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Podsumowanie działalności Kół za rok 2007
Po raz dwudziesty dziewiąty, poczynając od roku 1978 (z przerwą w 1981 roku) Komisja Kół
oceniła działalność kół na podstawie „Kart Informacyjnych”, które są najwaŜniejszym
materiałem źródłowym o pracy w kołach. W tegorocznej analizie na 36 kół ocenianych przez
Komisję 25 odesłało wypełnione formularze do Oddziału, co stanowi 69,44% analizowanych
kół. Pozostałą ilość informacji w zastępstwie 11 kół musieli zebrać członkowie Komisji Kół
przez sprawdzenie opłaconych składek członkowskich. Dla porównania moŜna podać,
Ŝe w akcji podsumowania za rok 2006 na 36 ocenianych kół karty informacyjne przysłało 23,
co stanowiło 63,89% ogółu. W wyniku oceny działalności 36 kół podzielono na 4 grupy:
Grupa I. Ocena bardzo dobra (46,6 – 24,0 pkt.)

`

w roku 2001
w roku 2002
w roku 2003
w roku 2004
w roku 2005
w roku 2006

15 kół, co stanowiło 41,67% ogółu
13 kół, co stanowiło 28,88% ogółu
9 kół, co stanowiło 21,43% ogółu
10 kół, co stanowiło 29,41% ogółu
11 kół, co stanowiło 32,35% ogółu
11 kół, co stanowiło 31,43% ogółu
11 kół, co stanowiło 30,56% ogółu

Są to koła, które pracują wzorowo na swoim terenie, odznaczają się wszechstronną działalnością turystyczną. Wielu członków tych kół udziela się równieŜ: w pracach Zarządu Oddziału,
Komisjach i Klubach PTTK.
Grupa kół bardzo dobrych:
 Koło nr 1
PIELGRZYM
 Koło nr 8
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
 Koło nr 10
„PODRÓśNIK” SKKT Szkoła Podstawowa nr 7
 Koło nr 13
BIPROCEMWAP
 Koło nr 19
KPBP „KRAK-BUD”
 Koło nr 22
Szkoła Podstawowa nr 53
 Koło nr 23
Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
 Koło nr 25
WyŜsze Seminarium Duchowne KsięŜy Zmartwychwstańców
 Koło nr 28
SKKT Szkoła Podstawowa 133
 Koło nr 36
Koło Grodzkie
 Koło nr 52
KRZESZOWIACY
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Koło nr 59
 Koło nr 139
 Koło nr 146
 Koło nr 263



SENIOR – Koło Środowiskowe
TELOS
STOKROTKA
„WSPÓLNOTA” – Koło Rodzinne

Grupa II. Ocena dobra (23,9 –15,0 pkt.)

8 kół, co stanowiło 22,22% ogółu
w roku 2001
w roku 2002
w roku 2003
w roku 2004
w roku 2005
w roku 2006

9 kół, co stanowiło 20,00% ogółu
11 kół, co stanowiło 26,19% ogółu
14 kół, co stanowiło 41,18% ogółu
10 kół, co stanowiło 21,41% ogółu
12 kół, co stanowiło 34,28% ogółu
9 kół, co stanowiło 25,00% ogółu

Są to koła okrzepłe w działalności turystycznej w swoim środowisku. Działalność programowa tych kół stoi najczęściej na wysokim poziomie, ale zbyt częste są przypadki
niedopilnowania, między innymi regularnego opłacania składek członkowskich, działalności
programowej itp. Współpraca z Oddziałem PTTK na ogół układa się normalnie.

Grupa kół dobrych:
 Koło nr 16
 Koło nr 45
 Koło nr 71
 Koło nr 84
 Koło nr 102
 Koło nr 116
 Koło nr 141
 Koło nr 233

Gimnazjum w Mnikowie
TELPOD
ŁĄCZNOŚĆ – Koło Towarzysko-rodzinne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej
Wydział Finansowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Śródmieście”
„SMOKI” Garnizon Krakowski Policji

Grupa III. Ocena dostateczna (14,9 – 1,0 pkt.)
w roku 2001
w roku 2002
w roku 2003
w roku 2004
w roku 2005
w roku 2006

6 kół, co stanowiło 16,67% ogółu
16 kół, co stanowiło 35,56% ogółu
9 kół, co stanowiło 21,43% ogółu
8 kół, co stanowiło 23,53% ogółu
12 kół, co stanowiło 35,30% ogółu
9 kół, co stanowiło 25,72% ogółu
10 kół, co stanowiło 27,78% ogółu

Są to koła mniej aktywne, ze słabszą działalnością organizacyjną (opłata składek członkowskich nieregularna, malejąca ilość członków), a takŜe ograniczoną współpracą z Oddziałem
PTTK. Działalność niektórych kół ogranicza się tylko do opłacenia w 100% składek
członkowskich bez przysyłania kart informacyjnych itp..

Grupa kół dostatecznych:
 Koło nr 18
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 Koło nr 27
Koło Miejskie w Skawinie
 Koło nr 30
CEFARM – Koło Towarzyskie
 Koło nr 87
„WATRA” Polski Związek Głuchych
 Koło nr 195 Koło Towarzyskie przy Klubie Podwawelskim
 Koło nr 270 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
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Grupa IV. Ocena niedostateczna (0,99 – 0,00 pkt.)

