
 

KOŁO GRODZKIE PTTK  im. Ludomira Sawickiego 

ul. ZYBLIKIEWICZA 2B, 31-29 KRAKÓW     kologrodzkie@gmail.com 
(w Domu Turysty PTTK – wejście obok sklepu spożywczego) 

tel.: 12 422 85 28     www.kologrodzkie.pl 

    

Dyżury:   poniedziałki od godz. 12.00 do 15.00,   wtorki i czwartki od godz. 15.00 do 18.00 
 

 
 

 

 

 
 

P a r tn e rz y :  

  
 

 

 

 

 

Program wycieczek 49. sezonu akcji 

WRZESIEŃ 2021 r. 
 

Szanowni Turyści!   Uczestnicy 49. sezonu akcji  

„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, 
 
 

Cieszymy się, że pomimo trwającej epidemii koronawirusa możemy razem z Wami  

wędrować po turystycznych szlakach wokół Krakowa w ramach 49. sezonu 

akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. 
 

  Na wycieczkach pamiętajmy wszyscy o:..  

• przestrzeganiu aktualnych zaleceń i obostrzeń władz, 

• stosowaniu się do poleceń i próśb przewodnika,  

• utrzymywaniu minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób, 

• a jeżeli to niemożliwe, o zakryciu ust i nosa maseczką, 

• jeżeli masz objawy przeziębienia - to zostań w domu i skontaktuj się  

z lekarzem! 
 

 W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zgłoś wcześniej chęć udziału.  

poprzez stronę www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy 
 

 Sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym, akcja może w każdej chwili . 

 zostać zawieszona lub mogą zmienić się jej zasady! . 
 

  Aktualne informacje zawsze na naszej stronie internetowej . 
 

 

 

 

 

   Szanowni Turyści!   Uczestnicy 49. sezonu akcji  

„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”!   . 

http://www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy


 

 

 

 

 

 
 

 

05.09.2021 
niedziela 

Jaskinie w Dolinie Prądnika – część pierwsza – Międzynarodowy 

Rok Jaskiń i Krasu 

Czajowice (KMK) – Grota Łokietka – Brama Krakowska – źródło Miłości – 

Jaskinia Ciemna – Okopy – Grodzisko – Jaskinia Puchacza – Dolina Prądni-

ka – Ojców (zabytkowa architektura uzdrowiskowa, zamek kazimierzowski, Kaplica 
na Wodzie) – Zamkowa Droga – Smardzowice (KMK) 
trasa ok. 12 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:45 
Odjazd autobusu KMK nr 210 o godz. 8:54 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę ze Czajowic ok. godz. 9:20 
Powrót: autobusem KMK ze Smardzowic nr 267 o godz. 16:00 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:30 
Uwaga! Nie wszystkie jaskinie są oświetlone! Prosimy zaopatrzyć się w latarki! 

  
11.09.2021 
sobota 

Na spotkanie z żubrami – „Pożegnanie lata” 

Zabierzów Bocheński (KMK) - zabytkowy układ wsi - Bobrowe rozlewisko – Żu-

brostrada (Droga Mikluszowska) – rezerwat „Gibiel” – dawna gajówka Poszynka – 

Poszyna (ośrodek hodowli żubrów – z zewnątrz, ognisko, prelekcja leśnika) – 

przez Puszczę Niepołomicką - uroczysko „Osikówka” – rezerwat „Długosz Kró-

lewski” – Stanisławice (PKP) 
trasa ok. 14 km; pkt do OTP: 14 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa KMK „Kombinat” o godz. 8:45 
Odjazd autobusu KMK nr 211 o godz. 9:03 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Zabierzowa Bocheńskiego ok. godz. 9:45 
Powrót: pociągiem osobowym ze Stanisławic o godz. 16:32 lub 17:59* 
Ceny biletów: normalny 7 zł (Taryfa Małopolska) 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:15 lub 18:30* 

Uwaga! W kiełbasę na ognisko oraz napoje prosimy zaopatrzyć się we własnym 
zakresie! 

*godzina powrotu uzależniona jest od warunków pogodowych i kondycji uczestników 

  
12.09.2021 
niedziela 

Enklawy Ojcowskiego Parku Narodowego  

Smardzowice (KMK) – Stadnina „Robson” – Enklawa Ojcowskiego Parku Narodo-

wego - Cianowice (dwór z XIX w.) –  „Lisie Jamy” – enklawa Ojcowskiego Parku 

Narodowego – Dolinki Mały Dół i Wielki Dół – Stara Wieś – Przygórze – Grębynice – 
Prądnik Korzkiewski - Wielka Wieś (KMK) 
trasa ok. 8 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 8 
 

➔Zbiórka: Dworzec KMK os. Krowodrza Górka o godz. 8:15 
Odjazd autobusu KMK nr 267 o godz. 8:30 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę ze Smardzowic ok. godz. 9:10 
Powrót: autobusem KMK z Wielkiej Wsi nr 210 o godz. 14:54 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 15:14 

 

Program wycieczek na  WRZESIEŃ 2021 

. 



