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Nadchodzące imprezy w
roku 2019
W bieżącym roku planujemy
zintensyfikować naszą działalność. W najbliższych 6 miesiącach sezonu czeka nas wiele
imprez i wycieczek organizowanych przez nasz Oddział
PTTK kolejno są to:
- 12 kwietnia – EDK Myślenice
- 16 maja – prelekcja przed
zwiedzaniem Myślenic (Inicjatywa Lokalna UMiG Myślenice)
- 19 maja – Wycieczka „Spacer
po Myślenicach” (Inicjatywa
Lokalna UMiG Myślenice)
- 26 maja - XXII Młodzieżowy
Rajd Turystyczny Ziemi Myślenickiej im. Prof. Henryka Leśniaka
- 30 maja – Prelekcja przed
wycieczką na Spisz (Inicjatywa
Lokalna UMiG Myślenice)
- 1 czerwca – Wycieczka Laureatów konkursu „Poznajemy
Ojcowiznę”, gala i wręczenie
nagród
- 2 czerwca – Wycieczka „Polski Spisz” (Inicjatywa Lokalna
UMiG Myślenice)
- 8 czerwca – Posiedzenie
Komisji Turystyki Górskiej ZG
PTTK w Schronisku PTTK na
Kudłaczach.
- 13 czerwca - Prelekcja przed
wycieczką do Lipnicy i Tropia
(Inicjatywa Lokalna UMiG Myślenice)
- 16 czerwca - Wycieczka
„Skarby doliny Dunajca” (Inicjatywa Lokalna UMiG Myślenice)
- 29 czerwca – Ognisko integracyjne oraz prelekcja podróżnicza
przy
schronisku
PTTK na Kudłaczach
- 4 sierpnia - prelekcja podróżnicza
przy
schronisku
PTTK na Kudłaczach

- 31 sierpnia lub 15 września
– Wycieczka szlakiem Generała Maczka
- 14 września - XXIX Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich
- 29 września – Msza Święta w
intencji zmarłych Przewodników i Ludzi Gór przy kapliczce
na polanie Kudłacze
Ponadto planujemy zorganizować w miarę możliwości prelekcje podróżnicze w sezonie
letnim przy schronisku na Kudłaczach oraz cykl spotkań
podróżniczych w sezonie jesienno-zimowym.

Wycieczki PTTK Lubomir
w zimowym sezonie

Zarząd Oddziału PTTK Lubomir wraz z Towarzystwem Górskim w sezonie zimowym zorganizował serię wycieczek.
Zaczynając od wyjazdu do
Szczawnicy
odwiedziliśmy
Schronisko pod Besnikiem oraz
Dzwonkówkę. Kolejną eskapadą było Pogórze Wiśnickie z
Iwkową, jako centralnym punktem pętli, która prowadziła
przez wieżę widokową na Szpilówce oraz Rogozową. Na deser Lipnica Murowana zachwyciła swoimi zabytkami sakralnymi będącymi na światowej
liście Dziedzictwa UNESCO.
Kolejna eskapada to trasa w
warunkach zimowych, która
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Nowy Kontakt
do Biura Oddziału
Informujemy i przypominamy,
stacjonarny numer do naszego
biura
został
zlikwidowany
obecnie jedyny numer, pod
którym można się kontaktować
z biurem to

513 76 99 49
jest dostępny przez cały czas!
Przypominamy również nasz
adres mailowy
pttk.myslenice@gmail.com
oraz adres strony internetowej
www.pttk.myslenice.pl
zweryfikowała dystans pierwotnie zamierzony. Trasa od Złatnej poprowadziła do Schroniska PTTK na Hali Lipowskiej i
Schroniska PTTK Rysianka.
Niezwykłe przeżycie, a kolejne
punkty na trasie to WęgierskaGórka - Westerplatte Południa
oraz zwiedzanie Browarów
Żywieckich. Ostatnią wycieczką
przed Egzaminami Kursu Organizatorów Turystyki i Rozpoczęciem
SEZONU
TURYSTYCZNEGO był wyjazd do
Międzybrodzia
Żywieckiego.
Trasa wycieczki przebiegała
m.in. przez Góra Żar – przeł.
Isepnicką – przeł. Przysłup, a
kończyła się na przeł. Kocierskiej skąd autokarem przemieściła się na zwiedzanie Wadowice. Grono Entuzjastów Turystyki sukcesywnie się powiększa. Dziękujemy za świetną
atmosferę, uśmiech na twarzy i
radość z kolejnych wspólnie
przebytych kilometrów. Wspaniały czas, niezwykły klimat
turystyczny, serce i umysł oddany turystyce. Do zobaczenia
na szlakach!

Konkurs „Poznajemy
Ojcowiznę” rozstrzygnięty

Kurs Organizatorów
Turystyki PTTK 2018-19

Poznawanie własnego regionu
może być pasjonującą przygodą, co z pewnością mogą przyznać uczestnicy 26 edycji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”.

