SPRA WOZDANI E Z DZI AŁALNOŚ CI ZA ROK 2013
W ZAKRESI E UDOSTĘPNI ANI A GORCZAŃSKI EGO PARKU NARODOWE GO
DLA TURYSTYKI

W

r oku 2013 w r a mach dzi ał al ności na r zecz udost ępni ani a Gor czański ego Par ku

Nar odowego dl a t uryst yki kont ynuo wano r eali zacj ę pr oj ekt u „ Ochrona przyrody GPN poprzez
moderni zacj ę j ego i nf rastrukt ury t uryst ycznej - et ap II.’ ’ - POI S. 05. 01. 00- 00- 299/ 10- 00. Pr oj ekt
jest w 85 % ws półfi nansowane przez Uni ę Eur opej ską ze śr odków Eur opej ski ego Funduszu
Roz woj u Regi onal nego w ra mach Pr ogra mu I nfrastrukt ura i Śr odowi sko
W r oku 2013 zreali zowano nast ępuj ące zadani a:

1)

Przeprowadzono re mont zi el onego szl aku pro wadzącego z pol any Gabrows ki ej przez

mas y w Ki czory, Jaworzyny Ka mi eni cki ej na Gorc. Prace pr owadzono na odci nku pol ana
Gabr ows ka Ja wor zyna

Hal e Gor cowe. Większość prac wykony wano na odci nku pol ana Gabr o ws ka Ka mi eni cka.

Wykonano

m. i n.

dyli ny dr e wni anych i

u możli wi aj ących bezkol izyj ne pokony wani e wi l got nych

dr e wni ano- ka mi ennych

i zabagni onych odci nków szl aku,

ut war dzono naj azdy i zjazdy z sączków, dyli n i br odów, za mont owano dodat kowe pr ogi i sączki
żer dzi owe.

Koszt prac re mont owych wyni ósł - ok. 369 tys. zł.

2)

Przeprowadzono re mont

zi el onego szl aku pr owadzącego z Poręby Wi el ki ej na

Obi do wi ec. Prace pr owadzono na odci nku pol ana Toboł ów- Obi dowi ec. Wy konano m. i n. sączki i
pr ogi, kt óre osuszył y zabagni one odci nki szl aku, na stromych odci nkach zamont owano st opni e.
Koszt prac re mont owych wyni ósł - ok. 40 tys. zł.

3)

Przeprowadzono szl aku s pacerowego ( rowero wego i konnego) pr owadzącego z doli ny

pot oku Tur bacz do doliny Ol szowego pot oku. Szl aki e m zi mą pr owadzi trasa dl a narci arst wa
rekreacyj nego. Pr ace pr owadzono na odci nku pot ok Paci epni ca - doli na Ol szowego. Odt wor zono
m. i n. przepust y, ut war dzono naj azdy i zj azdy z sączków, dyli n i br odów, za mont owano dodat ko we
pr ogi i sączki żer dzi owe.

Koszt prac re mont owych wyni ósł - ok. 87 tys. zł.
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4)

Zakończono przebudo wę 2 mi ejsc bi wako wych na pol ani e Oberówka i Trusi ówka. Na

Tr usi ówce - w r a mach zaoszczędzonych śr odkó w w pr oj ekci e wybudo wano szał as, kt ór y ma
sł użyć cel om edukacyj no- gospodarczy m. Ponadt o wykonano ci ągi ko muni kacyj ne, kt óre
u możli wi aj ą korzyst ani e z mi ej sca bi wako wego osobo m ni epeł nospra wnym. Ni est et y ni e udał o si ę
zai nst al ować pr oekol ogi cznych t oal et. Mi mo d wukr ot nego post ępowani a przet argowego ni e zgł osił
si ę żaden wykona wca. Wyst ąpiliś my o pr zesunięci e t er mi nu r eali zacji zadani a na 2014 r or az o
z mi anę t echnol ogii.
Wart ość prac moderni zacyj nych w mi ejscach bi wako wych w roku 2013 wyni osł a ok. 177 t ys.
zł.

