH

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

■ na metę Zlotu dojazd we własnym zakresie bez zabezpieczenia przejazdu przez Policję
■ oczekujemy na uczestników Zlotu przy Przedszkolu w Koźmicach Wielkich o godz. 12.00
■ dla najliczniejszej ekipy szkolnej z gminy Siepraw – Puchar Wójta Tadeusza Pitali
UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

Serdecznie zapraszamy

Kilka słów o Koźmicach Wielkich
Koźmice Wielkie to największa wioska w Gminie Wieliczka o powierzchni 706 hektarów,
położona na Pogórzu Wielickim, nad rzeką Wilgą. W Koźmicach Wielkich mieszka mniej
więcej 2,5 tys. osób, osiedlonych w ok. 750 domach. W Koźmicach Wielkich warto zobaczyć
wiele zabytkowych kapliczek i stare zabudowania objęte konserwatorską ochroną. Z najwyższego wzniesienia Wysokiej Góry, położonego 353 m. n.p.m. rozpościerają się wspaniałe
widoki na Koźmice Wielkie i sąsiednie miejscowości: Byszyce, Gorzków, Janowice, Koźmice
Małe, Pawlikowice, Raciborsko, Sierczę, Sygneczów. W Koźmicach Wielkich znajdują się:
przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum z dużą salą gimnastyczną oraz stołówką, filia
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, kościół parafialny pod wezwaniem
Trójcy Świętej, cmentarz, budynek wielofunkcyjny z salą widowiskową, Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”, kompleks boisk „Orlik 2012”, boisko piłkarskie, boisko do
piłki plażowej, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą. W Koźmicach Wielkich prężnie
działają: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
Rada Gospodarcza Parafii, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Rady Rodziców przedszkola i szkół, Klub Sportowy „Wilga” z sekcją piłki nożnej, Uczniowski Klub Sportowy
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„Magnum” z sekcjami: tenisa stołowego, siatkówki, badmintona, lekkoatletycznej, piłki
plażowej. Koźmice Wielkie przecina sieć dróg: powiatowych, gminnych i lokalnych, sieć
gazowa i wodociągowa. Wybudowanych jest wiele przydomowych oczyszczalni ścieków.
W Koźmicach Wielkich znajdują się również: stacja paliw, apteka, kilka sklepów spożywczych, kilka firm i zakładów usługowych. Mieszkańcy Koźmic Wielkich marzą między
innymi o przydrożnych chodnikach, placu zabaw dla dzieci, budowie wielofunkcyjnego
boiska dla szkoły podstawowej, oświetleniu dróg, budowie przyszkolnego parkingu,
rozbudowie przedszkola, remontach dróg. Więcej informacji o Koźmicach Wielkich można
znaleźć na stronie www.kozmice.wieliczka.eu lub w książce pod tytułem „Koźmice Wielkie
historia i współczesność”, autorstwa Andrzeja Janowskiego, wydanej w Krakowie w 2003 r.,
a możliwej do nabycia w przykościelnej salce „Przystań”.
Podczas 55 zlotu „Rowerem po złoty liść” w niedzielę 30 września 2012 r. o godz. 12 w sali
Domu Kultury w Koźmicach Wielkich wystąpi zespół wokalno-instrumentalny „Ad Libitum”
w składzie: Katarzyna Puch – sopran, Małgorzata Włodarczyk – gitara klasyczna, Paulina
Tkaczyk – flet Traverso, fortepian. Zespół wykonuje utwory świeckie, w tym fragmenty
musicali, operetek, oper oraz muzykę sakralną. W repertuarze ma szereg autorskich aranżacji,
poczynając od muzyki dawnej po współczesną. Koncertował na wielu festiwalach w kraju i za
granicą, zdobywając wysokim poziomem artystycznym, gracją i elegancją sympatię i uznanie
publiczności. Zespół nagrał kilka płyt.
opracował Jerzy Cholewa

Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół
Komisja Kół zaprasza na spotkania Klubu Prezesów w następujących terminach:
17 WRZEŚNIA

W programie: konkurs (Wspomnienia z letniego sezonu turystycznego 2012 r.).

15 PAŹDZIERNIKA W programie: spotkanie z działaczami Koła Organizatorów Turystyki.
19 LISTOPADA

W programie: sprawy organizacyjne oraz ustalenie programu Komisji
na rok 2013. Przebieg kampanii sprawozdawco-wyborczej w Kołach.

