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SPRAWOZDANIE ZA 2018 ROK W ZAKRESIE 
UDOSTĘPNIANIA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DLA TURYSTYKI 

 
 

W roku 2018 w ramach zadania z zakresu udostępniania Parku dla turystyki finansowane były ze środków 

funduszu leśnego, w ramach projektu: „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne 

działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w 2018 roku”, Umowa Nr 

EZ.0290.1.10.2018 

Zrealizowano działania na kwotę 406.125,99 zł. Były to m.in.: 

1. Bieżące utrzymanie dwóch miejsc biwakowych na polanach: Trusiówka i Oberówka. tj: 

- prace konserwacyjne: malowanie ogrodzenia na miejscu biwakowym Trusiówka,   

- koszenie miejsc biwakowych, wywóz nieczystości. 

- remont infrastruktury biwakowej w miejscu biwakowym na polana Trusiówka 

2. Konserwacja, remonty, ulepszenie pozainwestycyjne infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych, 

dla  zapewnienia ochrony przyrody i bezpieczeństwa odwiedzających, tj: 

- usuwanie drzew powalonych, uszkodzonych, martwych, usuwanie stojącego posuszu na 122 km szlaków i 

ich bezpośredniego otoczenia, 

- prace konserwacyjne urządzeń technicznych na 71,73 km szlaków i ścieżek edukacyjnych oraz urządzeń 

technicznych na szlakach (czyszczenie sączków, brodów, progów); 

- zapobieganie erozji na 3 szlakach turystycznych, a także 4 ścieżek edukacyjnych poprzez ich naprawy  

i remonty: 

 żółty szlak na odcinku: Pustak – przełęcz Borek, 

 czarny szlak na odcinku: polana Jankówki – Rąbaniska 

 czerwony szlak na odcinku: Wierchy Zarębskie – polana Rąbaniska 

 ścieżka edukacyjna: „Dolina Kamienicy” 

 ścieżka edukacyjna: „Dolina Gorcowego Potoku” 

 ścieżka edukacyjna: Park dworski hr Wodzickich i góra Chabówka” 

 ścieżka edukacyjna: Z Łopusznej na Jankówki”. 

3. Konserwacja, remonty i ulepszanie pozainwestycyjne małej infrastruktury szlaków turystycznych i 

ścieżek edukacyjnych: 

- konserwacja 19 tablic, 11 drogowskazów, 8 ławostołów, 5 ławek, 

- uzupełnienie małej infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych – montaż 11 słupków z oznakowaniem, 2 

ławostołów, 10 słupków na ścieżkach edukacyjnych, demontaż 5 tablic oraz wykonanie i montaż w terenie 7 

nowych tablic. 



4. Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych 

- usuwanie drzew powalonych, martwych zagrażających bezpieczeństwu turystów- 122 km 

5. Adaptacja do celów udostępniania turystycznego: 

- remont szałasu na polanie Wzorowej oraz remont schronu Papieżówka – stojących przy uczęszczanych 

szlakach turystycznych. 

6. Bieżące utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych: 

- oczyszczanie szlaków i  ścieżek ze śmieci – 122 km, 

- zakup worków na śmieci. 

- demontaż, usuwanie 4 tablic, naprawa 2 tablic zagrażających bezpieczeństwu turystów na płatnych 

szlakach i ścieżkach edukacyjnych oraz wykonanie i zainstalowanie w terenie 4 nowych tablic, 

Ponadto w sezonie letnim (od 1 maja – 31 października) realizowano: 

- obsługę parkingu i miejsca biwakowego na polanie Trusiówka w Lubomierzu- Rzekach, 

- obsługę punktu sprzedaży biletów w Koninkach oraz miejsca biwakowego na polanie Oberówka. 

- przeprowadzono 3 szkolenia dla przewodników beskidzkich, w których uczestniczyło 60 osób. 

  

WOLONTARIAT 

W 2018 roku realizowany był program wolontariatu w Gorczańskim Parku Narodowym (6 x, 123 osoby). 

Uczestniczyli w nim: 

- pracownicy firmy Cummins LTD Kraków – 25 osób, 

- pracownicy firmy HSBC Kraków – 80 osób 

- pracownicy firmy UBC Kraków – 15 osób. 

Wolontariusze sprzątali szlaki i polany w O.O.Kudłoń i O.O.Suhora. Do programu przystąpiły także osoby 

prywatne - 1 wolontariusz pracował w bibliotece GPN (porządkowanie zbiorów), a  2 osoby pomagały  

w realizowanych przez GPN działaniach edukacyjnych. 

 

Wielkość ruchu turystycznego w 2018 roku kształtowała się na podobnym poziomie jak w ubiegłych latach, 

tzn. szacuje się, że Gorczański Park Narodowy odwiedziło ok. 90 tys. turystów. 

 

 

 

Fragment: Sprawozdanie z działalności edukacyjnej w Gorczańskim Parku Narodowym w roku 2018. 

 

https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,400,kategoria,2018.html


 

 

 

 