7 kół, co stanowiło 19,44% ogółu

w roku 2001
w roku 2002
w roku 2003
w roku 2004
w roku 2005
w roku 2006

7 kół, co stanowiło 15,56% ogółu
13 kół, co stanowiło 30,95% ogółu
2 koła, co stanowiło 5,88% ogółu
1 koło, co stanowiło 2,94% ogółu
3 koła, co stanowiło 8,57% ogółu
6 kół, co stanowiło 16,67% ogółu

Są to koła, które nie sygnalizują Ŝadnej działalności, nie przysyłając kart informacyjnych,
materiałów sprawozdawczo-informacyjnych, zalegają z opłatami składek członkowskich.
Grupa kół niedostatecznych:
 Koło nr 5
Instytut Obróbki Skrawaniem
 Koło nr 15
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. III Oddział
 Koło nr 24
VI Liceum Ogólnokształcące
 Koło nr 26
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
 Koło nr 197 Koło Towarzyskie byłych pracowników FMO
 Koło nr 223 Krakowska Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych „SANEL”
 Koło nr 278 PKP CARGO S.A. – Zakład Przewozów Towarowych
Grupa kół nie podlegających analizie
Koło nr 11
Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego
Koło nr 81
Koło Przewodników Miejskich
Koło nr 210 Yacht-Club „FREGATA”
Koło nr 230 Krakowski Klub Kajakowy



R

utrzymanie się w tej samej grupie w stosunku do roku poprzedniego
awans do grupy wyŜszej w stosunku do roku poprzedniego
spadek do grupy niŜszej w stosunku do roku poprzedniego
koło rozwiązane
brak oznaczenia – nie oceniane w roku poprzednim

Tabela porównawcza z ostatnich 12 lat

Treść
Ilość wypełnionych kart
informacyjnych
Ilość kół w grupie
bardzo dobrej
Ilość kół w grupie
dobrej
Ilość kół w grupie
dostatecznej
Ilość kół w grupie
niedostatecznej
Ogólna ilość kół
ocenianych
Ilość członków w kołach
Ilość opłaconych składek
członkowskich

Dane za rok sprawozdawczy
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
29
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2

1
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7

59

49

47

52
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45

42

34

34

35

36

36

1186 1421 1260 1405 1373 1038

732

772

645

718

972

1023

993

675

718

576

606

920

850

1018 1032 1123

938

877
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ROK 2007
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Członkowie a opłacone składki
ilość

2000
1500
1000
500
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

lata

Ilość członków

Ilość opłaconych składek

Działalność organizacyjna. Ogólna ilość członków w 36 analizowanych kołach wynosiła
1023 osoby. Składki członkowskie opłaciło 850 osób, co stanowiło 83,09% ogółu,
nie opłaciły składki 133 osoby, co stanowiło 13,00% ogółu (w 2006 roku składki opłaciło 920
osób na 972 członków, co stanowiło 94,65%). Wśród 36 analizowanych kół 17 opłaciło
składki członkowskie w 100%, co stanowiło 47,22% ogółu kół (w poprzednim roku 17 kół
spośród 36 opłaciło składki w 100%, co stanowiło 47,22%). Są to koła nr: 1, 8, 10, 13, 19, 25,
36, 45, 52, 59, 71, 84, 102, 139, 141, 146, 195, 233, 270.

Działalność programowa. Jako główne formy turystyki kwalifikowanej na pierwszym
miejscu przez większość kół wymieniana jest: turystyka górska i nizinna, a w dalszej
kolejności, w mniejszym stopniu, narciarska i pozostałe. Zorganizowano 543 (w poprzednim
roku 458) wycieczek turystyki kwalifikowanej z udziałem 6111 (poprzednio 4321) uczestników i 140 (poprzednio 157) wycieczek turystyki powszechnej i krajoznawczej z udziałem
2080 (poprzednio 2166) uczestników.

Uczestnicy wycieczek
ilość
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ilość

Wycieczki
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turystyka kwalifikowana

turystyka powszechna

Akcja sprawozdawcza nie zawsze spotyka się z pełną współpracą ze strony zarządów kół.
Ze względu na ograniczoną ilość danych, zebrane przez zespół oceniający informacje nie dają
pełnego obrazu działalności kół, ze szkodą dla zarządów tych jednostek, które nie dopełniły
obowiązku, jak i dla Oddziału i Towarzystwa, tym bardziej, Ŝe jesteśmy przed kampanią
sprawozdawczo-wyborczą Towarzystwa. Wskazuje to na konieczność przeprowadzenia
weryfikacji kół.
Uroczyste wręczenie okolicznościowych dyplomów wyróŜniającym się w 2007 roku kołom
odbyło się w dniu 19 maja 2007 roku podczas spotkania Klubu Prezesów w lokalu Oddziału.
przygotował Julian Ślusarczyk

Otwarcie sezonu turystyki górskiej „Wiosna 2008”
Wspólnie z Oddziałowymi Komisjami Turystyki Górskiej z Nowego Sącza
i Tarnowa Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK
po raz piąty imprezą pod nazwą „Wiosna 2008” rozpoczęła sezon
turystyki górskiej w Małopolsce.
Na miejsce rozpoczęcia sezonu w dniu 20 kwietnia br. organizatorzy
wybrali wspaniale połoŜone u podnóŜa Pienin nad Dunajcem schronisko PTTK „Trzy Korony”. Impreza organizowana jest od pięciu
lat pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.
W tym roku głównym organizatorem imprezy był Odział Krakowski
PTTK im. ks. Karola Wojtyły. Pomimo nie najlepszej pogody było to
najliczniejsze rozpoczęcie sezonu w dotychczasowej jego historii. Według
organizatorów „Wiosna 2008” zgromadziła około 1300 turystów z województwa Małopolskiego i Śląskiego. Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele Oddziałów organizujących
imprezę czyli: Krakowskiego ok. 350 osób, „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa – ponad 250
osób, „Beskid” w Nowym Sączu 150 osób oraz Oddziału PTTK w śywcu ok. 100 osób.
Obecni byli takŜe przedstawiciele Oddziałów PTTK z: Bochni, Brzeska, Rabki, Nowego
Targu, Hutniczego z Krakowa – 57 osób oraz Krościenka. Zgodnie z tradycją o godz. 12.00
Mszę Św. rozpoczynającą nowy sezon turystyczny przy polowym ołtarzu, przygotowanym
przez Spółkę „Karpaty” Schroniska i Hotele Górskie PTTK, przy współudziale Proboszcza
Parafii Sromowiec NiŜnych, na polanie przed schroniskiem odprawił ks. prof. Maciej
Ostrowski z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w asyście ks. Jana Goryla
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Msza święta inaugurująca sezon turystyki górskiej 2008 w Małopolsce
fot. K. Hubicki