17 GRUDNIA

W programie: Opłatkowy Klub Prezesów.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie
przy ul. Zyblikiewicza 2b; godzina rozpoczęcia: 16.30.

Konkurs Komisji Kół
Komisja Kół Oddziału ogłasza Konkurs na wspomnienia z letniego sezonu turystycznego 2012 r.
1. Wspomnienia mają dotyczyć własnych przeżyć uczestnika Konkursu podczas udziału
we wszelkich formach turystyki, zarówno zbiorowej jak też indywidualnej, w kraju lub
za granicą, i mogą przybrać dowolną formę literacką – np. opowiadanie, felieton, wiersz,
reportaż itp.
2. Prace mogą być indywidualne lub zbiorowe (np. grupa kilku osób, Koło).
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich członków Oddziału Krakowskiego PTTK.
4. Podpisane prace należy składać w siedzibie Oddziału przy ul. Zyblikiewicza 2b,
w terminie do 12 października br.
Przegląd prac i ogłoszenie wyników nastąpi na zebraniu Komisji Kół 15 października 2012 r.
przewodniczący Komisji Kół
Janusz Worotniak
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LVIII Zlot Turystów Górskich na Hali Krupowej
Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, Komisja Turystyki Górskiej Oddziału
Krakowskiego PTTK zaprasza wszystkich turystów górskich - i nie tylko - do uczestnictwa
w Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej.
ORGANIZATOR
Organizatorem LVIII Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2012” jest Komisja
Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK.
UCZESTNICTWO W ZLOCIE
W Zlocie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez koła PTTK, zakłady pracy i inne
organizacje oraz turyści indywidualni. Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro
Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna).
PRZEBIEG ZLOTU
Punkt startowy trasy oraz jej przebieg jest dowolny pod warunkiem, że uczestnicy
zgłoszą się na mecie Zlotu na Hali Krupowej w godz. 1100-1330 w dniu 7 października 2012 r.
Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się o godzinie 1330.
Drużyny, które nie zgłoszą się do godz. 1330 nie będą brały udziału w punktacji
do nagród i pucharów przechodnich.
WPISOWE
Wpisowe w wysokości 11,- zł przyjmuje Biuro Oddziału wraz ze zgłoszeniem do dnia
5 października 2012 r.
UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW
W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują:
 pamiątkową odznakę zlotową,
 potwierdzenie punktów do GOT,
 odcisk okolicznościowego stempla z okazji Zlotu,
 nagrody przechodnie dla najlepszych.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 zgłoszenie udziału w terminie do dnia 5 października 2012 r.,
 przybycie na metę Zlotu w godzinach przyjmowania,
 przestrzeganie zasad kultury turystycznej i ochrony przyrody,
 przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
NAGRODY PRZECHODNIE
 Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej grupy (koła) osób
dorosłych biorącej udział w Zlocie.
 Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK dla najliczniejszej grupy (koła)
młodzieży szkolnej biorącej udział w Zlocie.
Nagrody przechodnie przechodzą na własność po 3-krotnym kolejnym ich zdobyciu.
UWAGI
 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub szkody spowodowane przez uczestników. Uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na własny koszt i we własnym zakresie.
 Wszystkich zainteresowanych informujemy, że o godzinie 1200 w kaplicy na Okrąglicy
odbędzie się msza św. w intencji turystów i zakończenia sezonu górskiego.
Na następnej stronie przedstawiamy dla przypomnienia schemat znakowanych szlaków
turystycznych w obrębie pasma Polic oraz punktację do Górskiej Odznaki Turystycznej.
Uczestnikom życzymy słonecznej pogody na trasach zlotu!
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Nr

Trasa dojścia

Juszczyn – Jawor
– Hala Krupowa
Kojszówka – Burdelowa – Cupel –
2
Okrąglica – Hala Krupowa
Osielec – Cupel – Okrąglica
3
– Hala Krupowa
Bystra – Cupel – Okrąglica
4
– Hala Krupowa
Sidzina (centrum) – Malinowe
5
– Okrąglica – Hala Krupowa
Sidzina (centrum) – Dom Dziecka
6
– Hala Krupowa
Sidzina Wielka Polana
7
– Hala Krupowa
Przeł. Zubrzycka – Polica
8
– Hala Krupowa
Przeł. Krowiarki – Kiczorka
9
(Hala Śmietanowa) – Hala Krupowa
Zawoja Lajkonik – Kiczorka (Hala
10
Śmietanowa) – Hala Krupowa
Zawoja Mosorne – Kiczorka (Hala
11 Śmietanowa) – Hala Krupowa
1

