
 

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 
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Program wycieczek 49. sezonu akcji 

PAŹDZIERNIK 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


 

 

 

 
 

 
 

 

02.10.2021 
sobota 

Jaskinie w Dolinie Prądnika – część druga – Międzynarodowy Rok 

Jaskiń i Krasu 

Maszyce (KMK) – Jaskinia Maszycka – Prądnik Korzkiewski – Dolina Prądnika – 

Jaskinia Chata Pustelnika – Jaskinia Dziurawiec – Pogorzelisko – Murownia (KMK) 

trasa ok. 9 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 9 
 

➔Zbiórka: Dworzec KMK 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 Maszyc ok. godz. 9:00 
Powrót: autobusem KMK nr 210 z Murowni o godz. 14:51 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 15:15 
Uwaga! Nie wszystkie jaskinie są oświetlone! Prosimy zaopatrzyć się w latarki! 

  

10.10.2021 
niedziela 

W krainie tufów i porfirów 
Wola Filipowska (PKP) – Na Skale – punkt widokowy - Kowalska Góra (439 m) -  

dawny kamieniołom tufów – Dolina Kamienic – Miękińska Góra (444 m) - 

dawny kamieniołom porfirów – Dolina Miękini – Krzeszowice (KMK/PKP) 

trasa ok. 12 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 12 
 

➔Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 7:45 
Odjazd pociągu osobowego (kier. Katowice) o godz. 8:02 
Ceny biletów: normalny 7 zł (Taryfa Małopolska) 
Wymarsz na trasę z Woli Filipowskiej o godz. 8:45 
Powrót: autobusem KMK nr 278 z Krzeszowic o godz. 16:05 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
lub pociągiem osobowym o godz. 15:30 lub 16:01 
Ceny biletów: normalny 6 zł (Taryfa Małopolska) 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:30-17:00 

  

17.10.2021 
niedziela 

Wałami Wisły w poszukiwaniu dworów i pałaców 

Jeziorzany (KMK) – Sowiarka – wałami Wisły – Ściejowice (dwór z XIX w.) – 

grodzisko – Stróżnica – Piekary (pałac z XIX w.) – wałami Wisły – stopień 

wodny „Kościuszko” - Kryspinów stopień wodny (KMK) 
trasa ok. 10 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 10 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa KMK na Salwatorze, ul. Senatorska o godz. 9:15 
Odjazd autobusu KMK nr 239 o godz. 9:32 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Jeziorzan ok. godz. 10:00 
Powrót: autobusem KMK nr 249 z Kryspinowa o godz. 16:38 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17 

 
 
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 …….2021 r.) 
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego. 
 

Program wycieczek na  PAŹDZIERNIK 2021 

. 



  

17.10.2021 

niedziela 

Wycieczka górska – Draboż (Pogórze Wielickie) 
Brzeźnica (KMK) – dwór z XVIII w., spichlerz książki – Marcyporęba (kościół 

drewniany z XVII w.) – przełęcz Zapusta – punkt widokowy – Draboż (432 m 
n.p.m.) – Bęczyn  - Jaśkowice (KMK) 
trasa średnia, o długości ok. 14 km, 400 m przewyższeń, około 5 godzin marszu,  
pkt. do GOT: 18, BZ.10 
 

➔Zbiórka: Dworzec KMK Czerwone Maki o godz. 7:50 
Odjazd autobusu KMK nr 203 o godz. 8:04 
Przesiadka w Skawinie na autobus nr 223 - odjazd o godz. 9:10 
Ceny biletów: 90-minutowy normalny 8 zł, ulgowy 4 zł 
Wymarsz na trasę z Brzeźnicy ok. godz. 9:45 
Powrót: autobusem KMK nr 223 z Jaśkowic o godz. 17:00 
Przyjazd do Skawiny ok. godz. 17:30 
Do Krakowa powrót autobusami KMK nr 203 lub 243, możliwy powrót busami. 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 18:00-19:00 

