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Program wycieczek 49. sezonu akcji 

CZERWIEC  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 każ-
dej chwili zostać zawieszona lub mogą zmienić się jej zasady! 
 

Aktualne informacje zawsze na naszej stronie internetowej 

www.k o l o g r o d z k i e.pl 
 

   Dbajmy o siebie. Dbajmy o innych.  . 
 

Organizatorzy akcji 

   Szanowni Turyści!   Uczestnicy 49. sezonu akcji  

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

http://www.kologrodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy
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03.06.2021 
czwartek, Boże 
Ciało 

Uroczystość Bożego Ciała w Modlnicy 

Zabierzów (KMK) – niebieskim szlakiem rowerowym – Brzezie – Ujazd (zespół 

podworski) - wzdłuż potoku Kluczwoda – Pietraszówka – Wąwóz Podskalański 

– Tomaszowice (dwór) – Modlnica (dwór, kościół drewniany) – Modlnica Kolonia (KMK) 

trasa ok. 11 km; pkt do OTP i Miłośnika Jury: 11 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa KMK 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 Zabierzowa ok. godz. 8:30 
Powrót: autobus KMK nr 210 z Modlnicy o godz. 15:02 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 15:15 

  

05.06.2021 
sobota 

Rezerwat „Cieszynianka” 

Skawina (KMK) – Bernardynówka – Chorowice – Rezerwat „Cieszynianka” – 

Mogilany (dwór) – Konary (dwór) (KMK) 

trasa ok. 12 km, pkt do OTP: 12 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa KMK Borek Fałęcki  o godz. 8:30 
Odjazd autobusu KMK nr 243 o godz. 8:45 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę ze Skawiny ok. godz. 9:15 
Powrót: autobus KMK nr 265 z Konar o godz. 15:26 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:00 

  

06.06.2021 
niedziela 

Uzdrowisko Swoszowice 
Świątniki Górne (KMK) – Wrząsowice – Dobrzyczany – Lusina (dwór) – Wróblowi-

ce – Łysa Góra – Swoszowice (uzdrowisko) (KMK) 

trasa ok. 11 km, pkt. do OTP: 11 
 

➔Zbiórka: pętla autobusowa KMK Borek Fałęcki o godz. 7:45 
Odjazd autobusu KMK nr 285 o godz. 8:05 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę ze Świątnik Górnych ok. godz. 8:30 
Powrót: ze Swoszowic do centrum Krakowa autobusami  KMK nr 214, 215, 
225, 255, 265 ok. godz. 15:00 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 

  

12.06.2021 
sobota 

Wycieczka górska „Dwa Sałasze” (Beskid Wyspowy) 
Laskowa (PKS) – Korab (727 m n.p.m.) – Sałasz (905 m n.p.m.) – Sałasz Zachodni 
(869 m n.p.m.) – Miejska Góra (716 m n.p.m.) – Limanowa (PKS) 
trasa średnia, o długości ok. 14 km, 600 m przewyższeń, około 5 godzin marszu, pkt. 
do GOT: 19, BZ.06 
 

➔Zbiórka: Małopolski Dworzec Autobusowy (ul. Bosacka) o godz. 7:10 przy 
stanowisku odjazdu autobusu „Szwagropol” do Limanowej 
Odjazd autobusu firmy „Szwagropol” (kier. Limanowa) o godz. 7:30 
Ceny biletów: normalny 13 zł 
Wymarsz na trasę z Laskowej ok. godz. 9:00 
Powrót: autobus „Szwagropol” z Limanowej o godz. 17:20 
Ceny biletów: 16 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 19:15 

Uwaga! Prosimy wcześniej zakupić bilety na przejazd do Laskowej oraz na po-
wrót z Limanowej! Bilety można zakupić w Biurze Sprzedaży Biletów „Szwagro-
pol” na dworcu MDA oraz przez Internet na 30 dni wcześniej! 

