
 

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 

SIERPIEŃ  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


 

 

 

 

 

 
 

 

08.08.2021 
niedziela 

Śladami dawnej Puszczy Karpackiej – wspólnie z Kołem PTTK nr 27 

w Skawinie 

Mogilany (KMK) – kościół św. Bartłomieja Apostoła, zespół dworski Konopków, 

zabytkowy park – Podogrodzie – Las Bronaczowa – rezerwat „Kozie Kąty” – 

Łuża – Zadworze – Radziszów (izba regionalna, dwór, kościół) – Radziszów  

Centrum (KMK/PKP) 
trasa ok. 10 km; pkt do OTP: 10 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa Borek Fałęcki o godz. 7:50 
Odjazd autobusu KMK nr 285 o godz. 8:05 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Mogilan ok. godz. 8:20 
Powrót: autobusem KMK z Radziszowa nr 263 o godz. 15:57 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
lub pociągiem osobowym o godzinie 15:28 
Ceny biletów: normalny 5,50 zł (Taryfa Małopolska) 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:30 

  
14.08.2021 
sobota 

Jaskinia Przegińska w Rezerwacie Kajasówka – Międzynarodowy 

Rok Jaskiń i Krasu 

Czernichów (KMK) – Las Żakowiec - Nowa Wieś Szlachecka (skraj) – rezerwat 

„Kajasówka” – Jaskinia Przegińska – Bustrzyk (320 m) – Przeginia Duchowna 

kościół (KMK) 
trasa ok. 11 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 11 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa KMK na Salwatorze (ul. Senatorska) o godz. 8:30 
Odjazd autobusu KMK nr 249 o godz. 8:50  
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Czernichowa ok. godz. 9:40 
Powrót: autobusem KMK z Przegini Duchownej nr 249 o godz. 16:09 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17:00 

  
15.08.2021 
niedziela, 
Wniebowzięcie 
NMP 

Do Klasztoru na Srebrną Górę 

Kryspinów (KMK) – dwór z I poł. XIX w. – Jaskinia Kryspinowska – Sojunka – 

Fort Skała (Obserwatorium Astronomiczne UJ) – Gumańczy Dół – Srebrna Góra 

– Klasztor oo. Kamedułów – Polana Malczewskiego – Polana Lea – ZOO 

– Baba Jaga – Poniedziałkowy Dół – Stara Wola – Willa Decjusza – Park De-

cjusza - ul. Królowej Jadwigi (KMK) 
trasa ok. 12 km, pkt. do OTP i Miłośnika Jury: 12 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa KMK na Salwatorze (ul. Senatorska) o godz. 8:45 
Odjazd autobusu KMK nr 209 o godz. 9:00 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Kryspinowa ok. godz. 9:20 
Powrót: przystanek KMK „Park Decjusza” ok. godz. 16 
Powrót do centrum Krakowa autobusami KMK linii nr 102, 152, 192, 252, 352 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 

 

Program wycieczek na  SIERPIEŃ 2021 

. 



22.08.2021 
niedziela 

Szlakiem starych dworów – część druga  
Włosań centrum (KMK) – Dział – Głogoczów (skraj) - lamus z XVII w., dwór Nowi-

na-konopków z XVIII w.) – Dolina Głogoczówki – Krzywaczka (zespół dworski 
Schmidtów z 1820 r., zajazd, karczma z XIX w.) – Skotnica – Kapelanka – Ostra 

Góra (282 m) – Wola Radziszowska (kościół z XV w., izba regionalna) – Wola  

Radziszowska (KMK/PKP) 
trasa ok. 15 km, pkt. do OTP: 15 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa Borek Fałęcki o godz. 8:00 
Odjazd autobusu KMK nr 275 o godz. 8:20 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę z Włosani ok. godz. 9:10 
Powrót: z Woli Radziszowskiej autobusem KMK nr 253 o godz. 17:00 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
lub pociągiem osobowym o godz. 16:45 (do Krakowa Płaszowa) 
Cena biletów: normalny 6 zł (Taryfa Małopolska) 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 18:00 
Uwaga! Istnieje możliwość skrócenia trasy o ok. 4 km – informacji udzieli przewodnik 
prowadzący wycieczkę 

  

29.08.2021 
niedziela 

W podtarnowskiej dolinie Dunajca 
Tarnów Mościce (PKP) – niebieskim szlakiem rowerowym – Zbylitowska Góra (ko-

ściół Krzyża Św. z 1464 r., dwór Żabów z XIX w.) – Las Buczyna – miejsce stra-

ceń 1939-1945 – Zgłobice (dwór z XVIII/XIX w.) – Brzezinki – Aleja Jaworowa – 

Park Soślina – Tarnów Mościce (PKP) 

trasa ok. 16 km, pkt. do OTP: 16 
 

➔Zbiórka: Hala podziemna dworca głównego PKP koło „globusa” o godz. 7:40 
Odjazd pociągu przyśpieszonego (kier. Krynica-Zdrój) o godz. 7:55 
Ceny biletów: normalny 12 zł (Taryfa Małopolska) 
Wymarsz na trasę z Tarnowa Mościc o godz. 9:00 
Powrót: pociągiem osobowym ze Tarnowa Mościc o godz. 17:08 
Ceny biletów: normalny 12 zł (Taryfa Małopolska) 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 18 

Uwaga! W dniu 29.08.2021 planowana jest zmiana rozkładu jazdy pociągów! 
Prosimy sprawdzić aktualny rozkład przed wycieczką! 

 

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 18.07.2021 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. 

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”!   . 