fot. J Ślusarczyk

proboszcza z Pietrzykowic koło śywca, ks. Józefa Drabika proboszcza parafii Św. Jakuba
w Brzesku i ks. Marka Kądzielawy proboszcza ze Sromowiec NiŜnych.
W trakcie mszy śpiewał chór i przygrywała kapela góralska ze Sromowiec NiŜnych. Oficjalną
cześć inauguracji sezonu turystyki górskiej w Małopolsce rozpoczęło wystąpienie kol.
Mariana Garusa z KTG Oddziału Krakowskiego, który powitał wszystkich licznie zgromadzonych turystów, a szczególnie serdecznie gościa honorowego, patrona imprezy Marszałka
Województwa Małopolskiego Pana Marka Nawarę oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego
Panią ElŜbietę Kantor, Sekretarza Generalnego PTTK kol. Andrzeja Gordona, Skarbnika ZG
PTTK, Dyrektora COTG i Prezesa Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Jerzego Kapłona,
Członka Honorowego PTTK i członka ZG PTTK kol. Zbigniewa Kreska, Prezesów Oddziałów PTTK „Beskid” w Nowym Sączu kol. Adama Sobczyka i Prezesa Oddziału PTTK
„Ziemia Tarnowska” kol. Andrzeja Łabno oraz Prezesa Spółki „Karpaty” Schroniska i Hotele
Górskie PTTK kol. Jerzego Kalarusa. Marszałek Marek Nawara w swoim wystąpieniu Ŝyczył
wszystkim turystom słonecznej pogody w czasie górskich wędrówek oraz zachęcał do aktywnego wypoczynku i propagowania piękna nie tylko małopolskich gór, ale całego naszego
regionu. Deklarował pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie infrastruktury sieci szlaków turystycznych w Małopolsce. Sekretarz Generalny PTTK kol. Andrzej
Gordon dziękował turystom za tak liczne przybycie i wspieranie działań PTTK w propagowaniu turystyki górskiej i walorów turystycznych kraju jako przejawu patriotyzmu.
Na zakończenie swojego wystąpienia Sekretarz Generalny PTTK wręczył Marszałkowi
Markowi Nawarze pamiątkowy
album z reprodukcjami starych
pocztówek o tematyce turystycznej. Kol. Andrzej Gordon wręczył
równieŜ pamiątkowy album ks.
prof. Maciejowi Ostrowskiemu.
Po zakończeniu części oficjalnej
odbył się konkurs wiedzy o
Pieninach i Pienińskim Parku
Narodowym, w którym wzięło
udział
sześć
trzyosobowych
druŜyn reprezentujących szkoły,
koła PTTK i grupy turystów
przybyłych na imprezę.
Zespół folklorystyczny ze Sromowiec
fot. K. Hubicki
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Uczestnicy, jak to bywa w takich
przypadkach wykazali się zróŜnicowanym poziomem wiedzy. Zacięta
walka o pierwsze miejsce rozegrała się
pomiędzy druŜynami Oddziału Hutniczego PTTK z Krakowa i DruŜyną
Dinazaurów. Jury konkursu, po krótkiej naradzie postanowiło przyznać
dwa pierwsze, równorzędne nagrody
obu tym druŜynom. Trzecie miejsce
zajęła druŜyna reprezentująca Szkołę
Podstawową nr 2 ze Spytkowic, czwarte druŜyna z Zespołu Szkół Plastycznych z Krakowa, piąte druŜyna „Bez
szlaku”, szóste miejsce reprezentanci
Wystąpienie Marszałka Województwa Marka Nawary w obecności
przedstawicieli Zarządu Głównego PTTK i prezesów Oddziałów PTTK
Gimnazjum z Zakliczyna. Konkurs
organizujących otwarcie sezonu turystyki górskiej
fot. K. Hubicki
z ramienia organizatorów prowadzili
kol. Marian Garus i Nino Ajdinowicz, a nagrody w postaci albumów i wydawnictw o tematyce turystycznej wręczyła zwycięskim druŜynom kol. Barbara Kic. W tegorocznej
inauguracji sezonu brali udział takŜe członkowie zarządów i komisji rewizyjnych oddziałów
organizujących imprezę, (w tym licznie członkowie Zarządu i Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego PTTK), przedstawiciele oddziałowych komisji problemowych, liczne grono przewodników górskich i przodowników GOT. Najmniej licznie
w przeciwieństwie do kolegów z Oddziałów Tarnowskiego i Nowosądeckiego reprezentowane było krakowskie środowisko przewodnickie. Z kół PTTK zrzeszonych w Oddziale
Krakowskim najliczniejsza grupę stanowili członkowie koła nr 1 „Pielgrzym” - 90 osób,
następnie członkowie koła Grodzkiego - 45 osób, kół nr: 8, 13, 19, 22, 45, 59, 84, 102. Mocną
ekipę wystawiło jak zwykle Zrzeszenie Sportu i Turystki „Ogniwo” z Krakowa - 40 osób.
Licznie reprezentowana była młodzieŜ krakowskich i poza krakowskich szkół, a szczególnie
licznie: Szkoła Podstawowa nr 53 - 43 osób, ,,Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci
Niewidomych i Niedowidzących z ul. Tynieckiej - 12 osób, Gimnazjum nr 1 z Krakowa,
Zespół Szkół Plastycznych z Krakowa. Liczną reprezentacje miały teŜ szkoły z poza
Krakowa: Szkoła Podstawowa nr 2 ze Spytkowic - 26 osób, Gimnazjum z Zakliczyna - 25
osób oraz
szkoły Tarnowskie i Nowosądeckie. Organizatorzy w trakcie imprezy
rozprowadzali odpłatnie okolicznościową odznakę, stemplowali ksiąŜeczki GOT i wydawnictwa okolicznościowym stemplem oraz
udzielali informacji dotyczących terminów
i warunków uczestnictwa w kolejnych tegorocznych imprezach organizowanych przez
Oddziałową KTG. Rozpoczęcie sezonu w
Pieninach dla turystów górskich Oddziału
Krakowskiego PTTK było jednocześnie
pierwszym etapem 42 „Rajdu na raty - Siedem
Wierchów Beskidzkich”. W związku z tym
przedstawiciele Krakowskiej KTG rozprowadzali wśród turystów Oddziału dzienniczki
rajdowe i dokonywali potwierdzeń „zaliczenia”
I etapu tego rajdu. Przedstawiciele KTG
Laureaci konkursu o Pieninach
dokonywali potwierdzeń odbytych wycieczek
fot. J. Ślusarczyk
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w ksiąŜeczkach GOT i weryfikowali punkty zdobyte do Górskiej Odznaki Turystycznej.
Komisja Turystyki Górskiej serdecznie dziękuje kolegom z Koła PTTK nr 1 „Pielgrzym”,
a szczególnie kol. Kazimierzowi Synowskiemu za przygotowanie i organizacje mszy świętej.
opracowanie Marian Garus - KTG