Zawoja (centrum) – Spalenica
– Hala Krupowa
Zawoja (centrum) – Spalenica –
12a Kiczorka (H.Śmietanowa) – Polica
– Hala Krupowa
12

13

Skawica Górna – Sucha Góra
– Hala Krupowa
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Kolor szlaku
żółty

Czas przejścia
w górę w dół

Punkty
do GOT

4½

4

18/11

niebieski
potem czerwony
zielony
potem czerwony

5

4

22/16

4¼

3¼

22/16

czerwony

4¾

4

23/16

niebieski

4½

3½

24/19

niebieski
potem zielony

3

2½

14/9

czarny

1½

1

9/5

niebieski
potem czerwony

2½

2¼

17/13

czerwony

3

2¾

14/13

3¼

2¾

18/13

4

3½

17/13

zielony

3¾

2¾

15/10

zielony
potem niebieski
potem żółty
potem czerwony

4¼

3¼

21/18

niebieski

2½

2

14/9

żółty
potem czerwony
niebieski
potem żółty
potem czerwony
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Komisja Turystyki Górskiej
Oddziału Krakowskiego PTTK
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Jesień z B.O.R.T.
Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych jesienią 2012 roku przez
BORT Oddziału Krakowskiego PTTK.
23 września
Małe Pieniny. Jaworki (rezerwat Biała Woda), przełęcz Rozdziele, Wysoka, Durbaszka,
zejście do Szlachtowej lub z Wysokiej zejście wąwozem Homole do Jaworek (trasa górska
dla średnio zaawansowanych).
Cena: 58,- zł
29 września
Zamki, Pałace i Dwory Ziemi Zawierciańskiej. Kraków, Rzędkowice (wapienne ostańce),
Włodowice (ruiny pałacu, kościół barokowy), Zawiercie (pałacyk Szymańskiego, dwór),
Poręba, dąb Bartek, Siewierz (ruiny zamku, kościół romański), Ciągowice (ruiny dworku),
Wysoka (ruiny pałacyku), Rokitno Szlacheckie (dworek, park), Kraków.
Cena: 62,- zł
7 października
Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej na Hali Krupowej.
Cena: 50,- zł
12-14 października
Okolice Warszawy. I dzień: Kraków, Radziejowice (zwiedzanie), Żyrardów (zwiedzanie),
Sochaczew (zwiedzanie), Niepokalanów (zwiedzanie, obiadokolacja, nocleg); II dzień:
Niepokalanów (śniadanie), przejazd kolejką wąskotorową do Wilczy Tułowskich,
Kampinoski Park Narodowy (zwiedzanie), Żelazowa Wola (zwiedzanie), Brochów
(zwiedzanie), Nowy Secymin (zwiedzanie, obiadokolacja, nocleg); III dzień: Nowy Secymin
(śniadanie), Twierdza Modlin (zwiedzanie), Zakroczym (zwiedzanie), Czerwińsk
(zwiedzanie), Palmiry (zwiedzanie), powrót do Krakowa.
Cena: 550,- zł + wstępy
21 października
Kraków - Dolina Kościeliska. Dolina Kościeliska, Polana Na Stołach, Dolina Kościeliska,
Chochołów (trasa górska łatwa).
Cena: 60,- zł + wstęp do TPN
28 października
Jesień w Ojcowskim Parku Narodowym. Kraków, Skała, przejście „Drewnianą Drogą” do
Ojcowa, spacer doliną Prądnika do Bramy Krakowskiej, przejście wierzchowiną do klasztoru
Albertynów, przejście do doliny Sąspowskiej i na Złotą Górę (ognisko, pieczenie kiełbasek).
Cena: 52,- zł
10 listopada