Udało się! Reaktywować długo
wyczekiwany w środowisku
PTTK Kurs OT w Myślenicach.
Dzięki determinacji prezesa
Mateusza
Murzyn
oddział
PTTK LUBOMIR zorganizował
kurs na Organizatora Turystyki
PTTK. Wolontariusze przeszkoleni w dziedzinie organizacji turystyki pod czujnym okiem
Mentora zdobyli wiedzę z zakresu krajoznawstwa, bezpieczeństwa i nawigacji w terenie
oraz organizacji i prowadzenia
wycieczek. Zakres materiału i
wiedzę od Architektury poprzez
budownictwo drewniane, etnografie, historię turystyki, ochronę przyrody, geografie turystyczną Polski, aż po zagadnienia prawne, terenoznawstwo
i topografie. Te tematy pozwolą
przyszłym adeptom Kursu Organizatorów Turystyki PTTK w
umiejętny i klarowny sposób
stworzyć możliwości profesjonalnej organizacji wyjazdu turystycznego w oparciu o

14 lutego obradowała komisja
konkursowa oceniająca prace
w etapie powiatowym. Po wnikliwych debatach postanowiono przyznać: dwa równorzędne
I miejsca – dla pracy „Spacerując po Myślenicach”, którą wykonały Izabela Bałucka i Karolina Sopiak, opiekun: Marzena
Leszczyńska, ZPO w Osieczanach oraz dla pracy „Pacyfikacja Sułkowic a ludzie, którzy
musieli żyć w tych czasach”.
Wykonała ją Beata Ziembla a
opiekunem pracy była Teresa
Salawa-Ogórek ze SP nr 2 w
Myślenicach. Przyznano również dwa równorzędne II miejsca dla prac: „Kronika Sułkowice, prastara ziemia – młode
miasto”, którą wykonali: Małgorzata Wilk, Konrad Wilk i Oliwia
Wołek pod opieką Marty Przęczek ze SP nr 2 w Sułkowicach
oraz „Pomniki przyrody ożywionej powiatu myślenickiego”,
którą wykonał Michał Cholewa
pod opieką Teresy Bobowskiej
z ZPO w Lipniku. oraz dwa
równorzędne III miejsca. Przyznano również wyróżnienie dla
jedynej pracy w formie prezentacji multimedialnej Nagrodzone prace przechodzą do etapu
wojewódzkiego.
Wszystkim
laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach konkursu. Cały konkurs
odbył się dzięki życzliwości i
wsparciu niezastąpionych koleżanek Małgorzaty Rutowicz i
Doroty Kamińskiej

Święta z Towarzystwem
Górskim 2018

Na koniec ubiegłego roku
ścieżki wypraw TG zaprowadziły nas podczas świąt do Bacówki PTTK nad Bartnem.
Trzydniowa wyprawa do serca
Beskidu Niskiego obfitowała w
wspomnienia oraz nowe znajomości. Szeregi naszych stałych bywalców (Janka Zięby,
Dominika i Michała Aniołów
oraz Asi, Franka i Mateusza
Murzyn) zasilili nowi przyjaciele
Renia i Zbyszek Knapczyk.
Mamy nadzieje, że bieżący rok
przyniesie mnóstwo wypraw
oraz szczęśliwe spotkanie podczas kolejnych świąt z Towarzystwem Górskim.

Praca Terenowego referatu Weryfikacji GOT – 2018

wszystkie podstawowe aspekty. Do warunków ukończenia
kursu należało przygotowanie
programu 2-dniowej imprezy
turystyczno-krajoznawczej.
Niewątpliwie kurs i wyłonione z
Niego OSOBY, które po zdaniu
wszelkich niezbędnych teoretyczno-praktycznych egzaminów w pełnym tego słowa znaczeniu będą pełniły funkcję
Organizatorów wyjazdów jest
milowym krokiem dla Wszystkich pasjonatów turystycznych,
którzy będą chcieli zażyć turystyki i krajoznawstwa. Kolejna
Edycja Kursu jesień 2019r.
Gorąco zapraszamy do zapisów piękna przygoda z przyrodą i bezkresny ocean wiedzy....

W ramach weryfikacji GOT w
TRW w Myślenicach w roku
2018 zweryfikowano łącznie 71
odznak GOT i 7 normy do odznaki za wytrwałość sumarycznie – 78 weryfikacji
Odznaki zweryfikowano w następujących stopniach:
- popularna - 33
- mała brązowa - 22
- mała srebrna - 7
- mała złota - 1
- w góry brązowa - 4
- w góry srebrna - 2
- w góry złota - 2
- Norma za wytrwałość – 7
Równocześnie przypominamy,
że od 2016 r. można w naszym
TRW GOT w Myślenicach weryfikować kolejne normy do
odznaki za wytrwałość.