18.09.2021 
sobota 

Na Kościuszkowskim szlaku  

Słomniki Miasto (PKP) – dawny kirkut (pomnik Holocaustu) - Niedźwiedź (pałac 

z XVIII/XIX w., kościół) – Folwark – Zaborze – Las Polanowiec – punkt widokowy 

– Goszcza (dwór z XIX w.) - Goszcza (PKP) 

trasa ok. 14 km, pkt do OTP: 14 
 

➔Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 8:20 
Odjazd pociągu osobowego (kier. Słomniki) o godz. 8:35 
Ceny biletów: normalny 7 zł (Taryfa Małopolska) 
Wymarsz na trasę ze Słomnik o godz. 9:00 
Powrót: pociągiem osobowym z Goszczy o godz. 17:30 
Ceny biletów: normalny 6 zł (Taryfa Małopolska) 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 18:00 

  

26.09.2021 
niedziela 

Skarby doliny Cedronu i Skawinki – wspólnie z Kołem PTTK nr 27  

w Skawinie  

Wycieczka w ramach VIII MIĘDZYPOKOLENIOWEJ SZTAFETY TURYSTYCZNEJ, 

organizowanej przez Zarząd Główny PTTK 

Wola Radziszowska Most (KMK) – Doliną Cedronu – Wola Radziszowska (ko-

ściół drewniany z XV w.) - Garcowiec – Zachorzyny (punkt widokowy) – Droż-
dżownik (331 m) - punkt widokowy – Zawodzie – Kiełek (293 m) – Radziszów 
(KMK/PKP) 

trasa ok. 10 km, pkt do OTP: 10 
 

➔Zbiórka: Dworzec KMK „Czerwone Maki” o godz. 9:20 
Odjazd autobusu KMK nr 253 o godz. 9:35 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Woli Radziszowskiej ok. godz. 10:10 
Powrót: autobusem KMK z Radziszowa nr 263 o godz. 15:53 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
lub pociągiem osobowym o godz. 15:33 
Cena biletów: normalny 6 zł (Taryfa Małopolska) 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:00-16.30 
Uwaga! Uczestniczący w tej trasie otrzymają pamiątkowe certyfikaty przygoto-
wane przez Zarząd Główny PTTK !!! Zachęcamy do udziału! 

 

Legenda i informacje:          

// - obiekt przyrodniczy np. rezerwat, pomnik przyrody itp. / wzniesienie / punkt widokowy 

 - obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego 

  - obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii    - obiekt wodny 
 

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 27.08.2021 r.) 
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego. 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** *** ***  

 

 

 

 

 
 

Zachęcamy do zdobywania odznaki „MIŁOŚNIK OKOLIC KRAKOWA” 
Książeczki są do odbioru w Kole Grodzkim PTTK, w godzinach dyżurów.  

Regulamin odznaki dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.kologrodzkie.pl 

Odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa” po okazaniu zweryfikowanej książeczki nabyć można 
na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie!!! 



Szanowni Turyści!   Uczestnicy 49. sezonu akcji 

„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” 
 

Mimo pandemii i ograniczeń trwa 49-ty sezon pieszych wycieczek po okolicach Krakowa. 

W okresie od 16 maja do 24 października 2021 r., w wybrane soboty, niedziele i dni 

świąteczne zamierzamy zorganizować łącznie 33 wycieczki piesze, których trasy pro-

wadzić będą po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzić je będą licencjono-

wani przewodnicy turystyczni PTTK, dzięki czemu realizować będziemy zarówno cele 

krajoznawcze, turystyczne oraz rekreacyjne. Do transportu wykorzystywać będziemy ko-

munikację zbiorową (autobusy miejskie, aglomeracyjne, linie dowozowe, pociągi). 
 

Z uwagi na epidemię koronawirusa, pamiętajmy o przestrzeganiu niezbędnych 

środków bezpieczeństwa:  

- zachowywaniu minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób, 

- noszeniu maseczek w obiektach zamkniętych, a także na polu, gdy zachowa-

nie odstępu nie jest możliwe!  
 

Organizator: 

• KOŁO GRODZKIE PTTK im. Ludomira Sawickiego w Oddziale Krakowskim PTTK  

im. Ks. Karola Wojtyły - główny organizator, 
 

Partnerzy akcji: 

• Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski – patron honorowy 

• Małopolska Organizacja Turystyczna – patron honorowy, 

• Powiat Krakowski – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki, 

• Województwo Małopolskie – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki 

pn. „Małopolska Gościnna” 

• Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” – wsparcie finansowe w ramach patronatu, 

• „Gazeta Krakowska” - organizator medialny, który zamieszcza co tydzień w piątkowym 

wydaniu program na najbliższy weekend, 
 

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe z:  

- Zarządu Powiatu Krakowskiego – w ramach konkursu ofert z turystyki, 

- Województwa Małopolskiego – w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” 

 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”. 
 

Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!! 
Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg 

itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów! 

Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestni-

ków wycieczki! 
 

• Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków 
uczestników pieszych imprez turystycznych organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – 
idź na wycieczkę” 

• Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśli-
wych wypadków (NNW) we własnym zakresie 

• Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.   

 

Z A P R A S Z A M Y ! ! ! 
 

   Szanowni Turyści!   Uczestnicy 49. sezonu akcji  

„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”!   . 