5)

Zakończono i nst al ację 25 t abli c i nf or macji przyrodni czej na szl akach i ści eżkach

edukacyj nych Parku, w mi ej sce t ych, kt óre f unkcj onował y od 2000 r. i ul egł y j uż deprecj acji.
Koszt i nst al acji wyni ósł 9 tys. zł.
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6) Wydano prze wodni k Poznaj Gorczańs ki Park Narodo wy w nakł adzi e 10 000 egze mpl arzy.
Pr ze wodni k i nf or muj e o wal orach przyr odni czo-kult ur owych Gor czańskiego PN, za wi era of ert ę
t uryst yczno-edukacyj ną GP N; opi sy szl aków i ści eżek edukacyj nych, upo wszechni a pr a wi dł owe
zasady por uszani a si ę po par ku nar odowy m; pr omuj e f or my t ur yst yki sprzyj aj ące ochr oni e
przyr ody tj. t ur yst yki i ndy wi dual nej i przyr odni czej oraz i nf or muj e o pr oj ekt ach POI Ś, i ch cel ach i
efekt ach.
Wart ość zadani a ponad 40 tys. zł.
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Ogół e m w roku 2013 na zadani a z wi ązane z moderni zacj ą i budo wą i nfrastrukt ury
t uryst ycznej Parku w wydano kwot ę 755 tys. zł pozys kanych ze źródeł ze wnętrznych.
W r oku s pra wozda wczym pozyskano r ówni eż środki wł asne ze sprzedaży bil et ów, kt ór ych wart ość
nett o wyni osł a ponad 27 tys. zł. Na dzi ał al ność GOPR przekazano 4 095, 56 zł

Ponadt o w ra mach dzi ał ań na rzecz udostępni ani a Gorczańs ki ego PN dl a t uryst yki :
-

zorgani zowano i przeprowadzono cztery szkol eni a dl a przewodni ków bes ki dzki ch

(24. 03. 2013, 6. 04. 2014, 27. 04. 2013 i 28. 04. 2013r. nt. „Pł azy Gor czański ego Par ku Nar odo wego i
ich ochr ona’ ’. Wszkol eni ach udzi ał wzi ęł o ponad 150 pr ze wodni ków z krakows ki ch, śl ąski ch i
podkar packi ch kl ubów prze wodni cki ch.

- podj ęt o ws pół pracę ze St owarzyszeni e m Eko i Agrot uryst yczny m GAZDA w Ni edź wi edzi u
w ra mach przygot owy wanego pr oj ekt u dot. zi nt egr owanej ofert y t ur yst ycznej g mi ny Ni edź wi edź.
Pr zepr owadzono warsztat y
ś wi adczących

mi ni -prze wodni ckie dl a czł onków st owarzyszeni a i i nnych osób

usł ugi t ur yst yczne w g mi ni e; opracowano ws pól ny kal endarz i mpr ez g mi ny

Ni edź wi edź na 2014 r. oraz prze wodni czek dl a dzi eci; opracowano ofert ę t ur yst yczną g mi ny
Ni edź wi edź,

ur ucho mi ono

ser wi s

i nt er net owy

www. gorce-agr ot uryst yka. pl,

za mi eszczono równi eż ofert ę Gor czański ego Par ku Nar odowego.
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w kt ór y m

- podj ęt o ws pół pracę z Fundacj ą Mi ejsc i Ludzi Akt ywnych z Krako wa, dzi ęki kt órej oferta
t uryst yczno - edukacyjna Par ku dotrze do r óżnych odbi orców. Za mi eszczono j ą w ser wi si e
i nt ernet owy m www. t ur yst yka3r. pl .

W apli kacji mobil nej na s martfony oraz port al u i nternet owy m www. byst ep. pl - prze wodni k
t uryst yczny po Pol sce zami eszczono i nf or macj e szl aki i ści eżki edukacyj ne oraz ważni ejsze
obi ekt y w Par ku.
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- zorgani zowano akcję „ Czyste Góry’ ’ wraz z fi r mą Cu mmi ns z Krako wa ( 12. 05. 2013 r.).
Pr acowni cy wr az z r odzina mi sprząt aj ąc gorczański e szl aki zebrali kil kanaści e wor ków ś mi eci ze
szl aków w O. O. Tur bacz or az odno wili ( po mal o wali) 4 ł a wo-st oł y za mont owane na ni ebi eski m
szl aku w doli ni e Ka mi enicy w 2009 r oku. Fir ma zakupił a ni ezbędny sprzęt i śr odki do r eno wacji, a
także pokr ył a koszt y odbi or u ś mi eci ze szl aków zakupuj ąc wor ki Empol u, kt óre wykor zyst ano w
w sezoni e czer wi ec - li piec 2013r.

Sporządził a:
Kr yst yna Popko- To masiewi cz

7

