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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

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK składa swoim
członkom i sympatykom zdrowych, radosnych,
spędzonych w rodzinnej atmosferze
świąt Narodzenia Pańskiego.
W nadchodzącym 2015 roku
Zarząd Oddziału życzy
zdrowia oraz sukcesów
w życiu osobistym
i zawodowym.

Sprawozdania roczne za 2014 rok
Przypominamy o składaniu sprawozdań rocznych ze stanu organizacyjnego i działalności
programowej jednostek organizacyjnych Oddziału Krakowskiego PTTK za rok 2014, które
należy sporządzić na dostarczonych formularzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia
9 stycznia 2015 roku. Po tym terminie jednostki będą wykazywane jako te, które nie złożyły
sprawozdań. Kopie sprawozdań (jeden egz.) pozostaje w aktach koła, klubu, komisji. Zarząd
Oddziału Krakowskiego PTTK zwraca się do działaczy Kół, Klubów oraz Komisji z prośbą
o rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdań rocznych.

biuletyn informacyjny

3

82

Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza
Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza chętnych turystów do udziału w imprezach zimowych, dzięki którym poznacie państwo: świat przyrody zimą, kodeks dobrego narciarza,
podstawowe zasady jazdy na nartach. Zarząd Komisji życzy jednocześnie udanej zimy,
wspaniałego śniegu oraz pogody (pogody ducha również). Informacje i zapisy podczas
dyżuru KTN we wtorki w godzinach 17-18 w lokalu Oddziału Krakowskiego PTTK
w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.
Poniżej przedstawiamy program imprez własnych Komisji Turystyki Narciarskiej Oddziału
Krakowskiego PTTK oraz imprez organizowanych przez Komisję Turystyki Narciarskiej
Zarządu Głównego PTTK i innych organizatorów w sezonie zimowym 2015.
Imprezy własne organizowane przez KTN Oddziału Krakowskiego PTTK

L.p.
1.

Impreza

Termin

Prowadzenie

20.12.2014

M. Garus

31.01.2015

M. Garus

14.02.2015

H. Zacharska

Trybsz – Ubocz – Grandeus – Przęłecz Trybska – Pawlików Wierch –
Wiatrisko – Trybsz

07.03.2015

M. Garus

Zakończenie sezonu narciarskiego – Jaworzyna Kamieniecka
Lubomierz Rzeki – Dolina Kamienicy – Jaworzyna Kamieniecka – Rzeki

21.03.2015

H. Zacharska

Jaskinia Nietoperzowa – Grodzisko (Skałka 502) – Jerzmanowice –
Żarnowiec – Kota 450 – Chochołowe Skały – Dolina Szklarski – Kolonia
Wschodnia – Jaskinia Nietoperzowa
Sprzęt: narty śladowe

2.
3.
4.

Chochołów – Ostrysz – Butorowy Wierch – Rąbaniska – Witów
Sprzęt: narty śladowe

Mszana Dolna – Potaczkowa – Niedźwiedź – Spyrkowa – Mszana Dolna
Sprzęt: narty śladowe

Sprzęt: narty śladowe

5.

