
XXII Sejmik Przodowników i Instruktorów
W bieżącej kadencji Komisja GTJ planuje zwiększyć nacisk na promocję naszej 

działalności wśród innych środowisk. Przewidujemy osiągnąć to poprzez organizację re-
gionalnych imprez konnych, co może się przyczynić do ściślejszej współpracy naszych 
ośrodków z biurami turystycznymi, zakładami pracy, samorządami itp. Planowany udział 
w przeglądzie filmów górskich w Lądku Zdroju kategorii filmów ze szlaku konnego pozwoli 
nam na pokazanie naszej działalności. Kolejnym zadaniem będzie wydanie przewodnika 
po głównych szlakach konnych. Książka ta będzie formą promocji jak i reklamy poszcze-
gólnych stajni. Ułatwi nam to planowane uporządkowanie spraw związanych ze szlaka-
mi, zarówno od strony formalno-prawnej, jak i zweryfikowanie ich przebiegu. Zwieńcze-
niem tej pracy będzie zaktualizowanie bazy konnych szlaków w COTG i umieszczenie 
ich na internetowej mapie turystycznej. 

Systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności naszej kadry poprzez zwiększe-
nie liczby organizowanych kursów instruktorskich według nowego programu oraz podnie-
sienie wymagań części praktycznej na odznaki wpłynie na jakość świadczonych usług.

W celu łatwiejszej komunikacji powstał mail komisji – kgtj.pttk@gmail.com, a więk-
szość informacji będzie umieszczana na stronie internetowej oraz na facebooku. 

Zamierzamy wspierać również imprezy o długoletniej tradycji. W tym roku będzie 
to XX rajd do Lipowca. W bieżącym roku przypada również setna rocznica odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. W celu uczczenia tego jubileuszu Komisja organizuje 
przedsięwzięcie pod nazwą „100 szczytów konno na 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości”.

Zamierzone cele można osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez zwiększoną aktywność 
dobrze wyszkolonych przodowników i instruktorów, którzy jednak będą działali wspólnie 
integrując wokół siebie miłośników jeździectwa i turystyki.

Komisja GTJ ZG PTTK

Nowe władze PTTK
Informujemy, że na XXII Walnym Zjeź-

dzie delegatów PTTK we wrześniu 2017 r. 
wybrano nowe władze PTTK w składzie:

• Zarząd Główny PTTK: Jacek Potocki – 
prezes, Roman Bargieł, Marian Jurak – 
wiceprezesi, Paweł Mordal – sekretarz 
generalny, Jerzy Kapłon – skarbnik 
oraz członkowie Lucjusz Bilik, Jacek 
Czober, Jarosław Dąbrowski, Marzena 
Misaczek, Jakub Nowak, Waldemar 
Osypiuk, Anna Sierpińska, Stanisław 
Sikora, Wiesław Stachura, Aleksandra 
Staszak, Jacek Trzoch, Agnieszka 
Wałach, Andrzej Wasilewski, Paweł 
Zań, Mieczysław Żochowski;

• Główna Komisja Rewizyjna: Dariusz 
Kużelewski – prezes, Andrzej Kudlaszyk, 
Paweł Miśkowiec, Dariusz Nazarczyk 
– wiceprezesi, Elżbieta Moszczyńska 
– sekretarz oraz członkowie Lucyna 
Bardel, Krystian Grajczak, Dariusz 
Grajkowski, Jarosław Kaczmarczyk, 
Andrzej Kalemba, Bogdan Komorowski, 
Sławomir Korpysz, Henryk Motyka, 
Małgorzata Radomska, Kamil Zimnicki;

• Główny Sąd Koleżeński: Wojciech 
Tomalak – prezes, Tadeusz Markowski, 
Wojciech Napiórkowski – wiceprezesi, 
Jolanta Szulc – sekretarz oraz 
członkowie Jacek Delert, Jacek Gacek, 
Marcin Husak, Małgorzata Janota, 
Paweł Kamiński, Krystian Korus, 
Bartosz Leoniak, Zbigniew Pawlik, 
Mateusz Przyjazny, Renata Radomska-
Krenz, Elżbieta Rydel-Piskorska, 
Stanisław Sieradzki, Leszek Warowny.
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Nowy skład Komisji GTJ ZG PTTK
9 grudnia 2017 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno-Krajoznawczego powołano Komisję GTJ ZG PTTK w składzie:
• Józef Mos – przewodniczący, Sanok. Instruktor Wykładowca Turystyki Jeździe-

ckiej PTTK, instruktor hipoterapii, instruktor jeździectwa. Organizator kilkunastu raj-
dów konnych w roku po polskich górach. Projektant, twórca i wykonawca szlaków 
konnych. Wychowawca wielu niezwykle wartościowych osobowości w turystyce 
jeździeckiej. Właściciel OGTJ PTTK „MOS” w Trepczy. 

• Witold Rosa – wiceprzewodniczący, Sławków. Dotychczasowy przewodniczący 
Komisji (2 kadencje). Instruktor Wykładowca Turystyki Jeździeckiej PTTK. Właści-
ciel OGTJ PTTK „Pan de Rosa” w Sławkowie. Prowadzi rajdy i wycieczki konne.

• Jan Wilanowski – wiceprzewodniczący, Katowice. Instruktor Wykładowca Turysty-
ki Jeździeckiej PTTK. Dotychczasowy wiceprzewodniczący Komisji (2 kadencje) 
– reprezentuje Beskid Zachodni. 

• Leszek Lech – skarbnik, Kraków. Instruktor Turystyki Jeździeckiej, Prezes Jurajskiego Klubu Turystyki Jeździeckiej. Właściciel 
OGTJ „Jurajski Zakapior” w Kiełkowicach – reprezentuje Jurę Krakowsko-Częstochowską.

• Malwina Siwy – sekretarz, Baligród. Przodownik Turystyki Jeździeckiej PTTK. Pracownik Lasów Państwowych. Współpracuje 
z OGTJ PTTK „U Ślązaka”. Nadzorowała odnawianie Transbeskidzkiego Szlaku Konnego – reprezentuje Beskid Wschodni.

• Aleksander Jarmuła – członek, Stare Żukowice. Instruktor Wykładowca Turystyki Jeździeckiej PTTK, szkoleniowiec jazdy konnej 
w stylu western, miłośnik kawalerii. Wieloletni członek Komisji GTJ ZG PTTK. Twórca i animator TREC PTTK. Właściciel OGTJ 
„Furioso”, Stare Żukowice – reprezentuje Pogórze Karpackie.