Nekropolie Krakowskie – Cmentarz Rakowicki. Zwiedzanie zabytkowej części cmentarza.
Cena: 15,- zł
Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie, dlatego bliższe informacje
na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy uzyskają w BORT
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b
codziennie w godz. 9 - 17
tel. 12-422-2676, fax. 12-422-3723
www.krakow.pttk.pl, e-mail: bort@krakow.pttk.pl
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Z księgarskiej półki
Tych turystów, którzy po wakacyjnych wojażach chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o Bieszczadach, informujemy, że w maju na rynku wydawniczym ukazała się
pozycja Stanisława Kłosa „BIESZCZADY – ostatni taki
zakątek” wydana nakładem wydawnictwa Sport i Turystyka Muza S.A. Stanisław Kłos przewodnik górski,
instruktor krajoznawstwa Polski specjalizuje się w tematyce bieszczadzkiej. Jest autorem takich pozycji jak:
przewodnik „Bieszczady”, „Bieszczady” z serii „A to
Polska właśnie”, „Osobliwości Bieszczadów” i innych.
W swojej nowej książce wprowadza Czytelnika w osobliwy świat bieszczadzkiej przyrody, historii i kultury,
opisując życie dawnych mieszkańców tego regionu
Łemków i Bojków. Jak sam autor pisze we wstępie:
„Moja książka nie jest więc kolejnym przewodnikiem,
lecz raczej opowieścią o tej fascynującej krainie ...”.
Książka opatrzona jest wieloma kolorowymi zdjęciami
współczesnego krajobrazu i przyrody oraz licznymi
fotografiami czarno-białymi, przypominającymi historię
i przedwojenne atrakcje regionu. Treść podzielona jest na trzy zasadnicze rozdziały:
„Przeszłość odległa i całkiem bliska”, „Co ciekawszych gór opisanie”, „Na pograniczu
kultur”. W pierwszym z nich autor opisał historię regionu, pożogi wojenne i ich konsekwencje, zagospodarowanie turystyczne oraz społeczności bieszczadzkie dawniej i dziś. W drugim
rozdziale znajduje się opis pasm górskich: Wysokiego Działu, Połonin, Tarnicy, Granicznego
oraz wybranych rezerwatów przyrody, jak również Jeziora Solińskiego i doliny Sanu.
W kolejnym rozdziale opisane są trzy ważne miejscowości regionu: Sanok, Lesko, Ustrzyki
Dolne, ich historia, zagospodarowanie, zabytki oraz miejsca godne zwiedzenia. W dalszej
części rozdziału opisane są miejscowości w obrębie małej i dużej obwodnicy bieszczadzkiej
oraz zabytkowe obiekty architektoniczne, takie jak: kościoły, cerkwie, synagogi, zamki,
świadczące o różnorakiej przeszłości etnicznej i wyznaniowej. Autor poświęcił również
miejsce dla opisania historii kolejek leśnych w tym regionie, twórczości artystycznej oraz
etymologii nazw miejscowości, gór, lasów i rzek. Ponadto przewodnik zawiera spis
ważniejszej literatury i indeks nazw geograficznych opisanych w książce. Całość 448
stronicowa oprawiona jest w kartonową okładkę. Sugerowana cena detaliczna 59,99 zł.