Sprzęt: narty śladowe

Imprezy organizowane przez KTN Zarządu Głównego PTTK
oraz innych organizatorów

1. styczeń/luty.2015 – V Przejście Dolin Ochotnickich
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
Zgłoszenia: kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19, kom. 664492411,
e-mail: spnawojowa@interia.pl
Impreza zależna od uwarunkowań pokrywy śnieżnej.
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe, rakiety śnieżne
2. styczeń/luty.2015 – III Rajd Szlakami Narciarskimi Jaworzyny Krynickiej – Hala Łabowska
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
Zgłoszenia: kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19, kom. 664492411,
e-mail: spnawojowa@interia.pl
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe, rakiety śnieżne
3. styczeń/luty.2015 – IV Rajd Bocheński – Beskid Wyspowy i Gorce
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK w Bochni, ul. Bernardyńska 10,
tel. 14 6122727.
Zgłoszenia: kol. Tomasz Fischer, kom. 602839967,
Sprzęt: narty skiturowe
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4. 13-18.01.2015 – XLVII Rajd Narciarski po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na nartach
śladowych – Olkusz
Organizator: Klub Turystyczny „Ostańce”, 42-400 Zawiercie, ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841,
32 6783993, e-mail: pttk.zawiercie@neostrada.pl lub kol. Andrzej Strużecki,
42-400 Zawiercie, ul. Dolna 7, tel. 32 6713177, e-mail: a-str@o2.pl. Trasy wg regulaminu.
Możliwość doszkolenia i przedłużenia uprawnień przodownika turystyki narciarskiej na tereny
nizinne
Sprzęt: narty śladowe
5. 21-25.01.2015 – Towarzyskie Spotkanie Narciarzy „Beskidy 2015” w Beskidzie
Żywieckim – Zawoja
Organizator: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 6;
Zgłoszenia: kol. E. Brzozowski, tel. 33 8277837; kom. 602239442. e-mail: edal@o2.pl.
Sprzęt: narty śladowe
6. 18-22.02.2015 – XXXIII Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski
Organizator: Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
38-713 Lutowiska 2, tel. 13 4610166 oraz Oddział Bieszczadzki PTTK, 38-700 Ustrzyki
Dolne, ul. Rynek 16, tel. 13 4611415, e-mail: pttk-bieszczady@o2.pl;
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe.
7. 26.02.-01.03.2015 – XV Spotkanie Narciarzy Śladowych – Sudety (Schronisko Zygmuntówka)
Organizatorzy: redakcja „Na Szlaku” i Klub Turystyczny PTTK „Ostańce”, 42-400 Zawiercie,
ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841 lub 32 6783993, e-mail: pttk.zawiercie@neostrada.pl lub
kol. Andrzej Strużecki, 42-400 Zawiercie, ul. Dolna 7, tel. 32 6713177, e-mail: a-str@o2.pl.
Możliwość doszkolenia i przedłużenia uprawnień przodownika turystyki narciarskiej.
Sprzęt: narty śladowe
8. luty/marzec.2015 – III Rajd Szlakami Narciarskimi Pasma Radziejowej – Przehyba
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu
i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie.
Zgłoszenia: kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19, kom. 664492411,
e-mail: spnawojowa@interia.pl
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe, rakiety śnieżne
9. marzec.2015 – LX Rajd Narciarski „Karkonosze 2015”
Organizator: KTN PTTK Jelenia Góra, 58 500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 88, tel. 75 7525851
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe
10. 25.03.-29.03.2015 – X Spotkania Tatrzańskie im. Stanisława Szymulańskiego
– Polana Chochołowska
Organizator: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagiellońska 6
Zgłoszenia: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagiellońska 6, tel. 12 4227431 z zaznaczeniem
na kopercie: Chochołowska. Rezerwacja miejsc w schronisku indywidualnie z wystarczającym
wyprzedzeniem tel. 18 2070510.
Sprzęt: narty skiturowe

UWAGA: Uczestnicy imprez, nie będący członkami PTTK, ubezpieczają się
od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
opracowanie: Marian Garus KTN
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Spotkania klubowe Przodowników Turystyki Górskiej
W dniu 9 października br. w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy
ul. Jagiellońskiej 6 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiego Klubu
Przodowników Turystyki Górskiej. W trakcie Zebrania wręczono honorową odznakę „25 lat w
KKPTG” kol. Jerzemu Podoskowi (leg. nr 118). Kol. Beacie Warzani (leg. nr 119) odznaka zostanie
wręczona w terminie późniejszym. Kol. Marian Garus otrzymał legitymację Honorowego
Przodownika Turystyki Górskiej PTTK. W zebraniu uczestniczył prezes Oddziału Krakowskiego
PTTK Janusz Worotniak, który omówił aktualne problemy Oddziału, w kontekście ewentualnego
finansowania remontu Chatki Władka w Pewli Wielkiej. W wyniku wyborów Przewodniczącym

Rady KKPTG ponownie został Jacek Płonczyński.
Rada Klubu zaprasza na zimowe prelekcje, które odbywać się będą w poniedziałki od godz. 19.00
w sali konferencyjnej na I piętrze lub w sali nr 17 na II piętrze Centralnego Ośrodka Turystyki
Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6a (wejście odpowiednio drugą lub pierwszą bramą
po prawej, idąc od ul. Szewskiej).
15.12.2014 r.
12.01.2015 r.
19.01.2015 r.
26.01.2015 r.
02.02.2015 r.
09.02.2015 r.
16.02.2015 r.
02.03.2015 r.
09.03.2015 r.
16.03.2015 r.
23.03.2015 r.
30.03.2015 r.