• Beata Markiewicz – członek, Chwalisław. Instruktor Turystyki Jeździeckiej PTTK. Właścicielka OGTJ „Rancho Rosa Montana 
w Chwalisławiu”. Organizuje rajdy i wycieczki po Sudetach. Aktywny speleolog. Reprezentuje w Komisji Sudety.

• Jarosław Nowak – członek, Dwernik. Instruktor Turystyki Jeździeckiej PTTK. Właściciel OGTJ PTTK „U Szeryfa” w Dwerniku. Organi-
zuje rajdy konne po Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Aktywnie uczestniczy konno w lokalnych imprezach – reprezentuje Bieszczady.

• Andrzej Wojciechowski – członek, Kielce. Przodownik Turystyki Jeździeckiej PTTK. Instruktor jazdy konnej i hipoterapii Właściciel 
Ośrodka Rekreacji Ruchowej i Jazdy Konnej „MAAG” w Kielcach – reprezentuje Góry Świętokrzyskie.

• Marek Piotr Krzemień – honorowy przewodniczący, Lanckorona. Honorowy członek PTTK, inicjator górskiej turystyki konnej 
w strukturach PTTK, Instruktor Wykładowca Turystyki Jeździeckiej PTTK. Pierwszy i wieloletni przewodniczący Komisji GTJ. 

W obecnej kadencji osobami współpracującymi z Komisją są: Jakub Nowak – członek Zarządu Głównego PTTK, Piotr Miśkowiec – 
wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK oraz Grażyna Orłowska-Rybicka – pracownik etatowy PTTK.

W dniach 13–14 grudnia 2017 r. w Będkowicach na posiedzeniu Komisji zostały powołane zespoły:
• ds. administrowania strony – strona techniczna (ks. Adam Niwiński, Grzegorz Sala),
• ds. reklamy i promocji (Facebook), (Beata Markiewicz, Katarzyna Smółka),
• ds. finansowych (Leszek Lech, Andrzej Wojciechowski),
• ds. szlaków (Malwina Siwy, Jarosław Nowak, gospodarze szlaków),
• ds. szkoleniowych (Jan Wilanowski, Józef Mos, Witold Rosa, Andrzej Wojtasik).



I Sudecki Sejmik
W dniach 9–10 grudnia 2017 r. odbył się w Gościńcu u Buckich 

w Stankowicach I Sudecki Sejmik, w którym wzięło udział 26 osób. 
Omawiano tematy inwentaryzacji ośrodków stażowych, afiliowa-
nych oraz GTJ, opiekę nad Sudeckim Szlakiem Konnym, organi-
zację przeglądu filmów lub prelekcji zdjęciowej ze szlaku konnego 
oraz stworzenie trójgranicznego szlaku konnego (Polska, Czechy, 
Niemcy). Przed kolacją dla zainteresowanych Jurek Bucki popro-
wadził wycieczkę na Zamek Czocha.

Odbyła się jedna prelekcja Beaty Markiewicz „Rapa Nui – 
Wyprawa po Życie” oraz jeden wykład Gosi Walczak „Marketing 
w Sieci”. Jurek również przygotował bardzo ciekawą prelekcję 
„Prawo w agroturystyce”, ale ponieważ brakło nam czasu, wszy-
scy zainteresowani uczestnicy dostali ową prelekcję na maila.

Organizacja była na bardzo wysokim poziomie, a uczestnikom 
wręczono piękne pamiątkowe koszulki.

Ustalono, że w przyszłym roku II Sudecki Sejmik ma się odbyć 
w innym miejscu ze względu na chęć poznania przez uczestników 
nowych sudeckich regionów oraz ośrodków GTJ.

Beata Markiewicz

Spotkanie świętokrzyskich koniarzy
2 marca 2018 r. w kieleckim ośrodku „MAAG" odbyło się kolej-

ne coroczne spotkanie świętokrzyskich koniarzy. Przybyło nowych 
twarzy. Dołączył do nas aktualny Przewodniczący Komisji GTJ  
Józef Mos oraz do niedawna pełniący tę funkcję Witold Rosa.

W gronie 20 osób omawialiśmy sprawy konnej turystyki w re-
gionie. Naszym problemem jest dezaktualizacja Świętokrzyskiego 
Szlaku Konnego. Wobec niemożliwości uaktualnienia go w ca-
łości postanowiliśmy tworzyć małe odcinki czy pętle w okolicach 
poszczególnych ośrodków. Stworzona będzie też baza danych 
miejsc przyjaznych koniarzom czyli tych, gdzie mogą przenoco-
wać rajdowicze ze swoimi wierzchowcami. Mapa z tymi danymi 
umieszczona będzie na stronie GTJ.

Dołączył do nas i prezes kieleckiego PTTK Marcin Marciniew-
ski. Wspierając naszą inicjatywę udzielał rad dotyczących efek-
tywnej działalności w temacie turystyki konnej. Dziękujemy Panie 
Marcinie!

Małgośka Jędraszkiewicz

XXIX  
Ogólnopolski Rajd Leśników

W dniach 22–24 czerwca 2017 r. na terenie 
Podkarpacia odbył się XXIX Ogólnopolski Rajd 
Leśników. Organizatorem imprezy był Związek 

Leśników Polskich przy udziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Krośnie. Leśnicy z Nadleśnictwa Baligród we współ-
pracy z przodownikami GTJ PTTK Arturem Gierulą i Ryszardem 
Gałkiem przygotowali konną trasę.

 

Nieliczna grupa 10 osób w palącym słońcu i ulewnym deszczu…

 

…przemierzała bieszczadzkie łąki i lasy na końskich grzbietach…

 

…podziwiając piękno Bieszczad z wieży widokowej na Korbani. 

Malwina Siwy (fot. Katarzyna Bednarek)



Dyplomy, medale i odznaczenia dla kadry
Dyplom Komisji GTJ ZG PTTK: Łukasz Bąba, Anna Danieluk, 
Dominika Glapińska, Ewa Ignacak-Krupa, Małgorzata Jędraszkie-
wicz, Anna Krawczyk, Krzysztof Kurzawa, Ewelina Nazimek-Bąba, 
Mariusz Panek, Maria Płocka-Osiecka, Izabela Rusin, Małgorzata 
Rojowska, Paweł Rycombel, Grzegorz Sala, Justyna Stanek, Ewa 
i Mieczysław Subocz, Iwona i Andrzej Szlachta, Maciej Szymanik, 
Marzena Tomkiewicz, Ewa i Piotr Tumiłowicz.

Dyplom PTTK: Elżbieta Chrapkiewicz, Paweł Chrobak, Jan 
Maurycy Drobny, Stefan Jeleśniański, Jowita Lech, Luiza 
Szydłowska-Dyrschka.

Brązowa Honorowa Odznaka PTTK: Magdalena Świeży.

Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży:
• złota: Aleksander Jarmuła, Ryszard Krzeszewski, Rafał 

Osiecki, Ewa Siergiej, Andrzej Wojtasik;
• brązowa: Barbara Dembna, Bogusław Gardas, Neli 

Hammerl, Anna Korfel, Monika Łapaj, Beata Markiewicz, 
Andrzej Mroziński, Adam Niwiński, Jarosław Piergies, 
Sylwia Piwowarska-Kałużny, Hubert Pochyła, Andrzej Rusin, 
Katarzyna Smółka, Robert Stój, Krzysztof Świtoń, Maria 
Świtoń, Agnieszka Ulaszek-Szybist.

XX Rajd do Lipowca
Każdego roku we wrześniu organizujemy Rajd do Lipowca, 

na który co rocznie zapraszamy inne ośrodki jeździeckie. Rajd 
to okazja poznania gór z innej perspektywy, pokonania własnych 
słabości, poznania ciekawych ludzi, ale przede wszystkim przeży-
cia niezapomnianej przygody. Trasa rajdu prowadzona jest przez 
miejsca o charakterze historycznym i turystycznym. Jest ona tak 
wyznaczona, aby na każdy dzień przypadało około 5 godzin jaz-
dy konnej. Dodatkowymi atrakcjami rajdu są biesiady z pysznym 
jedzeniem, posiłki przy ognisku w trakcie postojów oraz zawody 
konne (ściganie lisa, wyścigi). W Rajdzie do Lipowca uczestniczą 
goście Ostoi w Lipowcu, zaprzyjaźnione stajnie i ośrodki jeździe-
ckie oraz jeźdźcy posiadający własne konie. Wszyscy z radością 
już planujemy jubileuszowy XX Rajd do Lipowca.

Magdalena Kuras

Sprawozdanie z działalności 
Oddziałowej Komisji GTJ przy Oddziale 
PTTK w Żywcu za okres 2014–2017

Oddziałowa Komisja GTJ działająca przy Oddziale Babiogór-
skim PTTK w Żywcu w wymienionym okresie sprawozdawczym 
zrealizowała następujące punkty:

1. Zorganizowano przejście Rajdu Transbeskidzkiego 
w dniach 8–22 czerwca 2015 r. Liczba uczestników 7 osób 
będących członkami PTTK; czas trwania 14 dni; pokonana 
trasa 600 km. Rajd zorganizowany został dla upamiętnie-
nia 110. rocznicy Oddziału PTTK w Żywcu. Relacja z przej-
ścia trasy została przedstawiona na Festiwalu Filmów Gór-
skich „Adrenalinium”.

2. Przejscie Transudeckiego Szlaku Konnego w dniach  
6–19 kwietnia 2016 r., w którym uczestniczyło pięcioro 
jeźdźców.

3. Przejście Świętokrzyskiego Szlaku Konnego w dniach  
12–20 maja 2017 r.

4. Czynny udział członków komisji w organizowaniu i promo-
cji turystyki jeździeckiej na Festiwalu Adrenalinium w la-
tach 2015–2017.

5. Przeprowadzono 26 rajdów wielodniowych w których 
uczestniczyło prawie 100 osób, 76 rajdów dwudniowych, 
w których liczba uczestników to ponad 800 osób oraz po-
nad 180 wycieczek konnych jednodniowych.

6. Zorganizowano imprezy cykliczne: Majówka z Koniem 
Turystycznym, Integracyjny Dzień Dziecka dla Osób Nie-
pełnosprawnych, Święto Konia Turystycznego, Hubertus, 
udział w organizacji „Ogniska Papieskiego” na Hali Bora-
czej.

Komisja chętnie bierze udział w różnych projektach promując 
Jazdę Konna jako sposób aktywnego spędzania wolnego czasu 
i poznania okolicy.

Strona na facebook: https://www.facebook.com/Klub-Górskiej- 
-Turystyki-Jeździeckiej-w-Oddziale-Babiogórskim-PTTK-w-Żywcu- 
-1642308375998705/.

Przewodniczący Komisji Zdzisław Kupczak 

1000 km konno na Jurze
Minął już drugi rok rywalizacji „1000 km konno na Jurze”. 

Od 1 marca 2016 r. 29 uczestników cieszyło się pięknem 
Jury pokonując konno łącznie niebagatelne 19 388 km. 
Jako pierwsza wyróżniona za przejechanie 1 000 km na 
Jurze została Beata Potasińska, która również w kolejnym 
roku zarejestrowała najwięcej kilometrów i ma na swoim 
koncie już ponad 2 000 km w rywalizacji. Są też kolejni mi-
łośnicy jazdy konnej po Jurze, którzy mogą się pochwalić 
przejechaniem 1 000 km. Do grona tych, którzy w szczegól-

ny sposób z grzbietu końskiego doceniają walory Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
możemy zaliczyć i wyróżnić: Grzegorza Jachymczaka, Jowitę Lech, Martę Blitek, Andrzeja Kasprzyka, Sylwię Piwowarską. „1000 km 
konno na Jurze” to nie tylko kilometry, ale przede wszystkim niesamowite widoki ostańców o wschodzie i zachodzie słońca, zamki szlaku 
„Orlich Gniazd”, leśne dukty, ugory niczym te z akermańskich stepów, obcowanie z naturą, jazda konna wpisująca się w ten niesamowity 
krajobraz, wieczorne ogniska, śpiewy i te wszystkie doznania w towarzystwie niesamowitych ludzi, których nie jesteśmy w stanie opisać.

Byłem w różnych pięknych miejscach na świecie, ale najchętniej przemierzam konno Jurę Krakowsko-Częstochowską. Zapraszam 
na szlak – do zobaczenia.

