
 

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 – tylko telefonicznie 
wtorki i czwartki  od godz. 15.00 do 18.00 – stacjonarnie 
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Program wycieczek 49. sezonu akcji 

LIPIEC  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 
wyruszyć na turystyczne szlaki 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


 

 

 

 

 

 

03.07.2021 
sobota 

Na „krzesło” i na Chorągwicę 

Hucisko (ALD) – Dom Tadeusza Kantora, Krzesło Kantora - Grobowiec Lipow-

skich – Las Hucisko – Pańskie – Zalesie (dawny folwark) – Kopaliny - Łysa 

(388 m) – Dobranowice – Chorągwica (420 m) – maszt RTV – Przylesie – punkt 
widokowy – Lednica Dolna – Wieliczka (KMK/PKP) 
trasa ok. 15 km; pkt do OTP: 15 
 

➔Zbiórka: stacja kolejowa Wieliczka Rynek Kopalnia o godz. 9:10 
Odjazd autobusu linii nr D1 (Autobusowe Linie Dowozowe Kolei Małopolskich) 
o godz. 9:19.   Ceny biletów: czasowy normalny 3,60 zł (Taryfa Wielicka) 
Wymarsz na trasę w Huciska o godz. 9:45 
⚫ Dojazd do Wieliczki możliwy jest pociągiem osobowym Kolei Małopolskich – 
odjazd z Krakowa Głównego o godz. 8:45. Cena biletu: normalny 4,00 zł 
lub autobusami KMK nr 224, 274, 304 - do przystanku Wieliczka Kopania Soli 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Powrót: autobusami KMK nr 204, 224, 244, 274 304 z Wieliczki ok. godz. 17:00 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
lub pociągiem osobowym ze stacji Wieliczka Rynek Kopalnia o godz. 17:18 
Cena biletu: normalny 4,00 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 18:00 

  

04.07.2021 
niedziela 

Tenczyński Park Krajobrazowy 

Zabierzów Kamieniołom (KMK) – zalew – Zapustny Dół – Las Zabierzowski – 

Stadła (373 m) – Kleszczów – Chełm (371 m) – Nielepice – Skała z Krzyżem 

– Dymniok (337 m) – bunkier z II wojny światowej – Rudawa (KMK/PKP) 

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

➔Zbiórka: pętla autobusowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:10 
Odjazd autobusu KMK nr 238 o godz. 8:25 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę ze Zabierzowa Kamieniołom ok. godz. 8:50 
Powrót: autobusem KMK z Rudawy nr 278 o godz. 16:15 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Możliwy powrót pociągiem osobowym o godz. 16:14 
Ceny biletów: normalny 5 zł (Taryfa Małopolska) 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:00 

  

11.07.2021 
niedziela 

Doliną Kluczwody do Jaskini Wierzchowskiej – Międzynarodowy Rok 

Jaskiń i Krasu 

Ujazd (KMK) – Dolina Kluczwody - ruiny zamku rycerskiego z XIV w., słup  

graniczny z czasów zaborów – Wierzchowie – Wywierzysko (źródło Kluczwody) – 

Jaskinia Wierzchowska Górna – Bębło Stara Wieś (KMK) 

trasa ok. 10 km, pkt. do OTP i Miłośnika Jury: 10 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 09:00 
Odjazd autobusu KMK nr 268 o godz. 9:18 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę ze Ujazdu ok. godz. 9:40 
Powrót: autobusem KMK nr 210 ze Bębła o godz. 16:28 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:00 
Uwaga! Bilety wstępu do Jaskini Wierzchowskiej płatne we własnym zakresie 
(normalny 20 zł/ ulgowy 16 zł)  

Legenda i informacje:          - obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego 

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

  - obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii    - obiekt wodny 

Program wycieczek na  LIPIEC 2021 

. 