„Router, czyli z Chamonix do Zermatt po lodowcach” – Marek Dudek
„Góry Portugalii kontynentalnej i zamorskiej” – Jerzy Mikulec
„Malta – śródziemnomorski lotniskowiec” – Jacek Płonczyński
„Góry Izerskie – strona czeska” – Marian Garus
„Korsyka – wspomnienia z 1994 roku” – Wojciech Komusiński
„Południowa Bawaria” – Andrzej Sasadeusz
„Albania 2014” – Jacek Ormicki
„Działania bojowe I i II Brygady Legionów w Karpatach 1914/1915”
– Stefan K. Rzonca
„Norweskie południe – nad morzem i w górach” – Jacek Płonczyński
„Rumunia – z dala od utartych szlaków” – Aleksander Dymek
„Góry Grecji” – Kazimierz Kluczewski
„Karpaty Wschodnie przed laty i niedawno” – Julian Ślusarczyk
na podstawie Komunikatu Klubowego

60. Zlot turystów górskich na Hali Krupowej
W dniu 5 października 2014 r. przy schronisku PTTK na Hali Krupowej
zakończył się sześćdziesiąty JUBILEUSZOWY Zlot Turystów Górskich
i kolejny rok górskich wędrówek dla członków Oddziału Krakowskiego
PTTK. Jubileuszową imprezę, pod patronatem Marszałka Województwa
Małopolskiego Marka Sowy, zorganizowała Komisja Turystyki Górskiej
Oddziału Krakowskiego PTTK. Niski pułap chmur i mgły zalegające w
ostatnich dniach w Małopolsce nie zachęcały w tym dniu do górskich
wędrówek. Wprawdzie dzień Zlotu był słoneczny i bez deszczu, ale frekwencja na tegorocznym złocie nie była imponująca. Organizatorzy
oceniają, że brało w nim udział około 450 turystów. Pomimo to wędrowano
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do schroniska ze wszystkich okolicznych miejscowości i wszystkimi możliwymi turystycznymi szlakami: ze Skawicy, Zawoi, Sidziny, Juszczyna, Przełęczy Krowiarki i Przełęczy
Zubrzyckiej. O godzinie 12.oo uczestnicy spotkali się przy kaplicy Matki Boskiej Opiekunki
Turystów pod szczytem Okrąglicy, gdzie mszę św. odprawił ks. prof. Maciej Ostrowski.
Po zakończeniu mszy uczestnicy przeszli
pod schronisko PTTK na Hali Krupowej,
gdzie odbyło się uroczyste zakończenie
zlotu i wręczenie nagród. Mimo przyjętego
patronatu Urząd Marszałkowski nie był na
imprezie reprezentowany. Marszałek Województwa przesłał na ręce organizatorów
okolicznościowy adres. Zlot zaszczycił swoją
obecnością Skarbnik Zarządu Głównego
PTTK, Dyrektor Centralnego Ośrodka
Turystyki Górskiej w Krakowie kol. Jerzy
Kapłon. Wśród uczestników zlotu obecni
byli członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK z Prezesem Zarządu kol.
Januszem Worotniakiem na czele, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a także członkowie
oddziałowych komisji problemowych, klubów
i kół zrzeszonych w Oddziale Krakowskim. Prowadzący imprezę kol. Marian Garus po
powitaniu uczestników Zlotu i honorowych gości przedstawił krótką informacje o historii
Zlotu, jego inicjatorach i uczestnikach, historię rywalizacji zlotowej oraz wyróżniających się
zwycięzców w tej rywalizacji. Tej wspaniałej imprezy nie było by gdyby nie liczna rzesza
działaczy Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej. W uznaniu ich społecznej, trudnej pracy
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK uhonorowała dwoje z nich: kol. Barbarę Kic –
wieloletnią przewodniczącą Komisji oraz kol. Andrzeja Kusiaka – wieloletniego wiceprzewodniczącego Medalami „Za Zasługi dla KTG ZG PTTK”. Medale te z upoważnienia KTG
ZG PTTK wręczył wyróżnionym sekretarz Delegatury Zachodniokarpackiej KTG ZG PTTK