Wycieczka Koła Przewodników Miejskich PTTK
W ramach prowadzonych szkoleń Koło Przewodników Miejskich PTTK nr 31 zorganizowało
w sobotę 30 czerwca 2012 r. wyjazd rekreacyjno-szkoleniowo-integracyjny na teren powiatów
bocheńskiego i brzeskiego. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z kilkoma ważniejszymi zabytkami tego rejonu. Przy okazji zaproszono członków innych krakowskich organizacji przewodnickich między innymi: Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych, Koła
Przewodników Beskidzkich i Terenowych oraz działaczy Komisji Kół Oddziału Krakowskiego PTTK.
Przy pięknej pogodzie wyruszyliśmy autokarem spod Domu Turysty „Wyspiański”. Podczas
przejazdu przez Kraków przewodniczka Ania Stalmach opowiadała o mijanych miejscach.
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Jadąc fragmentem wschodniej obwodnicy Krakowa osiągnęliśmy Wieliczkę i wtedy do pracy
przystąpiła Ania Mikołajewska – świeżo „upieczona” przewodniczka terenowa, która w formie uroczej gawędy przedstawiała dzieje okolic wzdłuż drogi nr 4 oraz znajdujące się tam
ciekawsze obiekty.
Pierwszym celem na naszej trasie był Szczepanów koło Brzeska – miejsce narodzin św.
Stanisława. Zwiedzaliśmy kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, do którego w formie bocznej kaplicy przylega starszy, XIII-wieczny kościół św. Marii
Magdaleny. Po terenie Sanktuarium oprowadziła nas Ania Stalmach. Miejscowy proboszcz
i opiekun Sanktuarium ks. prałat Władysław Pasiut obdarował uczestników naszej wycieczki
poświęconymi obrazkami z wizerunkiem św. Stanisława oraz płytą DVD z filmem o Szczepanowie. Udzielił nam również kapłańskiego błogosławieństwa. W dobrym nastroju ruszyliśmy
w kierunku Dębna, by zwiedzić tamtejszy zamek rycerski. Po doskonale utrzymanym zamku,
niewidocznym z pobliskiej trasy Kraków – Tarnów, oprowadziła nas Pani Krystyna Gurgul –
kierownik zamkowego muzeum. Zamek o zwartej zabudowie z kameralnym dziedzińcem robi
duże wrażenie. Do większości komnat na parterze wchodzi się wprost z dziedzińca – jak
przed wiekami. Bogate wyposażenie wnętrz czyni je bardzo przytulnymi, co uatrakcyjnia
samo zwiedzanie. W pewnym momencie stanęliśmy oko w oko z Białą Damą, na szczęście
bez poważniejszych konsekwencji. Po opuszczeniu zamku malownicze otoczenie z dojrzewającymi drzewami wiśniowymi zachęcało do dłuższego pobytu. Mimo wszystko, po zakupach pamiątek w zamkowym sklepiku muzealnym, przyszło nam ruszyć w dalszą drogę.
Kierunek Nowy Wiśnicz!
W tym miasteczku, położonym nad rzeczką Leksandrówką, zaplanowaliśmy zwiedzić dwa
miejsca: zamek oraz
związany z Janem
Matejką dworek na
Koryznówce. Rozpoczęliśmy od Koryznówki, po której
oprowadziła nas Pani
Maria
SerafińskaDomańska, potomkini
Serafińskich – szwagrostwa Jana Matejki.
Ten urokliwy dworek
otoczony
dobrze
utrzymanym ogrodem,
z pięknymi kwiatami
i krzewami, to wprost
wymarzone miejsce
do wypoczynku i to tu
właśnie, przez wiele
lat w letnich miesiąNowy Wiśnicz. Przed zamkiem Kmitów i Lubomirskich.
fot. Anna Stalmach
cach, Matejko przywoził swoją rodzinę. Przytulny, pełen pamiątek po Mistrzu Janie obiekt stwarza bardzo
ciepłą, niemal rodzinną atmosferę. Obecnie Muzeum w dworku i zamek w Dębnie są
oddziałami Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Z Koryznówki udaliśmy się do pobliskiego
zamku Kmitów i Lubomirskich, który ongiś był jedną z największych warowni w Małopolsce. Malowniczo położony obiekt i dziś robi wielkie wrażenie na zwiedzających. Po krótkim
odpoczynku w zamkowej restauracji rozpoczęliśmy zwiedzanie. Naszą przewodniczką była
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Pani Marzena Stochel, która szczegółowo oprowadziła nas po całym zamku. Szkoda, że w
odróżnieniu od Dębna, zamek nie posiada bogatszego wyposażenia, co obniża nieco wrażenia
wyniesione z tego miejsca. W części sal znajduje się ekspozycja modeli dzieł prof. Czesława
Dźwigaja z krakowskiej ASP – twórcy niezliczonej ilości pomników, w tym wielu poświęconych naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Nowy Wiśnicz to miejsce urodzenia prof.
Czesława Dźwigaja, w związku z czym, w miasteczku można napotkać wiele jego dzieł. Nasz
wyjazd nastawiony był głównie na rekreację, a wybór miejsca na imprezę kończącą pobyt
w Nowym Wiśniczu okazał się strzałem w dziesiątkę. Smakowitym poczęstunkiem
podejmowali nas gospodarze Koryznówki – Pani Maria Serafińska-Domańska z małżonkiem
Stanisławem. Trudno wprost wymarzyć sobie lepsze miejsce – rozległy ogród, stoły ustawione pod rozłożystymi drzewami dającymi pożądany cień, obok mały stawek niosący
orzeźwienie, spacerujące po ogrodzie piękne pawie i niezwykle towarzyski koń, z którym
niektórzy szybko się zaprzyjaźnili. Pan Stanisław okazał się wspaniałym gawędziarzem,
a serwowane przez niego pieczone kiełbaski smakowały wybornie. Niespiesznie się posilając