Rowerem po wiosnę 2008
27 kwietnia 2008 r. w Tomaszkowicach zorganizowano 51 Zlot Turystów Kolarzy „Rowerem
po wiosnę”, XIV Zlot Gwiaździsty. Na metę usytuowaną przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Tomaszkowicach przyjechali rowerzyści z Chrzanowa, Gliwic, Katowic, Kłaja,
Krakowa, Malej Wsi, Myślenic, Niepołomic, Przebieczan, Rudy Śląskiej, Sidziny, Sierczy,
Skawiny, Sławkowic, Śledziejowic, Tomaszkowic, Trzemeśni, Wieliczki, Zabawy.
W sekretariacie zlotu zapisało się 71 osób. Sekretariat zlotu prowadziła Krystyna Dobrzańska.
KaŜdy zgłoszony w ramach wpisowego otrzymywał turystyczny posiłek, napój, pamiątkową
plakietkę, odcisk ozdobnej pieczęci do ksiąŜeczek wycieczek kolarskich, prawo do udziału w
atrakcyjnych konkursach z nagrodami. Czynny był bufet z napojami i słodyczami. Słoneczna
pogoda korzystnie wpływała na nastroje turystów i organizatorów. Przybyłych gości staropolskim zwyczajem chlebem i solą powitał wójt Gminy Biskupice Zbigniew Fic w towarzystwie
sołtysa Tomaszkowic Zbigniewa Tańculi, dyrektorki szkoły Bogumiły Ślęczki i komendanta
OSP Stanisława Górki. Komandor zlotu wręczył Bogumile Ślęczce symboliczny klucz na
otwarcie sezonu. Ksiądz Józef Kutek, po krótkiej modlitwie, poświęcił rowery Ŝycząc
turystom bezpiecznej i bezawaryjnej jazdy. Następnie wystąpiła orkiestra dęta Gminy
Biskupice pod batutą kapelmistrza Eugeniusza Sokoła. Rowerzyści głośnymi brawami nagrodzili występ, a orkiestrze wręczono pamiątkowy puchar. Tradycyjny konkurs literacki
z udziałem około 20 dzieci przeprowadziła dyrektorka Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wieliczce Agata Czarnota-Bajorek. Podczas zlotu zorganizowano następujące konkursy
sprawnościowe: rowerowy tor przeszkód, rowerowy bieg Ŝółwi, indywidualna jazda na czas
pod górkę, rzutki do tarczy, strzelanie z broni pneumatycznej.
Wyścig pod górkę
1. Bartek Pułczyński
2. Tomasz Matoga
3. Kazimierz Dylawerski

Strzelanie z broni pneumatycznej
1. Józef śądło
2. Kazimierz Dylawerski
3. Kazimierz Romanek

Rzutki do tarczy
1. Piotr Gorczyca
2. Mateusz Kozak
3. Szymon Machna

Rowerowy bieg Ŝółwi
1. Szymon Ślusarek
2. Bartek Pułczyński
3. Łukasz Sajduk

Rowerowy
tor przeszkód
1. Dariusz Tusiński
2. Marcin Pułczyński
3. Łukasz Sajdak

Mini Puchar ufundowany przez komandora zlotu Tadeusza Owsiaka otrzymała Aleksandra
Indryon z Krakowa urodzona w 2001 r. Ciekawy występ dali członkowie koła teatralnego
„Maszkaron” ze szkoły podstawowej w Przebieczanach. Uczniowie tej szkoły otrzymali
Puchar Wójta Zbigniewa Fica za najliczniejszy udział w zlocie.
Zlot był w pełni udany, a do jego uświetnienia przyczyniły się m.in.: Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, Zarząd Wojewódzki PTTK, Małopolski Szkolny Związek
Sportowy, Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, KKCiM „Smok”,
krakowskie sklepy rowerowe, Urząd Gminy Biskupice, Rada Sołecka Tomaszkowice,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna z Gminy Biskupice. Dzięki wsparciu przez lokalnych sponsorów
podczas uroczystego zakończenia imprezy pierwsze miejsca w konkursach nagradzane były
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pucharami i dyplomami, a dalsze wartościowymi upominkami, które wręczyli sędziowie
konkurencji. Okazjonalne puchary z podziękowaniami wręczono wójtowi, sołtysowi i dyrektorce szkoły. Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom imprezy. Byli to m.in.: Marian
Pilch – Usługi Transportowe, Roboty Ziemne i Drogowe z Zabłocia, GraŜyna i Jerzy Majka –
Wytwórnia Makaronów z Tomaszkowic, Adam Kruszyna – Pomoc Drogowa ADIM z Biskupic, Czesław Ciszewski – Instalatorstwo Sanitarne i CO z Biórkowa Małego, Janusz Lepiarz –
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Complex z Wieliczki, Dariusz Szwed – „Dworek
Emilii” z Tomaszkowic. Serdecznie dziękujemy równieŜ Sołtysowi wsi Tomaszkowice wraz
z Radą Sołecką, Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Tomaszkowice „Nasza Wieś 2000” oraz
druhom OSP Gminy Biskupice za pomoc przy organizacji 51 Zlotu Turystów Kolarzy. Pracę
komitetu organizacyjnego koordynowała Dorota Kupiec z Urzędu Gminy w Biskupicach.
Jerzy Cholewa zaprosił wszystkich na zakończenie sezonu do Szarowa w ostatnią niedzielę
września 2008 r. Oficjalnego zamknięcia zlotu dokonał wójt Zbigniew Fic, Ŝycząc
rowerzystom szczęśliwego powrotu do domów i udanego sezonu.

zakończenie sezonu: 28 września 2008 roku w Szarowie
podsumowanie przygotował Tadeusz Owsiak