kol. Marian Garus. Kolejnym etapem imprezy był konkurs wiedzy o historii zlotu. Udział
w nim wzięło 5 zespołów 3 osobowych, reprezentujących szkolne koła PTTK zrzeszone
w Oddziale. Młodzi uczestnicy konkursu, dobrze przygotowani przez swoich opiekunów
wykazali się imponującą wiedzą na temat naszej imprezy. Dlatego też komisja konkursowa
miała wielki problem z jednoznacznym wskazaniem zwycięzcy. Postanowiła ostatecznie
przyznać 5 równorzędnych I miejsc. W rywalizacji zlotowej o puchary Marszałka Województwa Małopolskiego w grupie osób dorosłych kolejne zwycięstwo odniosło Koło Grodzkie
PTTK z Krakowa – 50 uczestników, II miejsce zajęli reprezentanci Oddziału Hutniczo-Miejskiego PTTK z Krakowa – 40 uczestników, a III reprezentanci koła nr 1 Pielgrzym.
Okazałe puchary ufundowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego
zwycięskim drużynom wręczył Prezes
Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Janusz
Worotniak. Zwycięskim zespołom serdecznie
gratulujemy.
W rywalizacji o puchary Prezesa Oddziału
Krakowskiego PTTK w grupie młodzieżowej
zwyciężyła, po raz drugi z rzędu, drużyna
reprezentująca Szkolne Koło PTTK nr 28
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ze Szkoły Podstawowej nr 133 z Krakowa – 50 uczestników. Na drugim miejscu w tej
kategorii uplasowała się młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Krakowa (Szkole Koło
PTTK nr 22) – 33 uczestników, a trzecie miejsce młodzież z koła nr 8 przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Krakowa –
15 osób. Należy też odnotować liczny udział młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 7 z
Krakowa (szkolne Koło PTTK nr 10 „Podróżnik”). Drużyny młodzieżowe, które zajęły trzy
pierwsze miejsca w rywalizacji Zlotowej otrzymały puchary, które rozradowanym młodym
turystom wręczył Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Janusz Worotniak.
Nagrody w konkursie wiedzy o Zlocie ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego i Oddział Krakowski PTTK otrzymali: zespół nr 1 reprezentujący Szkołę Podstawową nr 53 z Krakowa w składzie: Michał
Horodecki, Brunon Kurek i Dorta Jach; zespół
nr 2 z tej samej szkoły w składzie: Joanna
Wędrychowicz, Kacper Olszański i Nikodem
Olchawa; zespół nr 3 reprezentujący Szkołę
Podstawową nr 133 w składzie: Kamil Piskorz,
Andrzej Cieśla i Bartłomiej Kozieł; zespół nr 4
reprezentujący SOSW dla dzieci niewidomych
i niedowidzących w składzie: Ksenia Batko,
Szymon Wasiłowicz i Mateusz Muc oraz zespół
nr 5 reprezentujący Szkołę Podstawową nr 7 w składzie: Szymon Kordylewski, Małgorzata
Strączek i Michał Frączyk. Nagrody zwycięskim drużynom wręczył Przewodniczący
Oddziałowej KTG kol. Kamil Barwacz. W grupie osób dorosłych, oprócz wcześniej
wymienionych kół, licznie reprezentowane były: Koło PTTK nr 27 ze Skawiny, koło PTTK
nr 45 z Krakowa, Zrzeszenie Sportu i Turystyki „Ogniwo” z Krakowa oraz turyści z Oddziału
PTTK „Podbeskidzie” z Bielska-Białej.
Na mecie zlotu organizatorzy dokonywali potwierdzeń zdobytych punktów do GOT,
stemplowali wydawnictwa i książeczki GOT okolicznościowym stemplem oraz rozprowadzali odpłatnie pamiątkową odznakę zlotową. Komisja Turystyki Górskiej tradycyjnie
dziękuje kolegom z Koła nr 1 Pielgrzym za nagłośnienie oraz organizację i odprawienie mszy
świętej przez ks. prof. Macieja Ostrowskiego.