i kosztując różnych napitków rozmawialiśmy z naszymi gospodarzami o Matejce, życiu
codziennym w dworku i sprawach przewodnickich, chcąc aby te chwile spędzane w tak
sympatycznym
miejscu trwały
jak najdłużej.
Pokazano nam
również, położony na skraju
ogrodu, głęboki
wąwóz ze źródłem
krystalicznie czystej
wody,
którą
chętnie kosztowaliśmy. W wąwozie mieści się
również schron-piwniczka, w
której podczas
II wojny światowej
często
ukrywano ludzi
przed hitlerowcami. W tym
schronie chował
Nowy Wiśnicz. Na Koryznówce.
fot. Anna Stalmach
się kilkakrotnie
rotmistrz Witold Pilecki – uciekinier z KL Auschwitz, w którym tworzył komórki
konspiracyjne. Po ucieczce z obozu w 1943 r., od maja do sierpnia, przebywał na
Koryznówce. Ten wybitny bohater w 1948 r. został zamordowany przez stalinowską bezpiekę
w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Jego pobyt upamiętnia umieszczona obok dworku
tablica. Kiedy nasz pobyt w tym miejscu zbliżał się ku końcowi, zrobiliśmy sobie jeszcze z
naszymi przemiłymi gospodarzami pamiątkową fotkę u stóp dworku. Żal było odjeżdżać!
Myślę, że nawiązany w ten sposób kontakt będzie owocował kolejnymi miłymi spotkaniami.
W dobrych humorach dotarliśmy do Krakowa. Teraz pora pomyśleć o następnym wyjeździe,
w równie ciekawe miejsca.
przygotował: Prezes Koła Janusz Worotniak
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Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PTTK
Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 344/XVII/2012 z dnia 25 sierpnia 2012 r. w sprawie
zwołania XVIII Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej wyznaczył termin zwołania XVIII Zjazdu PTTK na 14-15 września 2013 roku
w Warszawie oraz wyznaczył termin kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach
organizacyjnych PTTK poprzedzającej Walny Zjazd PTTK w okresie od 1 października
2012 r. do 30 czerwca 2013 r. zgodnie z kalendarzem:
- walne zebrania kół i klubów PTTK wybierające delegatów na zjazdy oddziałów
PTTK – od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- zjazdy oddziałów PTTK wybierające delegatów na regionalne konferencje oddziałów
PTTK – od 1 lutego 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.,
- regionalne konferencje oddziałów PTTK wybierające delegatów na XVIII Walny Zjazd
PTTK – od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
Poniżej przedstawiamy wyciąg z Ordynacji Wyborczej uchwalonej uchwałą nr 338/XVII/2012
ZG PTTK 30 czerwca 2012 r. – w zakresie obowiązującym dla Kół i Klubów.
„[...]
I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODDZIAŁÓW – KOŁA I KLUBY
§1
1. Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.
2. Władzami koła lub klubu są:
1) zarząd koła lub klubu,
2) komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze
komisji rewizyjnej koła lub klubu.
§2
1. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego
zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.
2. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie
i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.
3. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu.
W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz
przywołanie zapisu § 4 ust. 3 Ordynacji Wyborczej.
4. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami
umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
§3
1. Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu, z głosem decydującym, mają wszyscy
członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK.
2. Z głosem doradczym w walnym zebraniu koła lub klubu mogą brać udział:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) członkowie władz PTTK,
3) osoby zaproszone.
§4
1. Ważność walnego zebrania koła lub klubu stwierdza komisja mandatowa wybrana przez
zebranie lub prezydium zebrania jeżeli taki zapis zawiera regulamin obrad.
2. Walne zebranie koła lub klubu jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa
uprawnionych członków danej jednostki.
3. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania
uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
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§5
1. Sposób przeprowadzenia obrad walnego zebrania koła lub klubu określa w sposób szczegółowy
regulamin obrad uchwalony przez zebranie.
2. Liczbę wybieranych delegatów na Zjazd Oddziału określa § 16 ust. 1 pkt. 2 i § 17 Ordynacji
Wyborczej.
§6
1. Wybory do władz koła, klubu oraz delegatów na zjazd oddziału odbywają się w głosowaniu
tajnym z zachowaniem zasady powszechności i równości.
2. Prawo kandydowania do władz koła, klubu oraz na delegatów przysługuje wszystkim członkom
zwyczajnym PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką
członkowską za dany rok i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu
koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres
wyborów.