17.07.2021 
sobota 

Historie lokalne – zaproszenie do Czernichowa – wspólnie z Kołem 

PTTK nr 27 w Skawinie 

Kamień (KMK) – dawny folwark (zabytkowa studnia), lipa-pomnik przyrody – Sokola  

(317 m) – Las Bojarowicza – Góra Chełm (278 m) – Czernichów (zespół dworski, szkoła 
rolnicza, kościół, kaplica różańcowa, Stacja Muzeum Czernichów Główny) - Czernichów (KMK) 
trasa ok. 10 km, pkt. do OTP i Miłośnika Jury: 10 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa KMK na Salwatorze (ul. Senatorska) o godz. 7:40 
Odjazd autobusu KMK nr 229 o godz. 7:55 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Kamienia ok. godz. 8:45 
Powrót: autobusem KMK z Czernichowa nr 229 o godz. 16:14 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:00 
Uwaga! Bilety wstępu do Stacja Muzeum Czernichów Główny płatne we własnym 
zakresie (grupowy 25 zł) 

  

18.07.2021 
niedziela 

Dolina Dłubni 

Osiedle Piastów (KMK) – Zalew – Raciborowice (kościół z XV w.) - Dolina Dłubni – 

Młodziejowice (dawny młyn, dwór) – Koźlica (279 m) –Masłomiąca – Michałowice (KMK) 

trasa ok. 13 km, pkt. do OTP i Miłośnika Jury: 13 
 

➔Zbiórka: pętla tramwajowa os. Piastów o godz. 09:00 
Wymarsz na trasę ok. godz. 09:15 
Powrót: autobusem KMK nr 260 z Michałowic o godz. 15:52 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:20 

  

25.07.2021 
niedziela 

Szlakiem starych dworów – część pierwsza 
Lusina (KMK) - dwór z XVII w. – Wrząsowice (dwór z XIX w.) – Konary (dwór  

z XIX w.) – Włosań – Mogilany (dwór z XVIII w., kościół z 1604 r.) – Mogilany Rynek (KMK) 
trasa ok. 10 km, pkt. do OTP: 10 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa Borek Fałęcki o godz. 08:55 
Odjazd autobusu KMK nr 255 o godz. 09:10 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Lusiny ok. godz. 09:30  
Powrót: autobusem KMK z Mogilan nr 245 o godz. 16:39 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17  

  

31.07.2021 
sobota 

Do Białej Damy w Dębnie 
Biadoliny (PKP) – Biadoliny Szlacheckie – Perła – Dębno (figura św. Kingi z 1725 r., 

kościół gotycki, zamek gotycki) – Maszkienice – Sterkowiec (PKP)  
trasa ok. 14 km, pkt. do OTP: 14 
 

➔Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 8:00 
Odjazd pociągu osobowego (kier. Tarnów) o godz. 8:12 
Ceny biletów: normalny 10 zł (Taryfa Małopolska) 
Wymarsz na trasę z Biadolin o godz. 9:20 
Powrót: pociągiem osobowym ze Sterkowca o godz. 15:59 lub 17:37 
Ceny biletów: normalny 10 zł (Taryfa Małopolska) 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:00 lub 18:30 

Uwaga! Bilety wstępu do Zamku w Dębnie płatne we własnym zakresie  
(normalny 15 zł, ulgowy 10 zł) 

 

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 27.06.2021 r.) 
mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.



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. 

Planujemy, aby w okresie od 16 maja do 24 października 2021 r., w wybrane soboty, 

niedziele i dni świąteczne zorganizować 33 wycieczki, których trasy prowadzić będą po 

nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Prowadzić je będą licencjonowani przewodnicy 

turystyczni PTTK, dzięki czemu realizować będziemy zarówno cele krajoznawcze, tury-

styczne oraz rekreacyjne. Do transportu wykorzystywać będziemy komunikację zbioro-

wą (autobusy miejskie, aglomeracyjne, linie dowozowe, pociągi). 
 

Z uwagi na epidemię koronawirusa, pamiętajmy o przestrzeganiu niezbędnych 

środków bezpieczeństwa, abyśmy mogli nie tylko zacząć sezon, ale szczęśliwie 

i w komplecie zakończyć go zgodnie z planem.  

Dlatego osoby biorące udział w akcji muszą być zaopatrzone w maseczki zasła-

niacie usta i nos, a także muszą zachowywać bezpieczny, minimum 1,5-

metrowy odstęp od pozostałych osób. 
 

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”!   . 


