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REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAKI „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA”
1.

Koło Grodzkie Oddziału Krakowskiego PTTK , Redakcja „Gazety Krakowskiej” w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji
walorów turystyczno - krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę "Miłośnika
Okolic Krakowa".
2. Trzy stopniową odznakę "MOK" może zdobyć każdy, kto ukończył 12 lat i spełni
warunki przewidziane niniejszym regulaminem.
3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez
Koło Grodzkie w ramach akcji "Nie siedź w domu, idź na wycieczkę" w okresie
od 1 kwietnia do 31 listopada.
4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek
i poświadczona przez prowadzącego wycieczki przewodnika lub przodownika turystyki
pieszej.
5. Ubiegający się o "MOK" powinien udokumentować udział w określonej ilości
wycieczek:
o dla stopnia brązowego - 15 wycieczek
o dla stopnia srebrnego - 30 wycieczek
o dla stopnia złotego - 50 wycieczek
6. "MOK" w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień - listopad).
"MOK" w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów).
"MOK" w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).
7. "MOK" może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.
8. Odznakę "MOK" można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo turystycznymi.
9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu
należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.
10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK - Kraków ul. Jagiellońska 6
11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych
w regulaminie.
Uwagi
Książeczki wycieczek, można nabyć w Biurze Koła Grodzkiego PTTK - Kraków, ul. Jagiellońska
6. Przy załatwianiu przyznawania odznaki "MOK" drogą korespondencyjną należy dołączyć
znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

TABLICA OGŁOSZEŃ
Jeżeliposzukujeszkogoś na wspólną wyprawę lubchciaby
ł ś złożyć życzeniaurodzinowe,
imieninowe etc.któremuś z członków naszego Koła tomo ż esz zamieścićjena łamach
„Biuletynu”.Wystarczyprzyjść do Koła izostawićtreść ogłoszenialubwysłać jemailem na
adres:biuletyn@poczta.onet.pl

PISZ BIULETYN RAZEM Z NAMI!!!
Wszystkich chętnych do współredagowania „Biuletynu” prosimy o kontakt z Kołem
Grodzkim przy ul. Jagiellońskiej 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

biuletyn@poczta.onet.pl
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W tym numerze:
- „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” – czytaj strona 2
- Wycieczki krajoznawczo-autokarowe – czytaj strona 3

AKTUALNOŚCI
KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA!!!
na wycieczkę krajoznawczo-autokarową pt. „Gorlice i okolice”
w dniu 9-10.06.2007r. (sobota-niedziela)
Wycieczka krajoznawcza 2 dniowa.
W planie: Przejazd Kraków - Gorlice, zwiedzamy drewniane kościoły i cerkwie:
Szalowa XVIII w., Łosie XVII w., Kwiatoń XVII w., Bartne XIX w.; oraz Gorlice,
Wapienne – uzdrowisko, Uście Gorlickie
Cena: dla członków Koła Grodzkiego: 125 zł; dla pozostałych: 135 zł.
Cena zawiera: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, ubezpieczenie
NNW, 1 nocleg (Gorlice)
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wyżywienia.
Informacje o wycieczkach, plany roczne wycieczek autokarowych dostępne są
w Kole Grodzkim przy ul. Jagiellońskiej 6. Biuro czynne w godzinach: poniedziałek 12-15, wtorek i czwartek 15-18.

„BIULETYN KOŁA GRODZKIEGO”
SZUKA REDAKTORÓW!!!

Więcej informacji na stronie4.

„BIULETYN INFORMACYJNY KOŁA GRODZKIEGO PTTK W KRAKOWIE” redagują:
Kamil Barwacz – redaktor odpowiedzialny, oprawa graficzna; Dominika Molenda, Bogumiła Zając –
redaktor koordynujący pracę
Pomysłodawca, założyciel – Kamil Barwacz
Adres: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków z dopiskiem: „BIULETYN”
tel. 012 429-14-93; biuletyn@poczta.onet.pl
Nakład: 50 egz.
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„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ”

Kwietniowe wędrowanie
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WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO-AUTOKAROWE

W Gorce marsz!!!