Leszek Lech



Cztery pory roku w Jurajskim Klubie Turystyki Jeździeckiej
W kilku słowach przedstawiamy przegląd najważniejszych wydarzeń z życia klubu. Wiosną, po spotkaniu klubowym, 

sezon rozpoczęliśmy „Biegiem św. Jerzego”, który w 2017 r. został zorganizowany po raz drugi i ma już swoje stałe miej-
sce w kalendarzu imprez jurajskich. Wiosenne ścieżki zaprowadziły nas rajdem do Częstochowy a następnie w Dolinę 
Racławki. Ponad 20 Przodowników wzięło udział w I Jurajskim Rajdzie Kadrowym. Karlin – Kiełkowice – Zamek Pilcza 

w Smoleniu – Udórz. Piękna malownicza trasa, grono doświadczonej kadry i wymiana doświadczeń na temat najlepszych praktyk pro-
wadzenia rajdów i zagrożeń, jakie mogą pojawic się podczas prowadzenia dużych zastępów. Latem czas płynął wolniej na jurajskich 
ścieżkach. Leniwe popołudnie i poranek na Babskim Rajdzie wspominamy do dzisiaj. Trasa wiodła przez Zamek Ogrodzieniec, Pustynię 
Błędowska do Rokitna, w drodze powrotnej podziwiałyśmy piękne widoki z Kromołowca. W wakacje odbył się sześciodniowy rajd od 
stajni do stajni naszych klubowiczów. Jesienią ponownie wydeptaliśmy ścieżki do Częstochowy via Złoty Potok. Została zorganizowana 
również wycieczka do Janowa Podlaskiego. Tradycyjnie świętowaliśmy Hubertus historyczny na Zamku w Ogrodzieńcu. Nie złamał nas 
deszcz, wiatr i zimno przenikające na wskroś. Po zakończeniu gonitwy, przy suto zastawionych stołach bawiliśmy się w sali kominkowej 
Zamku. 11 listopada, jak co roku, spotkaliśmy się na plenerowej imprezie upamiętniającej odzyskanie przez Polskę Niepodległości.  
Zimą, na rozpoczęcie roku i na jego zakończenie odbyły się zimowe rajdy, wszak u nas sezon trwa cały rok! 

Dzięki dofinansowaniu z COTG 
w 2017 r. odnowiony został cały Tran-
sjurajski Szlak Konny. Zaangażowa-
nie klubowiczów pozwoliło aby ponad 
200 km szlaku odnowić w niespełna 
miesiąc! Na 2018 r. mamy kolejne 
plany związane ze szlakiem – posta-
wienie tablic kierunkowych i map na 
szlaku oraz wytycznie nowego szlaku 
w Dolinkach Krakowskich. 

Jowita Lech

Zakapiorski przegląd roku, czyli „zebranym” po Jurze
Chcemy wiedzieć co na szlaku transjurajskim piszczy, dlatego, jak co roku, przemierzyliśmy Jurę, 

zarówno w kierunku północnym – Częstochowa, Olsztyn, Złoty Potok, Mirów, Bobolice, jak i połu-
dniowym – Pustynia Błędowska, Dębnik, Dolina Racławki. Jurajski Zakapior poprowadził 9 rajdów 
i kilkanaście jednodniowych wycieczek, tyko sobie znanymi ścieżkami w najpiękniejszych okolicach 
naszej stajni. Kromołowiec, Ogrodzieniec, Zamek Pilcza w Smoleniu, Pałac w Pilicy, Okiennik Wielki, 
Góra Zborów, Strażnica w Ryczowie, Udórz – to tylko niektóre miejsca, które poznali z końskiego 
grzbietu nasi Goście. Nie jest tajemnicą, że Zakapior najbardziej lubi „zebrany”, odkrywamy zatem 
otwarte przestrzenie, leśne dukty i długie proste aby móc poprawić kapelusz i poczuć wiatr we wło-
sach. Efektem wspólnych wyjazdów już wkrótce będą trzy odznaki Jurajskiego Szlaku Konnego oraz 
Srebrna Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej PTTK. W ubiegłym roku stajnia przeszła gruntowną 
metamorfozę. W nowym sezonie do dyspozycji naszych gości oddajemy nowy domek koniarza, 
mieszczący się nad stajnią, który pozwala mieć na oku swoich podopiecznych.

Strona na facebook: https://www.facebook.com/jurajskiezakapiory/.
Jowita Lech

Ośrodek GTJ Rancho Rossa Montana
Rancho Rossa Montana – afiliowany i stażowy Ośrodek GTJ 

w Chwalisławiu – leży na malowniczej granicy Gór Złotych z Kotliną 
Kłodzką w Sudetach Wschodnich. Każda pora roku jest tu wyjątko-
wa, o czym można się przekonać podczas rajdów i wycieczek jakie 
Rancho serwuje. W zeszłym roku sezon był bardzo owocny w gór-
skie przygody w siodle. Najczęściej odwiedzaliśmy Sienną u pod-
nóża Czarnej Góry, znanej z zimowych szaleństw. Prowadzi tam 
jedna z najpiękniejszych tras w Sudetach. Oprócz tego, odbył się 
w marcu kurs na organizatora oraz sędziego w dyscyplinie TREC 
PTTK. Natomiast w sierpniu Rossa Montana był organizatorem kur-
su na Przodownika GTJ oraz Seminarium na Instruktora Turystyki 
Jeździeckiej. Na przełomie września z październikiem został prze-
prowadzony Puchar Sudetów w TREC PTTK. 

Beata Markiewicz

„Ostoja” w Lipowcu
Gospodarstwo Agroturystyczne „Ostoja” w Lipowcu będące 

także Ośrodkiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej to miejsce, gdzie 
każdy jeździec, i nie tylko, znajdzie coś dla siebie. Oprócz nocle-
gów, wyżywienia i atrakcji dla gości mamy przygotowaną szeroką 
ofertę związaną z końmi: przygotowanie do jazdy w terenie, wy-
cieczki po Jaśliskim Parku Krajobrazowym oraz Rajd do Lipow-
ca. Jeźdźcom podróżującym konno po Transbeskidzkim Szlaku 
Konnym PTTK oferujemy nocleg i wyżywienie oraz miejsce do 
odpoczynku dla koni. Podczas wycieczek korzystamy z Transbe-
skidzkiego Szlaku Konnego PTTK, polsko-słowackiego szlaku wy-
tyczonego przez Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia 
Huculskiego oraz szlaki lokalne.

Magdalena Kuras



Gospodarstwo Podskalany  
Grażyna i Antoni Zielińscy

Gospodrastwo Podskalany położone malowniczo u wejścia do 
Doliny Podskalan stanowi świetne miejsce do aktywnego wypoczyn-
ku. To właśnie tutaj rozpoczyna/kończy się Szlak Dolinek Podkra-
kowskich. Atutem ośrodka jest bliskie położenie względem dużego 
miasta (niecałe 10 km od Krakowa) i możliwości jakie daje piękna 
okolica otaczająca gospodarstwo – z drugiej strony. Ośrodek dys-
ponuje kilkoma budynkami stajennymi (część z nich to boksy typu 
angielskiego) i 15 końmi rekreacyjnymi. Dla jeźdźców przewidziana 

jest ujeżdżalnia odkryta oraz w sezonie jesienno-zimowym nietypowa ujeżdżalnia kryta (namiot cyrkowy). Ponadto organizowane są 
wyjazdy w tereny o ciekawym krajobrazie Dolinek Jurajskich. W okresie ferii i wakacji odbywają się całodzienne warsztaty jeździeckie 
dla dzieci i młodzieży. Dla turystów konnych przewidziana jest baza noclegowa (chatka na około 10 osób), natomiast w razie większej 
liczby osób dostępne jest pole namiotowe. Goście mogą liczyć na obiadokolację i śniadania, jest też możliwość rozpalenia ogniska i wie-
czornego biesiadowania, a dla wędrownych koni przewidziane są stanowiska bądź padoki i wyżywienie. W ośrodku działają Instruktorzy 
Turystyki Jeździeckiej/Przewodnicy PTTK i organizowane są egzaminy na odznaki Jeździeckie PTTK. Gospodarstwo Podskalany ma 
również status Organizatora Wszechstronnego Konkursu Konia Turystycznego (TREC PTTK) i rozgrywane są tam cyklicznie zawody, 
a gospodarze mają również duże doświadczenie w organizowaniu imprez plenerowych.

