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UCHWAŁA
Zarządu Koła Grodzkiego PTTK z dnia 28 grudnia 2011r.
ws. ustalenia wysokości składek członkowskich w Kole Grodzkim w roku 2012
Na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 251/XVII/2011 z dnia 23 września
2011r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2012 oraz wpisowego
do PTTK i opłaty za legitymację PTTK w roku 2012 oraz Uchwały nr 71/Z/2011 Zarządu
Oddziału Krakowskiego PTTK z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich w Oddziale Krakowskim PTTK na rok 2012
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK informuje o wysokości składek członkowskich
w Kole Grodzkim w roku 2012:
1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Koła Grodzkiego w roku
2012 wynosi:
- składka normalna: 40,00 zł

- składka ulgowa:

20,00 zł

2.Składkę członkowską bieżącą należy wnieść jednorazowo najpóźniej do 31.12.2012r.
Okres ważności składki normalnej i ulgowej - od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
Składka członkowska pobierana za rok 2012 będzie w całości odprowadzana do
Zarządu Głównego PTTK i Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.
3. Wysokość wpisowego wynosi:
- 10,00 zł - dla osób opłacających składkę normalną
- 6,00 zł - dla osób opłacających składkę ulgową
- 5,00 zł - dla osób opłacających składkę ulgową (przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do poziomu szkoły ponad gimnazjalnej włącznie)
Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację, która wynosi 5 zł.
4. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej:
− osoby małoletnie do 16 roku życia,
− młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 roku
życia,
− jedno z rodziców lub opiekun osoby małoletniej opłacający składki za każde
dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
− emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
− bezrobotni
5. Koło Grodzkie przyjmuje składki wyłącznie od członków Koła Grodzkiego. Osoby
nienależące do Koła Grodzkiego powinny składkę członkowską opłacić w swoim Kole/Oddziale macierzystym.
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Na dobry
początek…
Witam noworocznie!
Wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku!
Na sam początek
krótkie sprostowanie.
W poprzednim numerze, w podsumowaniu
akcji
wycieczek
świętokrzyskich wkradł się błąd. Otóż Panie
Sylwia Skuta i Małgorzata Władyszewska
są pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, ale Województwa Świętokrzyskiego,
a nie jak przez pomyłkę podaliśmy, że Małopolskiego. I dotację na te wycieczki przyznał oczywiście Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego! To był chyba
taki świąteczny prezent od chochlika drukarskiego. Przepraszamy za błąd.
A teraz już na spokojnie. Bieżący numer jest dość skromny, ale i w życiu Koła
w pewnym sensie mamy tzw. „sezon ogórkowy”. Bo oprócz wycieczek po Krakowie
innych teraz nie ma, nie licząc szeroko pojętych rozliczeń, jak to na przełomie roku
bywa.
W numerze piszemy o grudniowych
wycieczkach „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Podsumowujemy również to, co zdarzyło się w Kole w zeszłym
roku. A na koniec krótko o składkach
członkowskich w roku 2012.
Zapraszam do lektury!
Ka mi l B a rw acz
Redaktor naczelny
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Nie możemy zapomnieć o Hali Krupowej – gdzie corocznie odbywa się zakończenie sezonu turystyki górskiej. Tradycyjnie (bo już trzeci raz z rzędu)
pojechaliśmy tam w dwa autokary, było nas łącznie 102 osoby. W nagrodę dostaliśmy Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej
grupy osób dorosłych. Otrzymaliśmy go po raz trzeci z rzędu i dlatego zostanie u nas w pokoju na zawsze.
Poza tymi wyżej wspomnianymi imprezami, organizowane były wycieczki
autokarowe. Razem w 18 imprezach udział wzięło 911 osób, z czego ok. 70%
stanowili członkowie Koła. W ramach tej liczby odbyło się 17 wycieczek krajowych i 1 zagraniczna na Słowację do Lewoczy. W ramach tzw. „krajówek”
cztery razy gościliśmy na ziemi kieleckiej, zwanej obecnie województwem
świętokrzyskim – dzięki otrzymanej dotacji z tamtejszego Urzędu Marszałkowskiego.
Było, zatem w roku minionym bardzo wiele imprez, skorzystało z nich łącznie 12.254
osoby, z czego ok. 46% stanowili członkowie Koła Grodzkiego.
W roku 2011 obchodziliśmy
również nie taki znów mały
jubileusz – świętowaliśmy
Okolicznościowe zebranie członków w PAU
fot. W. Otfinowska 60-lecie istnienia naszego Koła.
Z tej okazji w dniu 2 kwietnia 2011r. w auli Polskiej Akademii Umiejętności
odbyło się specjalne okolicznościowe zebranie członków. Podczas spotkania
zaprezentowana została historia Koła oraz omówione zostały sprawy bieżące.
Wręczone zostały również honorowe odznaczenia dla zasłużonych stażem
członków Koła, a wszyscy obecni otrzymali okolicznościową odznakę i odcisk
specjalnego stempla.
Reasumując był to, więc rok bogaty w wydarzenia. Mamy nadzieję, że
obecnie już trwający rok 2012, pomimo zwiastowanych przez różne instytucje
i osoby trudności, nie będzie zły i będziemy mieli, co wspominać. To tyle.
Pozdrawiam. I do zobaczenia w Kole oraz na wycieczkach!
●●
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Sprawozdanie z działalności Koła w 2011r.

Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa

♦ Kamil Barwacz

♦ Kamil Barwacz

Rok 2011 odszedł do przeszłości, mamy już rok 2012 – ważny, z kilku
powodów. Przede wszystkim obchodzić będziemy jubileusze naszych
dwóch akcji – 40. edycję akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” (trwa od listopada) i 40. edycję akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” (to od kwietnia).
W naszym Towarzystwie rozpocznie się również kampania sprawozdawczo-wyborcza (to na jesieni), a wcześniej, bo w czerwcu w Polsce i na Ukrainie rozegrane mają zostać Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a jeżeli to
wszystko się uda, to czekać nas jeszcze ma koniec świata. Ale to dopiero przed
nami. Skupmy się, zatem teraz na tym, co już było, czyli wydarzeniach roku
2011 w Kole Grodzkim.
Na początek trochę statystyki.
Na koniec roku zapisanych do Koła
było 457 osób, z czego 354 opłaciły
składkę członkowską za rok 2011,
w tym 65 nowych członków. W ciągu całego roku zorganizowaliśmy
423 rożnych wycieczek – pieszych
i autokarowych, w których oprócz
członków Koła uczestniczyli rów- Zlot na Hali Krupowej
fot. W. Otfinowska
nież sympatycy.
W wycieczkach tzw. krakowskich, czyli w akcji „Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa” zorganizowaliśmy łącznie 116 tras, na które wyruszyło
razem 341 grup, każda średnio liczyła po 27 osób, co daje nam łącznie 9.294
uczestników.
W ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, czyli wycieczkach terenowych udział wzięło 1.584 osoby. Odbyło się 56 wycieczek nizinnych i 2 górskie. A skoro mowa o górach to kolejny już rok z rzędu odbył się
„Rajd na Raty – Siedem Wierchów Beskidzkich” – organizowany przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. My w ramach Rajdu
zorganizowaliśmy dojazd i wspólne wędrowanie na rajdowe etapy – razem
w 7 etapach wzięło udział 465 osób. Należy dodać, ze na I etap, znajdujący się
na Kudłaczach, będący jednocześnie rozpoczęciem sezonu turystyki górskiej
w Małopolsce pojechaliśmy w dwa autokary.

Minął drugi miesiąc trwania akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela
Krakowa”, podczas, której poznajemy Kraków – jego historię, zabytki
i duszę, przy okazji zdobywając tytułową odznakę. Akcji, której głównym
organizatorem jest Koło Grodzkie PTTK w Krakowie, patronuje Urząd
Miasta Krakowa, Polska-Gazeta Krakowska i Towarzystwo Miłośników
i Historii i Zabytków Krakowa.
W grudniu kontynuowaliśmy poznawanie kolejnych kart z historii naszego
miasta – z okresu baroku, romantyzmu, realizmu i secesji. Poznaliśmy również
dzieje krakowskiego przemysłu.
Zwiedziliśmy krakowskie kościoły – ważne, leżące przy głównych miejskich traktach, a jednak niezbyt często odwiedzane. Pierwszym z nich był kościół p.w. św. Mikołaja, znajdujący się przy ul. Kopernika (przejeżdżamy obok
niego przy okazji każdej wycieczki autokarowej) oraz znajdujący się przy
ul. Grodzkiej kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Zaglądnęliśmy za mury krakowskich muzeów – do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego przy Al. 3-go Maja, gdzie zwiedziliśmy stałe galerie: Rzemiosła Artystycznego, Sztuki Polskiej XX w. i Barwy i Broni; Muzeum Etnograficznego, prezentującego kulturę i sztukę naszego regionu czy Muzeum Archidiecezjalnego, które znajduje się w dawnym mieszkaniu ks. Karola Wojtyły.
Byliśmy również w najważniejszym krakowskim muzeum – Zamku Królewskim na Wzgórzu Wawelskim. Zobaczyliśmy królewskie komnaty – te Reprezentacyjne, jak i Prywatne Apartamenty oraz pełen różnych różności Skarbiec i Zbrojownię. Obejrzeliśmy również prezentowaną właśnie wystawę czasowa o rodzinie Sapiehów „Sapiehowie. Kolekcjonerzy i mecenasi”.
Swoje wrota przed nami otworzył również Teatr im. Juliusza Słowackiego.
A skoro jesteśmy przy kulturze, to podczas innego spaceru odnaleźliśmy ślady
sławnych ludzi związanych z Krakowem.
Na koniec, aby spalić nagromadzone podczas świąt kilogramy pomaszerowaliśmy najbardziej znaną turystyczną trasą, najbardziej krakowską z krakowskich dróg, czyli Drogą Królewską. Od Placu Matejki, poprzez Barbakan,
ul. Floriańską, Rynek Główny, ul. Grodzką, ul. Kanoniczą pod Wawel.
I choć św ięta za nami, mamy now y 2012 rok, to tras nie
brakuje. Program na styczeń jest rów nie bogaty. W końcu to
jubileuszow a 40. edycja. Do zobaczenia!
●●