Kilka słów o gminie Biskupice i wsi Tomaszkowice
Gmina Biskupice słynie z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to
wiele czynników: urozmaicona rzeźba terenu, róŜnorodna roślinność, osobliwości przyrody.
Gminę, której powierzchnia wynosi 41,0 km2, zamieszkuje 8744 mieszkańców. Granicę
gminy wytycza od poludniowego-wschodu malownicza dolina Raby, północną - dolina
Wisły, zaś zachodnią - łagodne wzniesienia Pogórza Wielickiego. NajwyŜej połoŜoną (411 m
n.p.m.) miejscowością jest Sułów, z którego rozpościerają się przepiękne widoki na Zalew
Dobczycki. NajniŜej połoŜone jest Zabłocie - 250 m n.p.m., przez który przepływa główny
ciek wodny, zwany Potokiem Królewskim. Swój początek bierze na wschodnich połaciach
wzgórz Biskupic, płynąc przez Szczygłów, Zabłocie, Surówki wpada do Raby w Pierzchowie,
wsi naleŜącej do gminy Gdów. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Biskupice, Bodzanów,
Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice, Sułów, Szczygłów, Tomaszkowice, Trąbki,
Zabłocie, Zborówek. Gmina ma charakter rolniczy. Blisko 90% jej powierzchni stanowią
uŜytki rolne, na pozostałych obszarach znajdują się lasy. Dobre gleby - czarnoziemy i lessy,
sprzyjają rozwojowi rolnictwa. O atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy decyduje
bliskość Krakowa, brak większych zakładów przemysłowych, czyste środowisko, róŜnorodność flory i fauny, a przede wszystkim swoisty podbeskidzki krajobraz Pogórza Wielickiego.
O jej turystyczno-rekreacyjnych walorach decydują zarówno rozległe, widokowe wzniesienia
w rejonie Biskupic jak teŜ malownicze, z pełnymi uroku dolinkami, kompleksy leśne. Gęsta
sieć dróg ułatwia równieŜ wędrówki rowerowe, a zmienne ukształtowanie terenu dodatkowo
je uatrakcyjniają. To wprost wymarzone miejsce dla ceniących aktywny wypoczynek rowerzystów, lubiących na przemian „góry” i strome zjazdy. Oddalenie od ośrodków przemysłowych - to czyste powietrze oraz róŜnorodna flora i fauna. Gęsta sieć dróg lokalnych jak
równieŜ centralne połoŜenie (powiat wielicki) upowaŜnia do traktowania gminy Biskupice
jako doskonałej bazy wypadowej do odwiedzania innych miejscowości regionu. Teren
obecnej Gminy Biskupice został doceniony, ze względu na bliskość szlaków wodnych
i sprzyjające walory obronne terenu, juŜ w zamierzchłych czasach kultury łuŜyckiej.
Świadczą o tym znaleziska archeologiczne z Bukowej Góry w Biskupicach, gdzie odkryto
grodzisko obronne, którego pozostałości w postaci kolistych wałów i fos moŜna oglądać
jeszcze dzisiaj. Pierwszym dokumentem wymieniającym wieś naleŜącą do gminy (Bodzanów) jest akt darowizny Kazimierza Odnowiciela dla benedyktynów z Tyńca z 1044 roku.
Większość miejscowości dzisiejszej gminy istniało juŜ w XII-XIII wieku, wtedy teŜ powstały
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pierwsze świątynie, jak np. w Biskupicach ok. 1223 roku. Mieszkańcy tych terenów
zajmowali się głównie wyrębem lasów, pasterstwem, rolnictwem i warzeniem soli. W XII
wieku w Przebieczanach istniał nawet szyb solny stanowiący własność zakonu BoŜogrobców
z Miechowa. W średniowieczu w Biskupicach działał kamieniołom, zwany „księŜym”, jednak
na zakup kamienia pozwolić sobie mogli tylko nieliczni, jak np. dzierŜawcy Kopalni Soli
w Wieliczce, którzy zbudowali z niego istniejący do dziś Zamek śupny w Wieliczce. Wpływ
na rozwój osadnictwa miały takŜe takie czynniki jak: urozmaicenie gleb, bliskość zasobów
wodnych, duŜe obszary leśne zapewniające budulec. Czynniki te na przestrzeni wieków
sprawiły, Ŝe ziemie dzisiejszej gminy stawały się własnością rodów rycerskich oraz kościoła.
W gminie Biskupice warto zobaczyć:
Kościół św. Marcina w Biskupicach - pierwotny kościół stanął w 1223 r. Nikłe ślady gotyku
moŜna odnaleźć w późniejszej barokowej świątyni, ozdobionej wieŜą wzorowaną na wieŜy
Kościoła Mariackiego. W 1914 roku zniszczony obiekt został odbudowany. Z najstarszego wyposaŜenia zachowały się kamienny portal, natomiast ołtarze, chrzcielnica i stalle są z XVII i X w.
Kościół Znalezieniu KrzyŜa Świętego w Łazanach - pierwotnie drewniany, istniał zapewne
juŜ w XIII w. Ufundowany przez Jakuba i Stanisława Lubomirskich. Obecnie budynek
kościelny murowany, przewaŜnie w stylu późnogotyckim. Na terenie kościoła znajduje się
wczesnobarokowy kamienny nagrobek fundatorów (1619), kamienna renesansowa chrzcielnica
z końca XVI wieku. Na ścianach są epitafia z XVI i XVII wieku. Oryginalnym zabytkiem
w zakrystii jest obmurowany pień dębu we wnętrzu którego znajduje się schowek na monstrancję.
Kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie - XVIII wieczny
drewniany kościół wyposaŜony w cenne obrazy z XVII w. Kościół przebudowany i remontowany był w latach: 1870, 1910, 1923, a w 1910 r. od zachodu dobudowano kruchtę. Niska
wieŜa, nakryta daszkiem o kształcie piramidy, wbudowana jest w korpus kościoła. Rokokowe
ołtarze - główny i dwa boczne oraz boczny późnobarokowy, pochodzą z trzeciej ćwierci XVIII w.
Dworek w Jawczycach - zbudowany w roku 1935. Jako jedyna posiadłość dworska, majątek
nie uległ parcelacji, poniewaŜ za radą lwowskiego adwokata Ludwika Szponera, który osiadł
w Jawczycach, cały majątek został rozpisany na potomstwo. Do lat 70-tych w dworku
mieściła się czteroklasowa Szkoła Podstawowa.
Dwór Klasycystyczny w Łazanach - (I poł XIX w.) z portykiem o dwóch rzędach kolumn,
zdobią od frontu dwa okna w stylu neogotyckim, co dowodzi, Ŝe właściciele przejęli się modą
idącą z Anglii - romantyzmem. Do zabytkowego zespołu naleŜą równieŜ: oficyna, obora,
spichlerz oraz park krajobrazowy ze szpalerami grabowymi i starymi lipami.
Kurhany - Jawczyce wspomniane w dokumencie biskupa Nankerusa z 1322 r. są słynne
z tajemniczych kurhanów; z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu. Zostały odkryte przez
P. Galasa w 1948 r. Kurhan usypany został z glinki podkarpackiej. W centralnej części
mogiły leŜały szczątki szkieletu, głową skierowaną na wschód. Zachowały się fragmenty
mózgoczaszki, zęby oraz prawie całkowicie rozłoŜone kości udowe. Według ekspertyzy
Zakładu Antropologii UJ są to resztki osobnika w starszym wieku, być moŜe płci męskiej.
W pobliŜu górnej części prawego uda leŜał dobrze zachowany denar krzyŜowy z I poł. XI w.
Przy lewym udzie szczątki silnie skorodowanego przedmiotu Ŝelaznego z tulejką (dł. 11 cm)
i jednostronnym ostrzem (dł. 5 cm).
Buk Amerykański w Jawczycach - Niezwykle rzadko występujące w Polsce 200-letnie
drzewo, praktycznie w Polsce nie występujące. Jego charakterystycznymi cechami jest nie
tylko wiek, wielkość ale równieŜ to, Ŝe trzy razy do roku zmienia zabarwienie. Od wiosennych zielonych, poprzez czerwone w okresie wakacji aŜ do barw złotej jesieni.
Pomnik Bohaterów Narodowych w Biskupicach - przypomina tragiczne losy synów tej
ziemi, których miejsca wiecznego spoczynku większości nie są znane. Pomnik wzniesiono ku
czci bohaterów II Wojny Światowej na pamiątkę wydarzeń, jakie rozegrały się 8-10 grudnia 1943 r.
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Kaplica cmentarna w Łazanach - wysmukła budowla w stylu neogotyckim z 1893 roku jest
dziełem budowniczego J. Sawickiego. Została ufundowana przez Duninów-Brzezińskich.
W kaplicy znajduje się ich krypta grobowa. W portalu umieszczono herb rodu Łabędź. Około
2000 roku zewnętrzna elewacja kaplicy została odnowiona przez parafian.
Tomaszkowice
Historia przedstawia dzieje Tomaszkowic głównie przed i po drugiej wojnie światowej.
Jednak na pewno przed tym okresem wieś juŜ istniała. Powstanie Tomaszkowic datuje się
na około XIV wiek. „Atlas Geograficzny Królestwa Polskiego” wydanie 1892, tom 12, str.
371: „...wielickim, przy gościńcu z Wieliczki (3-5 km) na południowy wschód do Gdowa.
PołoŜenie faliste, liczne gaje. Parafia rzymsko-katolicka w Biskupicach. Wieś ma 23 domy
i 130 mieszkańców (73 męŜczyzn i 57 kobiet); 125 rzymsko-katolickich i 5 Ŝydów.
Posiadłość (Stonawskich) ma karczmę, folwark i składa się z 143 mr. roli, 12 mr. łąk, 244 sąŜ.
ogrodów, 3 mr. pastwisk, 10 mr. lasu...”. Przed drugą wojną światową w wiosce, później
nazwaną Tomaszkowice, pierwszym właścicielem był Paweł Piotr Stonawski Ostatnim zaś
dziedzicem - Witold Stonawski. W 1915 roku we wsi znajdowało się 15 domów z drewna,
które zamieszkiwali robotnicy (pracowali oni na ziemiach dziedzica). Cała parcela wynosiła
500 hektarów. Po drugiej wojnie światowej w 1947 roku nastąpiła parcelacja - budynek
dworski przejął GS. Podzielono działki po 1 lub 2 hektary między Tomaszkowicami i częściowo Przebieczanami. W tym czasie powstało 40 gospodarstw, większość była z drewna
(tylko 3 domy były murowane). Szkoła w Przebieczanach została wybudowana na gruncie
Tomaszkowic. Istniał tylko jeden sklep, brak było sieci elektrycznej i gazowej. W obecnej
chwili w Tomaszkowicach działa Środowiskowy Dom Samopomocy i Centrum Społeczno
Kulturalne Wsi Tomaszkowice. Swoją siedzibę ma takŜe Urząd Gminy Biskupice.