Kontakt: Grażyna i Antoni Zielińscy Gospodrastwo Podskalany, ul. Podskalany 61, 32-085 Tomaszowice, tel. 602 294 063, 606 915 009,
 e-mail: gospodarstwopodskalany@gmail.com, facebook: Gospodarstwo Podskalany.

Ośrodek Jeździecki  
Dolina Koni

Nasz ośrodek znajduje się w Łukowem w malowniczej dolinie 
rzeki Kalniczki w Bieszczadach. Posiadamy konie rasy małopol-
skiej, arabskiej i szlachetnej półkrwi oraz kucyki dla najmłodszych. 
Naszą specjalnością jest nauka jazdy konnej od podstaw oraz szli-
fowanie już nabytych umiejętności jeździeckich. Do dyspozycji na-
szych gości mamy krytą ujeżdżalnię, trasy konne biegnące wokół 
ośrodka oraz parkur umożliwiający organizację imprez sportowych. 
Okoliczne tereny są nie tylko urokliwe, ale również bezpieczne dla 
osób początkujących. Po trudach jazdy konnej odpocząć moż-
na w Domu Jeźdźca lub w przytulnym Domku Kozackim. Dalsze 
atrakcje zapewnić mogą spacery trasami widokowymi wyznaczo-
nymi w Łukowem, rowerowe przejażdżki oraz gra w tenisa. Wie-
czorne chwile najmilej spędza się przy ognisku, wśród iskier, śpie-
wu i przyjaciół. A na koniec można już tylko dodać że, Łukowe to 
również świetna baza wypadowa do zwiedzania Bieszczadów i nie 
tylko. Od początku działalności organizujemy imprezy turystycz-
no-sportowe – długodystansowe rajdy konne (lata 2008–2014) 
oraz Wszechstronny Konkurs Konia Bieszczadzkiego; obozy dla 
dzieci i młodzieży (corocznie), szkolenia w ramach Parelli Natural  
Horsemanship oraz Silversand Natural Horsemanship, przez cały 
rok prowadzimy jazdy dla osób indywidualnych.

Zdzisław Szymulański

Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii „MAAG”
Jesteśmy wyspecjalizowaną placówką prowadzącą zajęcia z jazdy konnej i hipoterapii. Historia powstania 

ośrodka sięga roku 1983. Początki działalności ośrodka były wyrazem wielkiej pasji do koni oraz samego sportu 
jeździeckiego. Poprzez determinację grupy wielkich zapaleńców skoków jeździeckich, WKKW zajęć rekreacyjnych 
oraz hipoterapeutycznych powstał jeden z pierwszych ośrodków jeździeckich w regionie. Ośrodek posiada patro-
nat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, kadrę wykwalifikowanych instruktorów i terapeutów, a zajęcia 
prowadzone są na 20 odpowiednio przygotowanych koniach. 

Ośrodek Jazdy Konnej „MAAG” położony jest w malowniczym Paśmie Dymińskim, u podnóża jednego ze szczytów Gór Świętokrzy-
skich o wysokości 408 m n.p.m. – Góry Telegraf. Jest to najwyższe wzniesienie w granicach administracyjnych miasta Kielce.

Unikatowa lokalizacja ośrodka pozwala na cieszenie się naturalnym środowiskiem oraz bliskością natury, do którego dojazd z cen-
trum Kielc jest szybki i sprawny. Do dnia dzisiejszego pasja oraz miłość do koni są głównymi czynnikami napędzającymi nas do dalszego 
rozwoju. To właśnie wspólna pasja czyni naszą codzienną pracę wyjątkową i przyjemną.

Kontakt: ul. Ściegiennego 207, 25-116 Kielce, tel. 601 471 323, e-mail: maag@maagkielce.pl.

Bieszczadzki Klub Turystyki Konnej STANICA
Stanica – to miejsce, baza. Miejsce, w którym odpoczywamy 

od podróży i zbieramy siły przed kolejną wyprawą. Stanica to nasz 
dom i dom naszych 13 koni. Jesteśmy zarażeni podróżą – nieule-
czalnie. Podróżujemy konno, bo z grzbietu konia świat wygląda 
inaczej, ciekawiej. Od ponad 20 lat regularnie odkrywamy kolejne 
miejsca i trasy wyłącznie na własnych koniach. Na nich właśnie 
przemierzyliśmy całą Polskę od Morza Bałtyckiego po Bieszczady, 
później przez Słowację, Węgry i Chorwację dojechaliśmy aż do 
Morza Adriatyckiego. Na naszych rumakach zwiedziliśmy również 
Rumunię oraz Czechy. W czasie między rajdami prowadzimy na-
ukę jazdy, organizujemy krótkie wycieczki oraz prowadzimy zaję-
cia z hipoterapii. W Bieszczadach posiadamy własne trzy bazy raj-
dowe, w których często stacjonujemy podczas naszych krótszych 
rajdów. Organizujemy zarówno rajdy weekendowe, tygodniowe 
oraz miesięczne lub dłuższe. W siodle spędzamy większość roku 
i nasze konie traktujemy jako partnerów w naszej drodze. Po pro-
stu pakujemy się, siodłamy konie i wyruszamy w trasę. To jest 
nasz styl życia.

Jagoda Rymarowicz (fot. Łukasz Klimczak)



Bieszczadzki Klub GTJ
Bieszczadzki Klub GTJ w czasie swojej wieloletniej działalno-

ści wypracował trzy cykliczne imprezy, w których czynnie uczest-
niczy.

