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Ogłoszenie o wysokości składek członkowskich PTTK w roku
2008
Na podstawie Uchwały nr 69/Z/2007 Zarządu Oddziału Krakowskiego
PTTK z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości składek
członkowskich w Oddziale na rok 2008
ZARZĄD KOŁA GRODZKIEGO INFORMUJE O WYSOKOŚCI
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W KOLE GRODZKIM W ROKU 2008.
1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Koła Grodzkiego
w roku 2008 wynosi:
- składka normalna:
42,00 zł
- składka ulgowa:
21,00 zł
2. Składkę członkowską należy wnieść jednorazowo najpóźniej do 31.12.2008 r.
Okres ważności składki normalnej i ulgowej - od 1 stycznia 2008 roku do 31
marca 2009 roku.
3. Wysokość wpisowego wynosi:
- 10,00 zł
- dla osób opłacających składkę normalną
- 6,00 zł
- dla osób opłacających składkę ulgową
- 4,00 zł
- dla osób opłacających składkę ulgową (przysługuje
dzieciom i młodzieży szkolnej do poziomu szkoły ponad gimnazjalnej włącznie)
Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację.
4. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej:
- osoby małoletnie do 16 roku życia
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca (do ukończenia 26
roku życia)
- emeryci, renciści, bezrobotni.

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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Styczeń 2008
egzemplarz bezpłatny

Witamy w Nowym Roku 2008 !!!
W tym numerze:
- Opłatek w Kole Grodzkim – czytaj na stronie 2
- „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” – czytaj na
stronie 4-5
- Ogłoszenie o wysokości składek członkowskich PTTK
w Kole Grodzkim w roku 2008 – czytaj nas stronie 6

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

KONKURS!!!
WYBIERAMY NAZWĘ DLA
„BIULETYNU KOŁA GRODZKIEGO”
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE
NAGRODY – NIESPODZIANKI!!!
Więcej informacji na stronie 3
„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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Opłatek w Kole Grodzkim
17 grudnia 2007 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Koła
Grodzkiego. Udział w nim wzięło ok. 30 osób – członkowie Zarządu
i Komisji Rewizyjnej Koła Grodzkiego oraz przewodnicy współpracujący
z Kołem. Obecny był również przedstawiciel naszej Redakcji Kamil
Barwacz.
Podczas spotkania
pani Prezes Koła Grodzkiego Bogumiła Zając
podziękowała za przybycie, krótko podsumowała
mijający rok i złożyła
wszystkim najlepsze życzenia, po czym wszyscy
podzielili się opłatkiem.
W drugiej części Dzielimy się opłatkiem fot. W.Otfinowska
pan Jacek Kołodziejczyk
opowiedział góralską historię o narodzinach Jezusa, a następnie wspólnie
kolędowano przy akompaniamencie kolegi Jurka Bożyka
Spotkanie przebiegło
w miłej i przyjaznej
atmosferze, za co szczególne
podziękowania
należą się pani Wiktorii
Otfinowskiej, która je
przygotowała.
Wspólne kolędowanie
fot. W.Otfinowska
Kamil Barwacz
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Miniony rok zakończyliśmy w izbie folklorystycznej Nowohuckiego Centrum Kultury w Chałupie „U Szpinaka”, gdzie Jerzy Kujawski
pomógł nam pożegnać w oryginalny sposób „stary” 2007 rok. Zabawa
była przednia, co widać na załączonych poniżej zdjęciach.

autor zdjęć:
Wiktoria Otfinowska

Mając w pamięci ekscytujące ubiegłoroczne wyprawy, zapraszamy na nie mniej fascynujące trasy wycieczek w 2008 roku. Wszystkim
odkrywcom tajemnic Krakowa życzymy Szczęśliwego Nowego Roku.
Dominika Molenda
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„Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa”
W listopadzie zaczęliśmy kolejny sezon akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Jest to wspaniała okazja do poznania zbytków i historii naszego miasta oraz miłego spędzenia wolnego czasu. Ogromna różnorodność tematów sprawia, że co roku w wycieczkach uczestniczą
tłumy
krakowian.
Tak
było
i
tym
razem.
Jak zwykle rozpoczęliśmy od wizyty na krakowskich cmentarzach. Odwiedziliśmy zarówno największy Rakowicki jak i te mniejsze:
Salwatorski i Podgórski. Poznaliśmy nie tylko dzieje samych nekropoli,
ale również historię pochowanych tam osób: Jana Matejki, Heleny Modrzejewskiej, Marka Grechuty, Józefa Dietla, Stanisława Lema, Edwarda
Dembowskiego i wielu innych mających ogromny wkład w rozwój Krakowa.
Późniejsze wycieczki były równie interesujące. Wśród wielu
propozycji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zwiedziliśmy między
innymi: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Podgórze, miasto
Kleparz, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego,
Obserwatorium Astronomiczne UJ, Muzeum UJ Collegium Maius czy
Muzeum Archidiecezjalne.
Szczególnie atrakcyjne spotkania miały miejsce w okresie bożonarodzeniowym. W sobotę 22 grudnia mieliśmy okazję poprzez wykład
prof. Michała Rożka, poznać bliżej sylwetkę Stanisława Wyspiańskiego.
Następnego dnia wędrowaliśmy szlakiem krakowskiego Lajkonika: wyruszyliśmy z pętli tramwajowej na Salwtorze, aby dalej ulicami Kościuszki
i Zwierzyniecką dotrzeć na Rynek. W drugi dzień świąt tradycyjnie udalimy się na spacer Drogą Królewską. Podążając ulicą Floriańską i Grodzką
mogliśmy urozmaicić nasz świąteczny wypoczynek
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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