Program wycieczek na  CZERWIEC 2021 

. 



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 

 

13.06.2021 
niedziela 

Tajemnice Doliny Sanki – wspólnie z Kołem PTTK nr 27 w Skawinie 

Mników Remiza (KMK) – Dolina Mnikowska (rezerwat) - Zamczysko – Góra Opatrz-

ności (326 m n.p.m.) – Skała Łysina – Zimny Dół (rezerwat) – Kamionka –  

Rybna (dwór) – Rybna (KMK) 

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

➔Zbiórka: pętla autobusowa KMK na Salwatorze (ul. Senatorska) o godz. 8:45 
Odjazd autobusu KMK nr 269 o godz. 9:05 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Wymarsz na trasę ze Mnikowa ok. godz. 9:35 
Powrót: autobus KMK nr 269 ze Rybnej o godz. 16:03 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:40 

  

20.06.2021 
niedziela 

Jaskinia Nietoperzowa (Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu) 

Bębło Stara Wieś (KMK) – Kolonia Zachodnia – Jaskinia Łabajowa – Jaskinia 

Nietoperzowa – Grodzisko (Skałka 502) – Jawor – Łazy (dwór) – Dolina Bę-

dkowska – Brandysówka – Brama Będkowska – Będkowice (KMK) 

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

➔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 ze Bębła ok. godz. 9:20 
Powrót: autobus KMK nr 210 ze Będkowic o godz. 16:19 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 17 

Uwaga! Bilety wstępu do Jaskini Nietoperzowej płatne we własnym zakresie 
(normalny 15 zł/ ulgowy 10 zł) 

  

27.06.2021 
niedziela 

Warownie Jurajskie - Korzkiew 

Biały Kościół (KMK) – Skalska Droga – Dolina Prądnika - Prądnik Korzkiewski – 

Grębynice – Korzkiew (zamek) – Chochoł – Przybysławice - Biała Góra (319 m) 
– Trojanowice (KMK) 
trasa ok. 11 km, pkt. do OTP i Miłośnika Jury: 11 
 

➔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 ze Białego Kościoła ok. godz. 9:15 
Powrót: autobus KMK nr 267 ze Trojanowic o godz. 16:14 
Ceny biletów: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł 
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:30 

 

Legenda i informacje: 

  - obiekt przyrodniczy np. rezerwat, pomnik przyrody, park krajobrazowy itp. 

  - obiekt pamięci historycznej, pomnik martyrologii  

 - obiekt dziedzictwa kulturowego i/lub materialnego 
 

Podane w programie godziny odjazdów i ceny biletów (wg informacji na dzień 27.05.2021 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 około 30 wycieczek, których trasy prowadzić 

będą po nizinnych i górskich szlakach Małopolski. Wycieczki prowadzić będą zawsze li-

cencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK, dzięki czemu realizować będziemy zarów-

no cele krajoznawcze, turystyczne oraz rekreacyjne. Do transportu wykorzystywać bę-

dziemy komunikację zbiorową (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. 
 

Organizatorami akcji są: 

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

im. Ks. Karola Wojtyły - główny organizator, 

• MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – Pan Witold Kozłowski – patron 

honorowy 

• MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA – patron honorowy, 

• POWIAT KRAKOWSKI – wsparcie finansowe w ramach konkursu ofert z turystyki, 

• LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BLISKO KRAKOWA” – wsparcie finansowe w ramach 

konkursu na patronat, 

• „GAZETA KRAKOWSKA” - organizator medialny, który zamieszcza co tydzień w piąt-

kowym wydaniu program na najbliższy weekend, 
 

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Zarządu 

Powiatu Krakowskiego – w ramach konkursu ofert z turystyki oraz Stowa-

rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”. 

Cały czas oczekujemy także na rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego konkursu grantowego „Małopolska Gościnna”, w zakresie 

przyznania dotacji dla naszej akcji. 
 

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”!   . 