Wyłącznie klubową imprezą jest Rajd Kadrowy Przodowników 
i Instruktorów GTJ integrujący od lat środowisko jeździeckie na 
Podkarpaciu. W ostatnim sezonie, w pierwszą sobotę czerwca, 
w ośrodku GTJ „U Prezesa" w Chmielu (jak co roku) pojawiło się 
wiele ekip rajdowych. Zawitał Krzysztof Szymala ze Strzebowisk, 
Adaś Rymarowicz z Leska z córką Jagodą, Staszek i Jan Myśliń-
scy z Polany oraz Tomek Kwiatkowski z Żubraczego. Oczywiście, 
wszyscy z liczną grupą swoich gości na koniach. Na wspólnej bie-
siadzie przy ognisku pojawił się Augustyn Goc ze Srogowa.

Targi konne w Lutowiskach są jedną z głównych imprez se-
zonu letniego w Bieszczadach. Przy współpracy Bieszczadzkiego 
Klubu GTJ z Gminnym Ośrodkiem Kultury i wójtem Gminy Luto-
wiska powstała naprawdę imponująca impreza, nawiązująca do 
przedwojennej tradycji gminy (już król August III w 1742 r. nadał 
Lutowiskom przywilej organizowania 10 targów rocznie). W pierw-
szą sobotę lipca, co roku od 17 lat, bohaterami Lutowisk są konie. 
Oczywiście, jak to na jarmarku atrakcji jest mnóstwo: stoiska ze 
sprzętem jeździeckim, rękodziełem lokalnym, smakołykami, na-
lewkami, promujące produkty regionalne. Na scenie występują 
artyści i zespoły nawiązujące do miejscowej tradycji. Targi rozpo-
czyna parada koni z poszczególnych okolicznych stadnin. Główną 
ulicą Lutowisk dumnie przejeżdżają jeźdźcy na pięknych biesz-
czadzkich rumakach. Impreza odbywa się na stadionie, gdzie po 
części oficjalnej następuje prezentacja poszczególnych ośrodków 
jeździeckich – informacjami dla licznie zgromadzonych turystów. 
Można się dowiedzieć jaką rasą koni dysponuje dany ośrodek, jaki 
styl jazdy preferuje i jakie przygotował atrakcje dla gości. Na Tar-
gach każdy ośrodek może dać pokaz swoich umiejętności jeź-
dzieckich. Można więc obejrzeć elementy ścieżki huculskiej, jazdę 
w stylu western, naturalne metody pracy z końmi, hipoterapię, po-
kazy pracy końmi roboczymi przy zrywce drewna. Wszystko jest 
okraszone dobrą muzyką, a wieczór kończy się wspólną zabawą 
taneczną. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Nawet kil-
ka tysięcy osób odwiedza wtedy Lutowiska.

 

„Hubertus” – święto myśliwych i koniarzy zaowocowało współ-
pracą z Kołem Łowieckim „Gawra”. Za wspólne dogranie imprezy 
odpowiedzialny jest ośrodek „Trohaniec” Rafała Osieckiego – leś-
nika i myśliwego. Tradycyjnie dzień św. Huberta rozpoczyna się 
Mszą św. w cerkwi w Smolniku. Po mszy ksiądz oddaje pierw-
szy strzał. Już na miejscu rogi myśliwskie dają sygnał do biegu.  
Gonitwie za lisem dodaje splendoru grono myśliwych obserwują-
cych zmagania jeźdźców. „Hubertus”, po pełnych adrenaliny goni-
twach, kończy się wspólną biesiadą z myśliwymi.

Bieszczadzki Klub GTJ ma 
swoją siedzibę w Chmielu w Ośrod-
ku GTJ „U Prezesa”, który istnieje 
już 20 lat. Naszym gościom pro-
ponujemy jazdę w stylu western, 
obozy jeździeckie dla dorosłych, 
kilkudniowe wyprawy traperskie po 
Bieszczadach, szkolenie koni natu-
ralnymi metodami oraz pobyt w go-
spodarstwie agroturystycznym.

Ryszard Krzeszewski „Prezes”

Stajnia rajdowa Sudety Trail
Od 2005 r. prowadzimy wielodniowe rajdy konne po Sudetach 

Zachodnich, które obfitują w liczne jeszcze dzikie i mało znane 
tereny oraz ciekawe historycznie miejsca. Wędrujemy po na-
szych Górach Kaczawskich czy sąsiadujących Górach Izerskich, 
Rudawach Janowickich lub Karkonoszach oraz leżących od nas 
na północ Borach Dolnośląskich. Nasze konie to doświadczo-
ne rajdowo Hucuły z własnej hodowli, małe, odważne i świetnie 
sprawdzające się w naszym górzystym terenie, mają wytrzymałe 
kopyta, w sezonie bez problemu przechodzą boso około 2 500 km.  
Klimat naszych rajdów zawdzięczamy nie tylko dziewiczym tere-
nom i naszym dzielnym koniom, ale w dużej mierze także wspa-
niałym ludziom, którzy nas w swoich stajniach lub agroturystykach 
zawsze mile goszczą. Od niedawna zajmujemy się także turysty-
ką rowerową na rowerach elektrycznych. Rajdy konno-rowerowe  
to nowy pomysł na zwiedzanie naszych regionów dla osób o róż-
nych zamiłowaniach.

Kontakt: Damian Smyka, tel. 669 773 195, www.sudety-trail.eu.

OGTJ „Stajnia u Ślązaka”
Od 2014 r. prowadzimy KLUB GTJ przy oddziale PTTK „Zie-

mia Sanocka”, liczący w 2017 r. 30 osób z całej Polski. Klub, 
oprócz miłości do konia i przyrody, uczy umiejętności obchodzenia 
się z koniem, jazdy konnej, a także uczestniczy w wydarzeniach 
promujących Bieszczady. Już po raz trzeci wzięliśmy udział w Or-
szaku Trzech Króli w Polańczyku. Ośrodek jest pomysłodawcą 
„I Bieszczadzkiego Ogniska Papieskiego”, które zostało zorgani-
zowane 18 maja 2017 r. z okazji 98. rocznicy urodzin św. Jana 
Pawła II. Ognisko wzbudziło ogromne zainteresowanie miejsco-
wej ludności, kuracjuszy i turystów. Uczestniczył w nim wiceprze-
wodniczący Komisji Jan Wilanowski. Uroczystość uświetnił występ 
zespołu ludowego „Łopienka” z Cisnej. Wydarzenie to będzie im-
prezą cykliczną, a patronat nad nim objęła Gmina Solina. W okre-
sie letnim organizowane były obozy dla młodzieży, rajdy konne 
po Bieszczadach, między innymi odbył się Ogólnopolski Rajd 
Leśników. Młodzież z klubu na koniach uczestniczyła w paradzie 
dożynkowej. Klub GTJ podjął współpracę z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Polańczyku, w ramach której organizowana jest 
nauka jazdy dla młodzieży ze szkół Gminy Solina. W październiku, 
jak co roku, uczestniczyliśmy w pielgrzymce konnej na uroczystości 
odpustowe w Łopience. Jesienne rajdy po Bieszczadach związane 
są z odwiedzinami innych stajni, a także z udziałem w „Hubertusie”. 
Dla wszystkich chętnych organizujemy naukę jazdy, wyjazdy w te-
ren, wyjazdy wozami taborowymi oraz kuligi połączone z ogniskiem 
i pieczeniem kiełbasek. Zapewniamy nocleg w domku letniskowym 
lub pokojach gościnnych i wyżywienie.