3. Nie mogą kandydować do władz koła, klubu na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu
koła, klubu, którzy nie uzyskali absolutorium.
4. Nie można łączyć funkcji we władzach koła wymienionych w § 1 ust. 2 Ordynacji Wyborczej.
5. Nie można łączyć funkcji we władzach koła, klubu z działalnością gospodarczą prowadzoną
w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą
PTTK.
§7
1. Zebranie koła, klubu ustala według własnych potrzeb liczbę wybieranych członków do władz
koła, klubu.
2. Wybory do władz koła, klubu oraz delegatów na zjazd oddziału przeprowadza komisja
skrutacyjna wybrana przez zebranie.
3. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 2 zgodnie z regulaminem
przyjętym na zebraniu.
4. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz i na delegatów.
§8
1. Wybory do władz koła, klubu oraz wybory delegatów na zjazd oddziału odbywają się za
pomocą oddzielnych kart wyborczych, przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
2. Na karcie wyborczej (kartach wyborczych) do władz, komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska
kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz.
3. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba
członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz delegatów.
§9
1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania
obecnych na zebraniu według listy obecności.
2. Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli:
1) został oddany za pomocą karty wyborczej.
2) liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby
określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.
§ 10
1. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno
największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyborach do władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków władz lub
delegatów przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie
kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu i uzyskali kolejno największą
ilość głosów.
Liczba kandydatów w wyborach uzupełniających nie może być większa niż dwukrotność liczby
osób wybieranych w tej turze wyborów. Przy wyborach uzupełniających stosuje się zasadę,
o której mowa w § 10 ust. 1.
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3. W razie dalszego braku rozstrzygnięcia wyborów do władz lub delegatów przeprowadza się
wybory dodatkowe, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani
w wyborach uzupełniających i uzyskali kolejno największą ilość głosów.
Liczba kandydatów w wyborach dodatkowych nie może być większa niż dwukrotność liczby
osób wybieranych w tej turze wyborów. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje
zwykła większość głosów.
§ 11
1. Zebrania konstytuujące władz koła, klubu powinny się odbyć po zakończeniu wyborów
w dniu obrad zebrania. W przypadkach wyjątkowych mogą się odbyć nie później jednak
niż w terminie 7 dni od zakończenia zebrania.
2. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania.
§ 12
1. Wybory prezesa zarządu koła, klubu odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart
do głosowania.
2. Wybory prezesa zarządu koła, klubu przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się
z członków komisji skrutacyjnej zebrania.
3. Prezesem zarządu koła, klubu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu koła, klubu.
4. Po rozdaniu kart do głosowania przez komisję, o której mowa w § 12 ust. 2 członkowie zarządu
wpisują nazwisko swojego kandydata.
5. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak
niż połowę głosów obecnych członków zarządu.
6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się
wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał
największą liczbę głosów.
7. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek nowo
wybranego prezesa według zasad jak w §12 ust. 5 i 6.
§ 13
Dokumentami zebrania koła, klubu są:
1) regulamin obrad uchwalony przez zebranie,
2) uchwała zarządu oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla kół
i klubów na zjazd oddziału,
3) lista obecności osób uprawnionych do głosowania,
4) protokół zebrania podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
5) uchwały, wnioski i postulaty zebrania,
6) protokoły komisji mandatowej lub prezydium obrad dotyczące prawomocności zebrania,
7) protokoły komisji skrutacyjnej, w sprawie wyboru władz i delegatów,
8) protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybranych władz,
9) zaświadczenia wyboru delegata (delegatów) koła lub klubu na zjazd oddziału,
10) podstawowe informacje o członkach władz koła, klubu. (...)
VI. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 40
1. Koło, klub przesyła do zarządu oddziału dokumentację zebrania, o której mowa w § 13
w terminie do 10 dni od daty jego zakończenia oraz informacje o członkach władz koła, klubu.
[...]”
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