Przygotował Marian Garus – KTG, zdjęcia 1,5 Julian Ślusarczyk, zdjęcia 2,3,4 Janusz Worotniak
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Zakończenie „Rajdu na raty”
W dniu 21 września 2014 r. w ulewnym deszczu,
przy schronisku PTTK pod Bereśnikiem, ostatnim VII etapem zakończyła się tegoroczna, 48. w
historii Oddziału Krakowskiego PTTK, edycja
górskiego „Rajdu na raty” Siedem Wierchów
Beskidzkich. Organizatorem „Rajdu” była Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej. „Rajd”,
którego od lat głównym celem jest propagowanie zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej
i poznawanie piękna polskich Beskidów miał w br. następujące punkty etapowe:
Leskowiec (Beskid Mały) (rozpoczęcie)
Żeleźnica (Pasmo Podhalańskie)
Turbacz (Gorce)
Czantoria (Beskid Śląski)
Jasień (Beskid Wyspowy)
Lubań (Gorce)
Bereśnik (Beskid Sądecki) (zakończenie)

I etap
II etap
III etap
IV etap
V etap
VI etap
VII etap

13 kwietnia
11 maja
25 maja
8 czerwca
29 czerwca
7 września
21 września

Tegoroczny Rajd cieszył się sporym zainteresowaniem turystów, chociaż pogoda nie zawsze
była łaskawa i na przykład na ostatnim etapie z metą w schronisku pod Bereśnikiem ulewny
deszcz zmusił wielu uczestników do zmiany tras, a jedną z grup szkolnych do odwrotu.
Znaczna cześć etapów rajdu odbywała się jednak przy sprzyjającej pogodzie umożliwiającej
turystom podziwianie niepowtarzalnego piękna polskich Beskidów. W tegorocznej imprezie
wzięło udział ponad 130 uczestników, z czego 95 osób ukończyło Rajd zaliczając minimum 4
z 7 wymaganych szczytów – etapów, otrzymując pamiątkową plakietkę. W tym roku na trasach rajdu dopisywała młodzież z szkolnych kół PTTK zrzeszonych w Oddziale Krakowskim.
Licznie brali udział w rajdzie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 53 (koło PTTK nr 22),
Szkoły Podstawowej nr 7 (koło PTTK nr 10 „Podróżnik”) oraz najwytrwalsi, czyli młodzież
ze szkolnego Koła PTTK nr 8 przy SOSW dla dzieci niewidomych i niedowidzących.
Serdeczne podziękowania Komisja Turystyki Górskiej kieruje do opiekunów i wychowawców z tych kół. W grupie dorosłych najliczniej reprezentowane było Koło Grodzkie PTTK,
turyści z tego koła obecni byli na każdym etapie Rajdu w liczbie 40-50 osób. Wśród
uczestników tegorocznego Rajdu liczną grupę stanowili także członkowie Koła nr 45 obecni
na wszystkich etapach rajdu oraz turyści indywidualni zrzeszeni w różnych kołach Oddziału.
Organizatorzy apelują do członków pozostałych kół zrzeszonych w Oddziale Krakowskim
PTTK o propagowanie aktywnego wypoczynku w górach poprzez zdobywanie Górskiej
Odznaki Turystycznej i jeszcze liczniejszy udział w przyszłorocznej edycji „Rajdu na raty”.
Na wyznaczonych szczytach – punktach etapowych w godz. 12-14 dyżurowali członkowie
Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej dokonując potwierdzeń w dzienniczkach rajdowych
i potwierdzając zdobycie punktów do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK uczestnikom
Rajdu. Na ostatnim etapie Rajdu potwierdzeń tych dokonywali okolicznościowym stemplem
Rajdu. Tradycyjnie, wszyscy turyści, którzy zgodnie z regulaminem ukończyli „Rajd”
otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe plakietki.
.
przygotował Marian Garus – KTG
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Składki członkowskie w roku 2015
składka normalna:
składka ulgowa pełna:
składka ulgowa niepełna:

40,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015)
20,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015)
10,00 zł (za okres od 1 września do 31 grudnia 2015)

Poniżej przedstawiamy wyciąg z uchwały nr 80/UZ/2014 Zarządu Oddziału Krakowskiego
PTTK w sprawie wysokości składek członkowskich w Oddziale Krakowskim na rok 2015.
[...]
2. Składka dodatkowa dla osób wpłacających bezpośrednio do Kasy Oddziału Krakowskiego PTTK
wynosi: składka normalna: 10,00 zł, składka ulgowa pełna: 5,00 zł, składka ulgowa niepełna: 2,00 zł. [...]
4. Składkę członkowską należy wnieść jednorazowo najpóźniej do dnia do 31 grudnia 2015 r.[...]
5. Wysokość wpisowego wynosi:
15,00 zł składka normalna
8,00 zł składka ulgowa
6,00 zł składka ulgowa (przysługuje uczniom szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej.[...]
7. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej pełnej:
- opiekunowie szkolnych kół PTTK,
- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku życia),
- jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby
małoletnie (składka rodzinna),
- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
- bezrobotni.
8. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej niepełnej:
- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku życia).
9. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej:
- członkowie honorowi PTTK;
- dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia);
- dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia);
- uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
dziennych (do ukończenia 20 roku życia).[...]
11. Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a nie chcą utracić ciągłości
przynależności do PTTK (zgodnie z art. 16 ust. 4 Statutu PTTK), mogą opłacić zaległe składki przy
opłacaniu składki za rok 2015, według następujących zasad:
- w przypadku posiadania przez Oddział właściwych znaczków, uiszczając składkę na dany rok w
wysokości określonej stosownymi uchwałami Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK;
- w przypadku nie posiadania przez Oddział właściwych znaczków, uiszczając składkę na dany rok
w wysokości określonej stosownymi uchwałami Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK; Zarządu
Oddziału zamawia w takim przypadku zaległe znaczki w Zarządzie Głównym PTTK dla
konkretnych członków.[...]
14. Osoby wstępujące do PTTK w roku 2015 powinny:
- wypełnić w 2 egzemplarzach deklarację członka PTTK;
- dołączyć 2 zdjęcia, jedno zdjęcie do legitymacji, drugie zdjęcie należy przykleić na formularzu
deklaracji przeznaczonym do Centralnej Kartoteki Członków PTTK;
- opłacić wpisowe w wysokości określonej w pkt. 5 niniejszej uchwały;
- opłacić właściwą składkę członkowską określoną w pkt. 1 niniejszej uchwały. [...]
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Zima z B.O.R.T.
W okresie od 03 stycznia do 29 marca 2015 roku BORT Oddziału Krakowskiego PTTK
zaprasza na wyjazdy na narty. W ramach zimowych wyjazdów istnieje możliwość:
- jazdy na nartach zjazdowych,
- spaceru na nartach biegowych – dla chętnych,
- pobytu na basenach termalnych lub spaceru z przewodnikiem – dla niejeżdżących
03.01.2015 (sobota)
04.01.2015 (niedziela)
10.01.2015 (sobota)
11.01.2015 (niedziela)
17.01.2015 (sobota)
18.01.2015 (niedziela)
24.01.2015 (sobota)
25.01.2015 (niedziela)
31.01.2015 (sobota)
01.02.2015 (niedziela)
07.02.2015 (sobota)
08.02.2015 (niedziela)
14.02.2015 (sobota)
15.02.2015 (niedziela)
21.02.2015 (sobota)
22.02.2015 (niedziela)
28.02.2015 (sobota)
01.03.2015 (niedziela)
07.03.2015 (sobota)
08.03.2015 (niedziela)
14.03.2015 (sobota)
15.03.2015 (niedziela)
21.03.2015 (sobota)
22.03.2015 (niedziela)
28.03.2015 (sobota)
29.03.2015 (niedziela)