Ryszard Gałek



Ranking TREC PTTK 2017
W sezonie TREC 2017 w rankingu wzięło udział 21 juniorów i 36 seniorów. W stosunku do lat poprzednich liczba jeźdźców rankin-

gowych w każdej grupie wiekowej znacząco się powiększyła. Świadczy to o większym zainteresowaniu zdobywaniem odznak turystyki 
jeździeckiej, ponieważ jedynym kryterium przystąpienia do rankingu jest posiadanie brązowej odznaki turystyki jeździeckiej. W tym 
sezonie rejon Warmii i mazur szczególnie wyróżnił się na tle innych regionów TREC, nie tylko liczbą zawodników rankingowych, ale też 
sumą zdobytych punktów, co zaowocowało pierwszymi lokatami w rankingu. Do tej pory pierwszeństwo w rankingu należało do regionu 
podkarpacia.

Klasyfi kacja końcowa – juniorzy Klasyfi kacja końcowa – seniorzy
Miejsce Imię i nazwisko Ilość zawodów Ilość punktów

1 Weronika Bartosiewicz 4 1086
2 Lena Senicic 4 1031
3 Paulina Piotrowska 3 862  

Miejsce Imię i nazwisko Ilość zawodów Ilość punktów
1 Maciej Nefalski 5 1910
2 Gabriela Popis 6 1894
3 Grzegorz Grodzicki 5 1743

Uroczysta dekoracja zawodników rankingowych miała miejsce podczas Spotkania TREC-owców w Sasku Małym na Mazurach w li-
stopadzie 2017 r. Trofea rankigowe zapewnili organizatorzy spotkania, sędziowie i organizatorzy TREC PTTK z regionu warmińsko-
-mazurskiego. Piękne fi gurki z motywem podkowy zaprojektował i nieodpłatnie wykonał Tomasz Bartoszewicz.

Anna Korfel

Podsumowanie sezonu TREC PTTK 2017
Sezon TREC PTTK 2017 wyróżnił się w historii konkurencji w Polsce dwiema cechami. Przede wszystkim 
wzrosła ilość zawodów TREC PTTK dwudniowych, jak i zauważalnie zwiększyła się liczba zawodników, 
szczególnie seniorów. Świadczy to o coraz większym zainteresowaniu starszych jeźdźców konkurencją. 
W związku z rankingiem TREC więcej osób interesuje się zdobywaniem odznak turystyki jeździeckiej, zarów-
no w górach, jak i na nizinach.

Porównując lata 2016 i 2017 o 14 zawodników wzrósł ranking 
juniorów a seniorów o 15. Jest to spora tendencja wzrostowa 
w porównaniu z latami poprzednimi. Zauważalnie też wzrosło za-
interesowanie szkoleniami, zarówno zawodników – jeżeli chodzi 
o znajomość topografi i, czytania map i inne tematy związane z tu-
rystyką a także poszerzanie umiejętności jeździeckich zawodni-
ków, jak i koni w kierunku wyszkolenia konia turystycznego i biorą-
cego udział w zawodach TREC PTTK.

W sezonie 2017 została rozegrana rekordowa liczba zawodów 
o randze mistrzostw regionalnych (5). Dwa regiony: tradycyjnie 
podkarpacie i Sudety, zorganizowały cykl zawodów będących 
częścią pucharu regionalnego. Rozgrywanie pucharów regional-
nych mobilizuje miejscowe środowisko jeździeckie do uczestni-
czenia w wydarzeniach TREC PTTK i podnoszenie swoich kwali-
fi kacji jeździeckich.

Zorganizowano również zawody najwyższej rangi krajowej: 
Mistrzostwa Polski Juniorów TREC PTTK i Mistrzostwa Polski Se-
niorów TREC PTTK.

Udany sezon TREC to zasługa wielu osób. Chcielibyśmy prze-
de wszystkim podziękować organizatorom, których ciężka praca 
i zaangażowanie pozwoliły na rozegranie zawodów i przeprowa-
dzenie kursów. Dziękujemy też ogromnej grupie sponsorów, wo-
lontariuszy i sędziów, którzy poświęcili swój czas na nieodpłatną 
pracę podczas organizacji i realizacji imprez TREC.

W 2017 r. odbyły się dwa kursy dla zawodników TREC PTTK 
zorganizowane przez Stadninę Koni Kurki oraz Ranczo Hucułek, 
podczas których przeszkolono 22 zawodników.

Odbyło się również 6 kursów szkoleniowych dla organizato-
rów i sędziów TREC PTTK (w tym jeden kurs dla sędziów wykła-
dowców połączony z weryfi kacją sędziowską) zorganizowanych 

przez: Katarzyna Smółka (Olszanica), Ranczo Rossa Montana 
(Chwalisław), Anna Korfel (WRTC Furioso), Zagroda Jeździecka 
Mustang (Dzikowiec), Stadnina Koni Kurki (Kurki), Katarzyna 
Smółka (Podskalany), podczas których:

• przeszkolono 42 organizatorów,
• przeszkolono 40 sędziów,
• przeszkolono 16 sędziów wykładowców,
• zweryfi kowano 24 sędziów.

W sezonie TREC 2017 zorganizowano łącznie 17 dwudnio-
wych zawodów, w których w sumie wystartowało 261 zawodników 
oraz 10 jednodniowych zawodów z elementami TREC, w których 
wystartowało 114 zawodników.

