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Rozpoczynamy kolejny sezon akcji

Już 16 marca w Niedzielę Palmową tradycyjną wycieczką na Pucheroki do Bibic rozpocznie się 36-ta edycja akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę!”.
Akcja organizowana jest nieprzerwanie od 1973 roku. Jej głównym celem jest
popularyzacja walorów krajoznawczo-turystycznych podkrakowskich okolic oraz zachęcenie mieszkańców krakowskiej aglomeracji do aktywnego wypoczynku, poprzez organizowanie w soboty, niedziele i święta wycieczek.
Patronem medialnym akcji jest Redakcja „Polski – Gazety Krakowskiej”. W piątkowym wydaniu, na drugiej stronie dodatku „Imprezariusz” zamieszcza ona szczegółowy program wycieczek na najbliższy weekend wraz z opisem krajoznawczym trasy.
Finansowo akcję wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Podczas tegorocznej akcji będą zorganizowane trasy umożliwiające zwiedzanie
obiektów na szlakach dziedzictwa kulturowego w Małopolsce. W Poniedziałek Wielkanocny udamy się do Wieliczki, aby uczestniczyć w lokalnym zwyczaju „Siuda Baba”.
Na wycieczkach można zdobywać różnego rodzaje odznaki krajoznawczo-turystyczne, m.in. Odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa”, Odznakę Turystyki Pieszej (OTP)
i Odznakę „Miłośnika Jury” (na wycieczkach nizinnych) czy Górską Odznakę Turystyczną (GOT) na wycieczkach górskich. Regulaminy podanych odznak i wielu innych dostępne są na stronach internetowych: www.kologrodzkie.republika.pl,www.krakow.pttk.pl,
www.pttk.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w wycieczkach!
Kamil Barwacz

TABLICA OGŁOSZEŃ
Uwagi, sugestie, propozycje itp. prosimy zgłaszać w siedzibie Koła Grodzkiego
PTTK w Krakowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuletyn@poczta.onet.pl
Dziękujemy

PISZ BIULETYN RAZEM Z NAMI !!!
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy tworzeniu pisma.
Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Koła Grodzkiego oraz na
stronie www.kologrodzkie.republika.pl
Archiwalne wydania „Biuletynu” dostępne są w Centralnej Bibliotece Górskiej
PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 (II piętro) oraz na stronie
www.kologrodzkie.republika.pl

BIULETYN INFORMACYJNY
KOŁA GRODZKIEGO PTTK W KRAKOWIE
Miesięcznik
Nakład: 50 egz.
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Marzec 2008
egzemplarz bezpłatny

W tym numerze:
- „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” – czytaj na
stronie 2
- Rozpoczynamy „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” –
czytaj na stronie 4

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

KONKURS!!!

WYBIERAMY NAZWĘ DLA „BIULETYNU KOŁA GRODZKIEGO”
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE
NAGRODY – NIESPODZIANKI!!!

Więcej informacji na stronie 3
******************************************

KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA!!!
na wycieczkę autokarową „Pieniny – Sromowce Niżne”
Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej przy schronisku „Trzy Korony”