Lato z B.O.R.T.
NiŜej podajemy terminy i miejsca wycieczek
organizowanych latem 2008 roku przez BORT
Oddziału Krakowskiego PTTK.
22 czerwca
Słowackie Tatry Zachodnie. Wyprawa nad
Rohackie Stawy - Zwierowka - Czarna Młaka Rohackie Stawy - śabi Stawek - WyŜnia Spaleńska
Siklawa - Adamcula - Zwierówka.
Cena: 50,- zł.
27 – 29 czerwca
Szlakiem Piastowskim. 1 dzień: Kraków - Płowce /pole bitwy/, Kruszwica /Mysia WieŜa/,
Strzelno /kościół romański/, Mogilno /zespól pobenedyktyński/, śnin /obiadokolacja, nocleg/.
2 dzień: śniadanie, Biskupin /rezerwat archeologiczny/, Gniezno /muzeum „Początków Państwa
Polskiego”, drzwi Gnieźnińskie/, Wenecja /skansen kolei wąskotorowej/, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Ostrów Lednicki /rezydencja Mieszka I /, Kalisz /zwiedzanie miasta /, powrót
do Krakowa.
Cena: 350,- zł + wstępy około 50,-zł
6 lipca
Orawa Słowacka. Kraków, Chochołów, Orawice /termalny basen/, Orawski Zamek /zwiedzanie/,
Zuberec /skansen/, Jezioro Orawskie /Slanicki Ostrow, rejs statkiem/, Kraków.
Cena: 50,- zł + wstępy około 500,- SK
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13 lipca
Okolice Krakowa. Ojców (spacer Doliną Prądnika), Skała, Wysocice (kościół romański),
Pieskowa Skała (zamek z zewnątrz), Olkusz, Rabsztyn, Pustynia Błędowska, Racławice,
Paczółtowice, Czerna (klasztor), Krzeszowice, Rudno (ruiny zamku).
Cena: 40,- zł
20 lipca
Pętla Popradzka. Stary Sącz (klasztor Klarysek), Piwniczna (łazienki zdrojowe), Muszyna
Złockie (cerkiew), Krynica (park zdrojowy, czas wolny).
Cena: 49,- zł
25 – 27 lipca
Zamki okolic Pragi. 1 dzień – Nachod, Kutna Hora, Praga (obiadokolacja, nocleg), 2 dzień
– śniadanie, Melnik, Kokorin, Nelahozeves. Krivoklat. Hradczany (obiadokolacja, nocleg),
3 dzień – śniadanie, Karstejn, Dobris, Konopiste, Bouzov.
Cena: 445,- zł + wstępy ok. 1600,- KC
3 sierpnia
Pogórze Spisko-Gubałowskie. Łapsze WyŜne, Kopylec, Piaskowy Wierch, Kacwin.
Cena: 40,- zł
14 – 17 sierpnia
Śladami A. Fredry i Lubomirskich. 1 dzień – Przeworsk, Korczowa, Sadowa Wisznia,
Gródek, Lwów (obiadokolacja, nocleg, śniadanie), 2 dzień – Krechow, śółkiew, Kulików,
Lwów (obiadokolacja, nocleg, śniadanie), 3 dzień – Lubień Wielki, Rudki, Sambor, Chyrów,
Krościenko, Lesko, Krościenko WyŜne, Korczyna, Odrzykoń (obiadokolacja, nocleg,
śniadanie), 4 dzień – Barwinek, Świdnik, Bardejow, Stara Lubownia, Mniszek.
Cena: 500,- zł + 100,- HR + 300,- SK
31 sierpnia
Polski Spisz i Podhale. Kraków - Nowy Targ - Ludźmierz /sanktuarium/ - Łopuszna - Harklowa Dębno Podhalańskie - Frydman - Łapsze NiŜne - Łapsze WyŜne -Trybsz - Rezerwat Przełomu
Białki - Kraków.
Cena: 38,- zł + wolne datki
7 września
Sztolnia Czarnego Pstrąga i kopalnia. Kraków - Siewierz - Tarnowskie Góry /zwiedzanie
kopalni i sztolni/ - Świerklaniec - Kraków.
Cena: 47,- zł + wstępy
21 września
Gorce mniej znane. Kraków - Obidowa - dolina Lepietnicy - Jaworzyna Obidowska Turbacz - Rozdziele - Solnisko - Średni Wierch - Gorzec - Obidowa – Kraków.
Cena: 36,- zł
27 - 28 września
Północna część Jury. 1 dzień – Kraków - Ogrodzteniec - Okiennik DuŜy /jedna z
najciekawszych skał na Jurze/ - Morsko /skała zamkowa/ - Góra Zborów /rezerwat przyrody
nieoŜywionej/ - Mirów - Bobolice - śarki /kirkut/- Leśniów /sanktuarium/ - Złoty Potok
/pałac Raczyńskich z zewnątrz, dworek Krasińskich/ - Olsztyn - Częstochowa (obiadokolacja,
nocleg, śniadanie), 2 dzień – Truskolasy /drewniana świątynia/ - Olesno /kościół drewniany,
uwaŜany za najpiękniejszy w Polsce/ - Załączański Park Krajobrazowy - OŜarów - Grębień Wieluń - Kraków.
Cena: 190,- zł + ok. 25,- zł wstępy
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5 października
Hala Krupowa. Zakończenia sezonu turystyki górskiej.
Cena: 30,- zł
BliŜszych informacji na temat oferowanych wycieczek uzyskają Czytelnicy w BORT
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 5
codziennie w godz. 9 - 17
tel. 422-26-76, 422-85-28
fax. 422-37-23
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK
zaprasza na wycieczki jedno i wielodniowe.
Szczegółowy program wiosennych wycieczek równieŜ na
www.krakow.pttk.pl