Anna Korfel

Wieści z krainy TREC PTTK
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Lp. Imię i nazwisko Adres Telefon/e-mail Pełniona funkcja Reprezentuje góry

1 Józef Mos ul. Głowackiego 4/1
38-500 Sanok

18 446 93 02, 604 833 752
jozefmos@wp.pl przewodniczący wszystkie

2 Witold Rosa ul. Chwaliboskie 10
41-260 Sławków

32 291 75 86, 607 452 075
witold.rosa@wp.pl wiceprzewodniczący wszystkie

3 Jan Wilanowski ul. Tyska 50
40-655 Katowice

32 202 86 08, 600 586 235
janwilanowski@wp.pl wiceprzewodniczący Beskid Zachodni

4 Leszek Lech ul. św. Floriana 40a/1
30-444 Libertów

502 256 990
l.lech15@gmail.com skarbnik Jura Krakowsko-Częstochowska

5 Malwina Siwy ul. Bieszczadzka 15
38-606 Baligród

508 725 028
malwinasiwy@gmail.com sekretarz Beskid Wschodni

6 Aleksander Jarmuła Stare Żukowice 1
33-151 Nowa Jastrząbka

14 678 68 15, 603 678 999
furiosowestern@poczta.onet.pl Pogórze Karpackie

7 Beata Markiewicz Chwalisław
57-250 Złoty Stok

501 139 384
gemanata@onet.pl Sudety

8 Jarosław Nowak Dwernik 40
38-713 Lutowiska 13 461 08 30, 668 355 949 Bieszczady

9 Andrzej Wojciechowski ul. Ściegiennego 207
25-116 Kielce

601 471 323
maag@maagkielce.pl Góry Świętokrzyskie

10 Marek P. Krzemień ul. Konarskiego 43/4
30-046 Kraków

605 681 575
M.P.Krzemien@poczta.fm

honorowy 
przewodniczący wszystkie

Terenowe Punkty Weryfi kacyjne JOTG PTTK
Bieszczady „U Prezesa” Ryszard Krzeszewski Chmiel 28, 38-715 Dwernik, tel. 13 461 08 34, 

e-mail: asia@koniewbieszczadach.pl
Beskid Wschodni „Stajnia Rumak” Dariusz Mielczarek Kotań 22/1, 38-232 Krempna, tel. 13 441 40 49

Beskid Zachodni Beskidzki Klub Turystyki Konnej 
„Piekiełko”

ul. Ks. Karola Śmiecha 269, 34-350 Żabnica, tel. 33 860 43 09, 
e-mail: biuro@stajnia-piekielko.pl

Sudety OGTJ „Koniewo” Ewa Siergiej ul. Dębrznik 74, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 64 74, 
tel. kom. 667 362 968, e-mail: debrznik@gmail.com

Jura Krakowsko-Częstochowska Katarzyna Smółka ul. Balicka 144E, 30-149 Kraków, tel. kom. 501 670 762, 
e-mail: betelgeuze@poczta.fm

Góry Świętokrzyskie Ośrodek Jazdy Konnej „Maag” 
Andrzej Wojciechowski

ul. Ściegiennego 207, 25-116 Kielce
tel. kom. 601 471 323, e-mail: maag@maagkielce.pl

Wszystkie Jan Wilanowski ul. Tyska 50, 40-655 Katowice, tel. 32 202 86 08, 
tel. kom. 600 586 235, e-mail: janwilanowski@wp.pl

Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK
Adres rejestracyjny Przewodniczący Wiceprzewodniczący/korespondencja
Centralny Ośrodek 

Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków

NIP: 528-90-10-044

Józef Mos
ul. Głowackiego 4/1, 38-500 Sanok

e-mail: jozefmos@wp.pl
tel. kom. 604 833 752

Jan Wilanowski
ul. Tyska 50, 40-655 Katowice
e-mail: janwilanowski@wp.pl

tel. 32 202 86 08, tel. kom. 600 586 235

Wszelką korespondencję 
związaną z książeczkami, 
legitymacjami, odznakami 
itp. prosimy kierować na 
adres korespondencyjny 
wiceprzewodniczącego 
Komisji Górskiej Turystyki 
Jeździeckiej ZG PTTK:

Jan Wilanowski
ul. Tyska 50

40-655 Katowice

Wszelką korespondencję 
związaną z książeczkami, 
legitymacjami, odznakami 
itp. prosimy kierować na 
adres korespondencyjny 
wiceprzewodniczącego 
Komisji Górskiej Turystyki 

Legitymacja przodownicka jest ważna wyłącznie z opłaconymi składkami członkowskimi PTTK!
Od 2017 r. zaproszenia na Sejmik wysyłane są wyłącznie poprzez e-mail, stronę www i Facebook! W

sz
ys

tk
ie

 s
zc

ze
gó

ły
 re

gu
la

m
in

ów
, s

zl
ak

ów
, o

śr
od

kó
w

, k
ur

só
w

 i 
bi

eż
ąc

e 
ko

m
un

ik
at

y 
do

st
ęp

ne
 n

a 
w

w
w

.g
tj.

pt
tk

.p
l.Informacja 

dla Przodowników! 
Przy zakupie znaczków 
członkowskich PTTK 

w Oddziałach prosimy 
o przekazanie informacji: 
„JESTEM PRZODOWNIKIEM 
TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ”

GTJ PTTK – statystyka za rok 2017
Zdobyte odznaki (bez danych z TPW)  61

• brązowe/srebrne/złote  49/10/2
Kursy i szkolenia  4

• kandydaci na Przodowników GTJ  13
 – w tym w stylu klasycznym/western  7/6
• kandydaci na Instruktorów GTJ  15

Nadano uprawnienia Przodownika GTJ  30
Seminarium dokształcające Instruktorów  2

• Bieszczady (19–20.05.2017 r.) – osób  8
• Sudety (24–25.08.2017 r.) – osób  7

Licencje konia turystycznego  15
Nadano status Ośrodka Afi liowanego  2

• Stadnina koni „FORTA” Bieszczady – 
  Dżwiniacz Dolny,
• Stajnia „U Ślązaka” Bieszczady – Terka.

Staraniem Komisji, by działać szybko i niezawodnie, informujemy wszystkich, że: 
odznaki (wszystkie rodzaje), książeczki i kamizelki jeździeckie można 
nabywać w Salonie Turystyki Aktywnej, który mieści się w Centralnym Ośrod-
ku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie – ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, 
tel. 12 422 28 40, fax 12 421 21 13 – salon czynny od 10.00 do 17.00.
Sprzedaż wysyłkowa: poczta@cotg.pttk.pl.

Nowe Ośrodki Współpracujące  1
• „Stajnia Terenowo-Rajdowa” w Nawojowej 
Górnej – Jura Krakowsko-Częstochowska.

Obóz jeździecki dla dzieci z OdDNiS  1
• sponsor i gospodarz – Romek 

Chabinowski z rodziną – OGTJ „Wzgórze 
Koni” w Rychłowicach koło Wielunia.

Szkolenia sędziów i organizatorów 
z zakresu TREC PTTK, w tym jeden 
kurs dla sędzów wykładowców:  

• organizatorów  42
• sędziów  40
• sędziów wykładowców  16

Zawody TREC PTTK:
• dwudniowe/zawodników  17/261
• jednodniowe z elementami TREC/
  zawodników  10/114