– narty i baseny Białka Tatrzańska
– narty i baseny Orawice
– narty Koninki
– narty i baseny Orawice
– narty i baseny Zakopane, dla chętnych spacer
– narty i baseny Białka Tatrzańska
– narty Hala Miziowa, Pilsko
– narty Myślenice – Chełm, dla chętnych spacer
– narty i baseny Orawice
– narty Koninki
– narty Wisła, dla chętnych spacer
– narty i baseny Białka Tatrzańska
– narty Hala Miziowa, Pilsko
– narty i baseny Orawice
– narty i baseny Zakopane, dla chętnych spacer
– narty Myślenice – Chełm, dla chętnych spacer
– narty Szczyrk, dla chętnych spacer
– narty Koninki
– narty i baseny Białka Tatrzańska
– narty Myślenice, Chełm, dla chętnych spacer
– narty Krynica, dla chętnych spacer
– narty i baseny Zakopane, dla chętnych spacer
– narty Piwniczna, dla chętnych spacer
– narty i baseny Orawice
– narty Muszyna, Wierchomla, dla chętnych spacer
– narty i baseny Zakopane, dla chętnych spacer

W cenie wyjazdu na narty:
przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, opieka pilota, przewodnik.
Szczegółowych informacji na temat proponowanych wycieczek oraz cen
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: bort2@krakow.pttk.pl
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Zimą na Halę Krupową
Turystów planujących zimowe wycieczki na Halę Krupową gospodarze schroniska zwracają
się z prośbą o kontakt telefoniczny (18-4475005, 607033997) w celu uzyskania informacji
o stanie szlaków w rejonie schroniska. Jednocześnie przypominają, że śnieg na drodze gospodarczej z Sidziny Wielkiej Polany (początek obok kapliczki) na Halę Krupową, jest regularnie
ubijany gąsienicami skutera śnieżnego, dzięki czemu, można tamtędy wygodnie dojść do
schroniska niezależnie od ilości białego puchu leżącego w górach.

Nowe szlaki w Gorcach
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na zebraniu w dniu 22 listopada 2014 r. zatwierdziła
trzy nowe szlaki turystyczne w paśmie Lubania w Gorcach:
- szlak niebieski z przystanku autobusowego Huba drogą przez Niżną, Średnią i Wyżnią
Hubę, a następnie leśnym duktem i ścieżką przez Skałkę w stronę grzbietu Kotelnica–Runek
do szlaku czerwonego poniżej szczytu Kotelnicy od wschodniej strony.
- szlak zielony z przystanku autobusowego Maniowy drogą do centrum Maniów, następnie w
stronę Mizernej, za potokiem w lewo w stronę Lasu Szybne i Pańskiego Lasu do Polany
Kudów i szlaku czerwonego poniżej Kudowskiego Wierchu od wschodniej strony.
- szlak żółty z Osady Turystycznej Czorsztyn do drogi Nowy Targ–Krościenko (przystanek
autobusowy Kluszkowce Borek), a następnie przez zachodnie osiedla Kluszkowiec, rezerwat
Modrzewie, Gierową Górę do szlaku czerwonego w rejonie kompleksu polan Jaworzyny
Ochotnickie na szczyt Lubania razem ze szlakiem zielonym.
Wykonawcą szlaków jest PTTK w Czorsztynie. Szlaki mają być wytyczone w najbliższym
czasie i gotowe na sezon letni 2015.