  

24.10.2021 
niedziela 

Zakończenie sezonu letniego – Spotkanie pod Sokolicą 
 

Trasa nr 1 

Radwanowice (KMK) – zespół dworski z XIX w., cmentarz wojenny - Przegórze 

– Grzybowa – pomnik Powstańców Styczniowych – Wąwóz Przecówki – Dolina 

Będkowska – Brandysówka (zakończenie akcji, ognisko, konkurs) – Brama Będ-

kowska – Będkowice Rynek (KMK) 

trasa ok. 8 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 8 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 7:45 
Odjazd autobusu KMK nr 278 o godz. 8:02 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Radwanowic ok. godz. 8:45 
Powrót: autobusem KMK nr 210 z Będkowic o godz. 16:19 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:00 
 

Trasa nr 2 

Bębło Lasek (KMK) – Jaskinia Łabajowa – Dolina Będkowska – źródło Będ-

kówki – Brandysówka (zakończenie akcji, ognisko, konkurs) – Dolina Będkowska – 

Łączki Kobylańskie – Kobylany (KMK) 

trasa ok. 9 km, pkt do OTP i Miłośnika Jury: 9 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:40 
Odjazd autobusu KMK nr 210 o godz. 8:54 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Bębła ok. godz. 9:30 
Powrót: autobusem KMK nr 278 z Kobylan o godz. 16:40 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:15 
 
PROGRAM ZAKOŃCZENIA: 

• przewidywane rozpoczęcie spotkania na terenie Gospodarstwa Agrotury-
stycznego „Brandysówka” (ognisko) o godz. 12, zakończenie około godz. 15 

• około godz. 13 dla uczestników akcji odbędzie się konkurs krajoznawczy nt. 
okolic Krakowa z atrakcyjnymi nagrodami. Regulamin konkursu będzie dostępny 
na stronie internetowej Koła 

• na miejscu spotkania można będzie kupić kawę, herbatę, napoje zimne i inne 

• w kiełbasę na ognisko prosimy zaopatrzyć się we własnym zakresie! 
 



Szanowni Turyści!   Uczestnicy 49. sezonu akcji 

„Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” 
 
 

W październiku kończymy 49. edycję akcji „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ”.  

Był to kolejny, wyjątkowy sezon naszej akcji, odbywający się w trakcie epidemii koronawirusa. 

Rozpoczęliśmy go z lekkim opóźnieniem - 16 maja, a  zakończenie zaplanowane jest na 24 

października.   

Za pomoc w organizacji akcji Zarząd Koła Grodzkiego PTTK dziękuje: 

• patronom honorowym Akcji: 
Panu Witoldowi Kozłowskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego  
oraz Panu Grzegorzowi Biedroniowi, Prezesowi Małopolskiej Organizacji Turystycznej, 

• Województwu Małopolskiemu, Powiatowi Krakowskiemu oraz Lokalnej Grupie Działania 
„Blisko Krakowa” za dofinansowanie akcji, 

• redakcji „Gazety Krakowskiej” – partnerowi medialnemu za cotygodniowe zamieszczanie 
programu w wersji drukowanej i elektronicznej, 

• Kołu Miejskiemu PTTK nr 27 w Skawinie za współpracę i wspólny udział w wycieczkach, 

• Przewodnikom za niezbędne wsparcie i prowadzenie wycieczek. 
 

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim uczestnikom za udział i zapraszają 

na zakończenie Akcji, które odbędzie się w niedzielę 24.10.2021 r. 

na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka” 

 w Dolinie Będkowskiej! 
 

Przypominamy, że z uwagi na epidemię koronawirusa, pamiętajmy o przestrze-

ganiu 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!  
 
 

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.   

 
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym: 

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

- Województwa Małopolskiego – w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” 

 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”. 
 

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

   Szanowni Turyści!   Uczestnicy 49. sezonu akcji  

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