w dniu 20 kwietnia 2008 r.
Wycieczka piesza na trasie: Szczawnica – przełom Dunajca – kładka nad Dunajcem – Sromowce Niżne. Ok. 3 godziny marszu
Cena: 33 zł zawiera: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
UWAGA! Konieczność posiadania przy sobie dowodu osobistego/paszportu
oraz ok. 150 koron słowackich na wstęp do Czerwonego Klasztoru.
Informacje i zapisy w Biurze Koła Grodzkiego w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6.
Godziny pracy: poniedziałek 12-15, wtorek i czwartek 15-18.
„BIULETYN KOŁA GRODZKIEGO PTTK” redaguje zespół.
redaktor naczelny: mgr Bogumiła Zając, redaktor prowadzący: Kamil Barwacz
Adres: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków z dopiskiem: „BIULETYN”
tel. 012 429-14-93; biuletyn@poczta.onet.pl www.kologrodzkie.republika.pl
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„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”
Luty 2008
Podczas ostatniego miesiąca jak zwykle zwiedziliśmy wiele ciekawych zakątków naszego miasta. Tematy wycieczek były tak różnorodne,
że każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
W pierwszym tygodniu poznaliśmy dokładniej sylwetki dwóch
wspaniałych ludzi: Jana Matejki i Tadeusza Kościuszki. Zobaczyliśmy
także jak wiele miejsc jest z nimi związanych. Nie zabrakło również
wspólnych spacerów. W lutym wędrowaliśmy wokół krakowskich błoń,
po Kazimierzu żydowskim oraz bulwarami Wisły. Nie tylko podziwialiśmy piękno mijanych miejsc, ale również poznawaliśmy ich wspaniałą historię.
Miłośnicy muzeów mieli w tym miesiącu ogromny wybór. Odwiedziliśmy następujące: Farmacji, Geologiczne, Inżynierii Miejskiej, Martyrologii „ Apteka Pod Orłem”, Etnograficzne oraz Fotografii. Jak widać
dla każdego coś miłego.
Zwiedziliśmy również wiele kościołów i klasztorów. W lutym były to: kościół oo. Paulinów „Na Skałce”, kościół Bożego Ciała, kościół
pw. śś. Katarzyny i Małgorzaty, kościół Bonifratów, kościół i klasztor oo.
Cystersów w Mogile, kościół oo. Pijarów oraz Katedra na Wawelu.
Miniony miesiąc obfitował również w wykłady. 3 lutego prof. Andrzej Banach przybliżył nam Kraków w drugiej połowie XVII i w XVIII
wieku. 10 lutego ks. prof. Jacek Urban wygłosił wykład „Kraków w Pierwszej połowie XIX wieku”. 24 lutego dr Jerzy Bukowski opowiadał
o kopcu Piłsudskiego jako polskiej „Mogile Mogił”. Wykłady w lutym
zakończył red. Konrad Myślik mówiąc o „Materialnych znakach podziału
na dzielnice”
Niestety, tegoroczna akcja „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela
Krakowa” dobiega już końca. Zapraszamy na ostatnie spotkania w tym
sezonie oraz na wycieczki w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”
Dominika Molenda

„BIULETYN” Nr 3 (12) MARZEC 2008

www.kologrodzkie.republika.pl

3

Z okazji zbliżającej się pierwszej rocznicy powstania „Biuletynu”,
która będzie w kwietniu br., zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pod nazwą: „Nazwa dla Biuletynu”. Poniżej przedstawiamy
regulamin konkursu.
REGULAMIN KONKURSU „NAZWA DLA BIULETYNU”
1. Organizatorem konkursu „Nazwa dla Biuletynu” jest Koło Grodzkie PTTK w Krakowie, zwane
dalej Organizatorem.
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie nowej nazwy dla „Biuletynu Informacyjnego Koła
Grodzkiego PTTK w Krakowie”, zwanego dalej „Biuletynem”.
3. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy chętni Czytelnicy „Biuletynu”.
4. Dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe.
5. Pojedyncze hasła składające się na propozycje jak i całe frazy powinny nawiązywać do historii
Krakowa bądź działalności Koła Grodzkiego.
6. Propozycje można składać na trzy sposoby:
A - osobiście w Biurze Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6
B – listownie – pocztą tradycyjną na adres: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010
Kraków z dopiskiem „KONKURS”.
C – listownie – pocztą elektroniczną na adres: biuletyn@poczta.onet.pl . W tytule wiadomości
należy wpisać hasło: KONKURS
7. Wszystkie propozycje winny być opatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania
autora.
8. Nieprzekraczalnym terminem składania propozycji jest 14.03.2008 r. W propozycjach
składanych listownie decyduje data stempla pocztowego.
9. Propozycji przyjętych na konkurs Organizator nie zwraca.
10. Jury nie musi przyznać nagrody głównej.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku kwietnia br.
11.1 Dokładny termin zostanie podany w marcu na stronie internetowej:
www.kologrodzkie.republika.pl
11.2 Wyniki konkursu zostaną opublikowane w kwietniowym numerze „Biuletynu”; umieszczone
na stronie internetowej: www.kologrodzkie.republika.pl ; oraz w gablotach informacyjnych Koła
Grodzkiego przy ul. Jagiellońskiej 6 i Szpitalnej 30.
11.3 Laureaci zostaną poinformowani o wynikach listownie.
12. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego odwołania konkursu bądź przesunięcia
terminu jego rozstrzygnięcia, z przyczyn od niego niezależnych lub jeżeli uzna to za stosowne.
14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Skład Jury:
mgr Bogumiła Zając, Kamil Barwacz, Dominika Molenda