W kwietniu już po raz 35. rozpoczęliśmy akcję „Nie siedź w domu, idź
na wycieczkę”. Jak co roku proponowane trasy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Nie ma jednak w tym nic dziwnego. Przy tak pięknej
pogodzie, aż żal siedzieć w domu. Propozycje wycieczek były bardzo różnorodne, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Wycieczki rozpoczęliśmy od spaceru w Poniedziałek Wielkanocny po
krakowskim Zwierzyńcu. Mieliśmy wtedy niezwykłą okazje zobaczyć „Emaus”,
czyli odpust w parafii Najświętszego Salwatora.
Innym ciekawym miejscem odwiedzonym przez nas w ostatnim miesiącu jest Wieliczka i jej okolice. Zwiedziliśmy tam między innymi kościół Reformatów, szyb Daniłowicza, kościół św. Sebastiana.
Miłośnicy przyrody mieli okazje, podczas wycieczki „Koło Tynieckie”,
zobaczyć rezerwat Skołczanka. Jest to miejsce, gdzie na powierzchni zaledwie
37 ha żyje prawie 500 gatunków motyli i błonówek.
Osoby zainteresowane historią mogły zobaczyć Goszczę, miejsce, gdzie
Marian Langiewicz rozbił obóz po wyparciu jego wojsk z zamku w Pieskowej
Skale.
Podczas wycieczek poznaliśmy wiele bardzo urokliwych miejsc takich
jak: Dolinę Kobylańską, Dolinę Bolechowicką, Skały Mnikowskie czy Garb
Tenczyński.
Wycieczki w tym miesiącu były bardzo ciekawe i dostarczyły nam wielu
nie zapomnianych wrażeń. Jednak nie jest to koniec atrakcji podczas tegorocznej
edycji akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”. Zapraszamy do siedziby Koła Grodzkiego PTTK po informacje na temat wypraw w maju.
Zapraszamy na wycieczki!

W dniu 22 kwietnia br., w niedzielę, wycieczką na Stare Wierchy,
rozpoczęliśmy Sezon Turystyki Górskiej 2007.
O godzinie 7-mej, spod Domu Turysty nasze 49 osób plus przewodnik
kol. Józef Sacha wyruszyło autobusem. Po godzinnej podróży dotarliśmy do
Obidowej, skąd rozpoczęliśmy pieszą wędrówkę górską. W kilku ciekawych
miejscach przewodnik opowiadał nam o okolicy, podziwialiśmy przepiękne widoki na ośnieżone szczyty Tatr i Babią Górę.
Po niecałych dwóch godzinach wędrówki, dotarliśmy do schroniska na
Starych Wierchach. Było już tam bardzo dużo ludzi, w tym najwięcej grup
z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.
O godzinie 12 odbyła się Msza Święta, którą celebrował ks. Maciej Ostrowski. Po mszy, sezon uroczyście otworzył prezes oddziału z Tarnowa
kol. Andrzej Łabno. Wśród współorganizatorów obecni byli także: prezes
oddz. krakowskiego kol. Jerzy Kapłon oraz wice przewodniczący ZG PTTK kol.
Edward Kudelski. Obecny był również marszałek naszego województwa – Pan
Marek Nawara, patronujący imprezie. Warto dodać, że rok 2007 jest Rokiem
Szlaków PTTK.
Dwie godziny później we wcześniej umówionym miejscu zebraliśmy się
do powrotu. Trasa do Maciejowej prowadziła głównie lasem. Zza drzew prześwitywały widoki jak z pocztówki. Po dotarciu na Maciejową zobaczyliśmy
wspaniałą panoramę Tatr, Babiej Góry i Beskidu Wyspowego z królującym nad
nim Luboniem Wielkim. Piękne widoki towarzyszyły nam do samej Rabki.
W Rabce zmierzając do autokaru zobaczyliśmy pomnik Jana Pawła II,
znajdujący się w Parku Zdrojowym oraz na placu przed dworcem PKP, pomnik
Świętego Mikołaja. Gdy zadowoleni i szczęśliwi, choć z nieco obolałymi stopami, rozsiedliśmy się w autokarze, kierowca zamknął drzwi i ruszyliśmy w stronę
Krakowa. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wycieczki.
Kamil Barwacz

Dominika Molenda