Weryfikacja stanu kadry Przodowników Turystyki Górskiej
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk górskich naszego Towarzystwa Komisja
Turystyki Górskiej ZG PTTK informuje o rozpoczęciu prac nad internetowymi wykazami
naszej kadry programowej. Rozpoczynamy od przodowników turystyki górskiej, w wykazie
zamieścimy jedynie imię i nazwisko przodownika, numer jego legitymacji, posiadane
uprawnienia terenowe oraz miejscowość zamieszkania.
Warunkiem wpisania przodownika do wykazu internetowego jest wypełnienie i nadesłanie
ankietki. Ankietkę można wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą na adres: Komisja
Turystyki Górskiej ZG PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków; można też wypełnić
elektronicznie, wydrukować, własnoręcznie podpisać, zeskanować i w formacie pdf przesłać
na nasz adres internetowy: poczta@ktg.pttk.pl. Przodowników będziemy umieszczać w
wykazie w miarę otrzymywania wypełnionych ankietek. Dane przekazane w ankietce posłużą
również do aktualizacji listy przodowników.
Jednocześnie wdrażamy prace nad stworzeniem internetowego wykazu znakarzy górskich
szlaków turystycznych. Związane jest to z wymianą legitymacji znakarzy i weryfikacją stanu
kadry. Prace te prowadzone są przez Delegatury KTG ZG PTTK i powinny do końca kadencji
dobiec końca.
W dalszej kolejności przewidujemy również opublikowanie wykazów osób wyróżnionych
przez Komisję tytułami honorowymi i Medalami KTG ZG PTTK.
Za zaangażowanie się w akcji tworzenia wykazu naszych przodowników z góry serdecznie
dziękujemy.
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
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Z Kroniki Żałobnej
W roku 2014 odeszli od nas na wieczną wędrówkę:
Kaczkowski Andrzej Zygmunt [zm. 09.02.2014, 87 lat] – Członek Honorowy
Oddziału Krakowskiego PTTK, Członek Honorowy Komisji Kół Zakładowych
Oddziału Krakowskiego PTTK; pracownik Biura Projektów Przemysłu Cementowo-Wapienniczego i Gipsowego, Prezes koła PTTK nr 13 przy tym biurze; przewodnik
terenowy, beskidzki oraz przodownik turystyki górskiej, krajoznawca; organizator szeregu
wycieczek, rajdów i zlotów. Swoimi zainteresowaniami z zakresu kultury łemkowskiej
i architektury cerkiewnej inspirował członków koła PTTK oraz przewodników PTTK do
poszerzania swej wiedzy w tym kierunku; był wierny krajoznawczej dewizie „Poznaj swój
kraj, abyś mógł owocnie dla niego pracować”; przez szereg lat był m.in.: członkiem Zarządu
Oddziału Krakowskiego PTTK, prezesem Koła Przewodników Beskidzkich i Koła Przewodników Terenowych.
Pochowany na cm. Bielany.
Oznaczony: wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi, okazjonalnymi dyplomami, wśród nich: Złotą Honorową odznaką PTTK, „Zasłużony działacz
turystyki”, Złotą Honorową Odznaką za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa.
Gerhardt Artur [zm. 18.02.2014, 96 lat] – Członek Honorowy Oddziału
Krakowskiego PTTK; absolwent Akademii Ekonomicznej, emerytowany inspektor Wojewódzkiej Okręgowej Komisji ds. Szkód Górniczych, pracownik Biura
Projektów Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas”, gdzie założył zakładowe koło PTTK nr 3,
wieloletni działacz turystyczny, przewodnik miejski po Krakowie, terenowy, beskidzki,
tatrzański, wieloletni przewodniczący Okręgowej Komisji Przewodnickiej PTTK w Krakowie.
Pochowany na cm. Rakowickim (kw. LXX, rz. 53, m. 1)
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1987), nagrody i odznaczenia
organizacji turystycznych, w tym PTTK.
Korpała Marian [zm. 06.03.2014] – działacz Koła Organizatorów Turystyki
przy Oddziale Krakowskim PTTK.
Pochowany na cm. paraf. w Cikowicach
Żychiewicz Adela [zm. 22.06.2014, 86 lat] – przewodniczka beskidzka, w latach
80. ub. wieku organizatorka kursów przewodników beskidzkich.
Pochowana na cm. Rakowickim (kw. LXX rz. 4 m. 12)
Zabawa Mieczysław [zm. 21.07.2014, 83 lata] – profesor AGH, członek
Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej.
Pochowany na cm. Rakowickim (kw. IX rz. 8 m. 24)




opracował Julian Ślusarczyk
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