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SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK W ZAKRESIE  

UDOSTĘPNIANIA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DLA TURYSTYKI 

 

W  roku 2015 w ramach działalności na rzecz udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego 

dla turystyki  kontynuowano realizację projektu  „Ochrona przyrody GPN poprzez modernizację 

jego  infrastruktury turystycznej – etap II.”  -  POIS.05.01.00-00- 299/10-00. Projekt jest w 85 % 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dnia 15.11.2015 roku zakończono 

jego realizację. 

W bieżącym roku zrealizowano następujące zadania:  

1) Wybudowano trzy bramy wejściowe do Parku: w dolinie Koniny, Kamienicy (Lubomierz-

Rzeki) i dolinie Jaszcze w Ochotnicy. W bramach umieszczono oznakowanie GPN i obszaru 

NATURA 2000 zgodne z urzędowymi wytycznymi, udostępniono regulamin dla 

odwiedzających oraz ogólne informacje o Parku.  

 

Wartość zadania  - 99 tys. zł  
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2) Odnowiono standardowe oznakowanie wszystkich szlaków (pieszych, rowerowych, konnych) 

i ścieżek edukacyjnych na terenie Parku. Ogółem odnowiono – zgodnie z obowiązującymi 

standardami - ponad 288 km szlaków.     

 

Wartość zadania - 28,7 tys. zł  
 

 
 

3) Dokonano renowacji obelisku (słupa geodezyjnego) na Turbaczu oraz zagospodarowano jego 

szczyt na miejsce widokowe i odpoczynkowe. Znajdujący się na szczycie Turbacza punkt 

triangulacyjny I rzędu w polskiej sieci geodezyjnej, który służył  w 1931 roku do powiązania 

triangulacji polskiej i czechosłowackiej od dłuższego czasu niszczał zwłaszcza pod wpływem 

trudnych warunków klimatycznych. Odrestaurowany historyczny punkt i zagospodarowane 

miejsce widokowe stanowi wizytówkę Parku oraz ważny element na mapie kulturowo-

historycznej Gorców.  

  

     Wartość zadania - 12 tys. zł  
 

   

4) W ostatnich latach po gwałtowym rozpadzie (wiatrołomy, gradacja kornika, śniegołomy) 

świerczyny górnoreglowej w kopule Turbacza, nastąpiła szybka erozja gleby na stoku oraz 

zniszczona zostało standardowe oznakowanie głównego szlaku beskidzkiego (czerwony).  W 
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ramach realizowanego projektu przeprowadzono remont zerodowanego dojścia na szczyt 

Turbacza oraz zamontowano dodatkowe drogowskazy.  

 

Wartość zadania - 10.5 tys. zł  

 

5) Wykupiono na cele ochrony przyrody części polan: 

a)  Podskały (działki 4976 – 0,23ha i działki 4977 – ,79 ha) – trasa ścieżki edukacyjnej  

            „Dolina Gorcowego potoku” z szałasem oraz żółtego szlaku;  

b) Turbaczyk (działki 4279- 0,31ha, 4282/1 – 1,16 ha) - trasa ścieżki edukacyjnej „Na       

   Turbaczyk”, zielonego szlaku oraz  punktu widokowego na Turbaczyku) 

 

 
 

c)  Jankówki (działki 2381/2 – 0,2892 ha i 2381/3 – 0,2514) – trasa  czarnego szlaku;  

d)  Kosarzyska (działki 4927 -0,73 ha, 4929 – 0,02 ha) – trasa czarnego szlaku przez Kudłoń.  

 

Wartość zadania -  176 tys. zł  

6) W ramach środków własnych prowadzono bieżącą renowację istniejącej małej infrastruktury 

turystycznej punktów widokowych  i miejsc odpoczynkowych (czyszczenie, malowanie, 

naprawa uszkodzeń ław, tablic, drogowskazów, koszy). Wykonano prace na niektórych 

polanach (Czoło Turbacza, Hala Długa- przełęcz, Hala Długa- Chatka GPN, Hala Młyńska, 

Jaworzyna Kamienicka, Średnie, Przysłopek) gdzie ww elementy infrastruktury ze względu 

na trudne warunki terenowo klimatyczne  są najbardziej narażone na niszczenie. 

Wartość zadania – ok. 5 tys. zł  

 

7) W ramach  środków z funduszu leśnego prowadzono prace konserwacyjne urządzeń 

technicznych na szlakach (czyszczenie sączków, brodów, progów) oraz prace mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa turystom (przecinanie  powalonych drzew, usuwanie stojącego 

posuszu w zasięgu szlaków turystycznych). Oczyszczanie szlaków ze śmieci wykonywali 

pracownicy Parku w ramach przejść terenowych.   

       Wartość zadania – ok. 33,8  tys. zł  
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8) Obsługa parkingu i miejsca biwakowego na polanie Trusiówka w Lubomierzu- Rzekach.. 

Turyści mogą pozostawić na parkingu auto, zapalić ognisko, skorzystać ze sprzętu do 

grillowania,  w punkcie  informacyjno-edukacyjnym nabyć wydawnictwa i gadżety z Parku. 

Na terenie miejsca biwakowego funkcjonuje ekologiczna toaleta. 

Punkt działał od 1 maja do końca 31.10.2015r.  

       Wartość sprzedaży netto wyniosła ok. 9 tys. zł.  

 

 

 

9) Obsługa punktu sprzedaży biletów w Koninkach oraz miejsca biwakowego na polanie 

Oberówka. Zakres działań jak na miejscu biwakowym Trusiówka.    

       Wartość sprzedaży netto wyniosła ok. 47 tys. zł    Na działalność GOPR przekazano ponad  

       7 tys. zł. 

 

10) Zorganizowano 3 szkolenia dla przewodników beskidzkich:  

a)   9 maja 2015  (sobota) 2015 r. Temat wiodący szkolenia : Poznajemy  25 gatunków ptaków 

Gorczańskiego Parku Narodowego. Uczestniczyło 20 przewodników z klubów 

krakowskich i Gliwic. 

b) 23 maja  (sobota) 2015 r. Temat wiodący szkolenia : Oddziały i obozy partyzanckie Armii 

Krajowe w   Gorcach. Uczestniczyło 23 przewodników z klubów krakowskich, Bochni i 

Nowego Sącza. 

c) 4 lipca  (sobota) 2015 r. Temat wiodący szkolenia : Tropy i ślady zwierząt. Uczestniczyło 

22 przewodników z Nowego Sącza. 
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11)    Opracowano Program Wolontariatu w Gorczańskim Parku Narodowym.    

12)   We wrześniu zorganizowano akcję „Czyste Góry” wraz z firmą Cummins z Krakowa     

Pracownicy wraz z rodzinami ( ok. 20 osób) sprzątając gorczańskie szlaki zebrali kilkanaście 

worków śmieci ze szlaków w O.O. Turbacz. Odnowiono również małą infrastrukturę przy  

Papieżówce. 

 

 

  

Sporządziła:   

Krystyna  Popko-Tomasiewicz   