Z księgarskiej półki
Nakładem wydawnictwa Muza S.A. Sport i Turystyka
ukazał się z początkiem wiosny br. przewodnik turystyczny pod tytułem „Szlakiem Beskidzkim” Roberta
Szewczyka. Jest to kolejny tom z serii przewodników po
najatrakcyjniejszych szlakach tematycznych naszego
kraju. Z tej serii ukazały się wcześniej: „Szlakami
zamków krzyŜackich” i „Szlakami Krainy Orlich
Gniazd”. Autor – geograf, krajoznawca – zaprasza
Czytelników na wędrówkę Głównym Szlakiem Beskidzkim przez Beskid Śląski i śywiecki, Gorce, Beskid
Sądecki i Niski oraz Bieszczady. W przewodniku oprócz
opisów krajoznawczych, map i profili topograficznych
poszczególnych odcinków szlaków, Czytelnik znajdzie
liczne ciekawostki, legendy i opowieści ludzi gór, opisy
wybranych miejscowości. Przewodnik bogato ilustrowany kolorowymi zdjęciami autora podzielony został
na dwie części. W pierwszej pod tytułem: „Zanim
wyruszysz na szlak” opisano historię szlaków beskidzkich, organizacje turystyczne, kulturę Beskidów
(góralskie obrzędy i zwyczaje, stroje góralskie),
krajobrazy Beskidów (podział fizycznogeograficzny,
budowę geologiczną, klimat), przygotowanie do górskiej wyprawy oraz porady jak pokonać
Główny Szlak Beskidzki i zadbać o bezpieczeństwo w rozdziale: „Na szlaku”. Druga część
poświęcona jest przejściu Głównego Szlaku Beskidzkiego. Tam Czytelnik znajdzie opisy
przejść we wspomnianych wyŜej grupach górskich. KaŜdy opisany odcinek zaopatrzony jest
w mapkę, profil przejścia z zaznaczonymi miejscami rozwidlenia lub krzyŜowania się
szlaków, opis waŜniejszych miejscowości, opis parków narodowych, informację turystyczną,
adresy schronisk. W tekst wpleciono pieczątki ze schronisk. Uzupełnieniem całości jest
skorowidz nazw geograficznych, bibliografia i spis bazy noclegowej na Głównym Szlaku
Beskidzkim. Stron 432, format B6, sugerowana cena detaliczna 49,90 zł.
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W tym miejscu naleŜy przypomnieć poprzednie opracowanie
przewodnika po Głównym Szlaku Beskidzkim autorstwa Władysława
Krygowskiego pt. „Od Beskidu Śląskiego po Bieszczady”, które w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku było klasykiem. Po krótkim opisie co
w beskidach najwaŜniejsze autor opisał szlaki turystyczne. Oczywiście
mapki były czarno-białe, opracowane przez Henrykę Całkową, od czasu
do czasu umieszczona była - rysowana z mozołem - panoramka autorstwa
Edwarda Moskały i Józefa Nyki. Do całości dołączana była kolorowa
mapa, niedokładna, właściwie schematyczna. Opis zawierał za to szczegółowe objaśnienia poszczególnych odcinków, pisany charakterystycznym stylem ówczesnych lat. Warto dla porównania zapoznać się i z tą
pozycją, chociaŜ o napotkanie jej w antykwariatach czy prywatnych
zbiorach będzie dość trudno. Wydanie II uzupełnione i poprawione z roku
1977 miało zaledwie 240 stron.
Krzysztof R. Hubicki

X Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
W dniach 10-11 maja odbyły sie X Małopolskie Dni Dziedzictwa
Kulturowego organizowane przez Małopolski Instytut Kultury.
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to niepowtarzalna
okazja do odwiedzenia wybitnych, często unikatowych obiektów,
takŜe zabytków mało znanych oraz tych, które pozostając
w rękach prywatnych, nie są na co dzień dostępne. Podczas Dni
prezentowane są pałace i kompleksy dworskie, muzea, klasztory,
wiekowe ogrody i stare nekropolie oraz zabytki budownictwa
i sztuki ludowej, będące świadectwem kultury i historii
Małopolski. Co roku do zwiedzania udostępnionych jest kilkanaście obiektów i mało znanych zabytków oraz innych atrakcji
turystyczno-krajoznawczych czasami niedostępnych na codzień.
Do tej pory podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
udostępniono zwiedzającym około 150 zabytkowych obiektów.
W bieŜącym roku były to Lanckorona (zabudowa miasteczka),
Dwór w Stryszowie, Zamek w Suchej Beskidzkiej, Kościół pw św. św. Piotra i Pawła
w Lachowicach, Muzeum Parafialne w Grybowie, Kościół pw Wszystkich Świętych w Ptaszkowej, Ratusz w Nowym Sączu, Kolonia Kolejowa (osiedle robotnicze) w Nowym Sączu,
Kościół pw Najświętszego Salwatora i kaplica pw św. św. Małgorzaty i Judyty w Krakowie
Pałac Górków w Krakowie, Zespół pałacowo-parkowy im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
w Krakowie. Atrakcyjny program towarzyszący zwiedzaniu oraz specjalnie opracowane
miniprzewodniki gwarantowały przeŜycie wyjątkowej lekcji historii. Małopolskie Dni
Dziedzictwa Kulturowego to wydarzenie niezwykłej wagi dla całego województwa, a takŜe
święto dla współtworzących je społeczności lokalnych. Z okazji dziesiątej edycji Małopolski
Instytut Kultury wydał jubileuszowe, albumowe podsumowanie dziesięciu edycji Dni pod
tytułem: „X x Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego” w którym zamieszczono opisy
i unikatowe zdjęcia, ilustrujące 150 zabytkowych obiektów, udostępnionych dotychczas
zwiedzającym, wśród nich: zamki, pałace i dwory, budowle sakralne, muzea i skanseny.
Album był do nabycia przy obiektach podczas tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego oraz w Małopolskim Instytucie Kultury. Cena 65,- złotych.
Więcej informacji znajdzie Czytelnik na stronach internetowych:
www.mik.krakow.pl, www.dnidziedzictwa.pl
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Zanim pójdziesz na wycieczkę
Przypominamy kilka podstawowych zasad przed wyruszeniem na wędrówkę, niezaleŜnie
od tego czy będziecie Państwo wędrowali pieszo, rowerem, konno, kajakiem –
zawsze pamiętajcie o:
- wcześniejszym przygotowaniu dokładnego planu wycieczki, spływu, wyprawy,
- przeczytaniu o tym, co będziecie zwiedzić – zobaczycie wtedy duŜo więcej,
- zaplanowaniu długości i trudności trasy na miarę swoich moŜliwości,
- przestudiowaniu mapy terenu, w który się wybieracie i opisie szlaku,
- sprawdzeniu stanu technicznego i sprawności sprzętu, którym będziecie się posługiwać,
- zabraniu odpowiedniego ubioru oraz apteczki pierwszej pomocy,
- zostawieniu wiadomości o celu i trasie Waszej wycieczki.
W trakcie wędrówki:
- jeśli zgubicie szlak, wróćcie do ostatniego widzianego znaku,
- nie wstydźcie się zawrócenia takŜe wtedy, gdy załamie się pogoda lub trasa okaŜe się zbyt trudna,
- nie zbaczajcie ze szlaku, a szczególnie na terenach chronionych,
- pamiętajcie, Ŝe przyroda to nasze wspólne dobro, szanujcie ją,
- zostawcie szlak takim, jakim chcielibyście go zastać,
- pamiętajcie, Ŝe hałasując, moŜecie spowodować fałszywy alarm,
- zwracajcie uwagę na innych i pomagajcie im w razie potrzeby,
- jeśli zdarzy się wypadek, koniecznie zachowajcie spokój i wezwijcie pomoc,
- uśmiechajcie się do ludzi spotykanych na szlaku, zawsze warto!

WaŜne telefony

WaŜne telefony

997 – Policja
998 – StraŜ PoŜarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
985 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
601 100 300 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
śyczmy udanych wycieczek oraz pogody ducha na turystycznych szlakach
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