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Bdzie nowa
Petrova Bouda

P

o czeskiej stronie Karkonoszy realizowana jest kolejna inwestycja mająca na celu przyciągnięcie turystów. Na
Petrovce (1285 m n.p.m.) od podstaw
powstaje Petrova Bouda, która kilka lat
temu doszczętnie spłonęła.

Budowa rozpoczęła się w maju 2016
roku, a jej zakończenie planowane jest
na koniec grudnia 2019 roku. Szacowany koszt inwestycji to 120 milionów
czeskich koron (ok. 20 milionów złotych). Inwestor chce odwzorować wygląd schroniska, ale w nieco mniejszym
zakresie. W okresie wakacyjnym 2011
roku pożar, który dwukrotnie dotknął
czeskie schronisko, sprawił że nie było
chętnych na odbudowę. Właściciele
Spindlerovej Boudy (na Przełęczy Karkonoskiej) podjęli się jednak tego zadania i zamierzają
wybudować
na
nowo Petrovą Bo-

Karkonosze

udę, która ma mieć około 50 miejsc noclegowych. Petrova Bouda powstała pod
koniec XVIII wieku, a w rejonie Hutniczego Grzbietu pojawiła się w 1811
roku. Schronisko zostało zamknięte w
roku 2008. Budynki mają nawiązywać
do pierwotnych bud pasterskich z końca
XIX wieku. Do budowy użyte zostaną
m.in. kamień i drewno, a konstrukcję
dachu mają tworzyć patynowane elementy z miedzi.
Schronisko budowane jest na Głównym Szlaku Sudeckim, dotrzeć tam
można m.in. czerwonym szlakiem z
Przełęczy Karkonoskiej, a także czarnym
szlakiem z Sobieszowa przez Jagniątków.
Do 21 grudnia 2007 r. w funkcjonowało przejście graniczne Petrova Bouda
– Jagniątków, które na mocy Układu z
Schengen zostało zlikwidowane.
PK

Fot. P. Kaczałko
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Klimczok, Skrzyczne
– na każdą porę roku

Szklarska Poręba

T

ym razem chcielibyśmy zaprosić Czytelników na Podbeskidzie. Do Szczyrku
i stolicy regionu – Bielska-Białej.

Szczyrk to malowniczo położona
miejscowość w Beskidzie Śląskim, w
dolinie potoku Żylica i jego dopływów.
Wraz z Wisłą, Ustroniem, Brenną i
Istebną tworzą Beskidzką Piątkę, promującą walory pięknego Beskidu Śląskiego.
Szczyrk to świetne miejsce do uprawiania turystyki górskiej pieszej i rowerowej. Okoliczne grzbiety górskie to:
Skrzyczne (1257 m n.p.m.), Klimczok
(1117 m n.p.m.), Skalite (863 m n.p.m.),
czy pasma Kotarza (965 m n.p.m.),
przez które poprowadzone zostały malownicze szlaki turystyczne.
Nawet jadąc samochodem możemy
zakosztować górskiej adrenaliny i zobaczyć przepiękne widoki, a to za sprawą
Przełęczy Salmopolskiej (934 m n.p.m.),
przez którą prowadzi atrakcyjna szosa
ze Szczyrku w kierunku Wisły.
www.kson.pl

Do atrakcji w Szczyrku, które zainteresują gości należą m.in. Ścieżka nad
Żylicą, zmodernizowany deptak nad
Żylicą oraz ścieżka pieszo-rowerowa to
obecnie symbol pięknego Szczyrku.
Służy ona mieszkańcom i turystom
przez cały rok, jako świetne miejsce
rekreacji. Ścieżka rozpoczyna się przy
Urzędzie Miasta i biegnie wzdłuż rzeki
Żylica do placu w Centrum, a dalej pod
Skocznią „Skalite” oraz Centralnego
Ośrodka Sportu aż do Buczkowic.
Główną ulicę Beskidzką i ścieżkę
nad rzeką łączy pięknie odremontowany plac z nowoczesną fontanną, stanowiący obecnie centrum Szczyrku.
Jadąc główną drogą – ulicą Beskidzką, na wzgórzu wśród drzew zobaczyć
można najstarszy i najcenniejszy zabytek w Szczyrku – kościół Św. Jakuba. To
drewniana świątynia z 1800 roku, leżąca
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na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.
W Szczyrku i jego okolicy istnieje
kilka ciekawych schronisk, w których
można odpocząć, posilić się i przenocować podczas górskich wycieczek, wśród
nich jest Chata Wuja Toma, Schronisko
Klimczok i Schronisko Skrzyczne.

Szczyrk to bardzo popularny ośrodek sportów zimowych. Jest tu najwięcej w Polsce wyciągów, w tym wyciąg
krzesełkowy na Skrzyczne, około 60 km

4

tras łatwych i trudnych, część sztucznie naśnieżanych i oświetlonych oraz
skocznie narciarskie. A do tego cała
infrastruktura niezbędna do rozkoszowania się białym szaleństwem – szkółki
narciarskie, wypożyczalnie sprzętu, gastronomia itp.
Wybierając się do Szczyrku, jadąc
do niego od strony Katowic
przejeżdżamy przez Bielsko
Białą – stolicę Podbeskidzia.
Tutaj również warto się zatrzymać, aby zobaczyć ciekawe miejsca.
Przy głównej ulicy wjazdowej do Bielska (ul. Warszawska) znajduje się budynek dworca kolejowego,
który 26 lutego 1890 roku
został oddany mieszkańcom
do użytku. We wnętrzu możemy zobaczyć stylizowane
na antyczne polichromie wykonane przez wiedeńskich
artystów. Od 3 czerwca 1994
roku dworzec wpisany jest do
rejestru zabytków. Obiekt ten
znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego.
Ulica Warszawska przechodzi w ul. 3 Maja i tutaj
napotkamy na Teatr lalek „Banialuka”,
Teatr Polski, Zamek Muzeum…
Przy ulicy 3 Maja znajduje się zabytkowy budynek, w którym mieści się Teatr Polski w Bielsku Białej. Dodatkowo
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w tym roku bielski teatr świętuje 125-lecie istnienia. Wystawiane są w nim
spektakle przez aktorów miejscowych
jak i teatrów przyjeżdżających do Bielska ze swoimi spektaklami oraz recitale
uznanych artystów, m.in. aktorów.
Teatr jest teatrem otwartym dla
osób niepełnosprawnych (podjazdy dla
wózkowiczów, toalety dostosowane dla
niepełnosprawnych), współpracuje z
środowiskiem niewidomych przygotowując spektakle z audiodeskrypcją.
W sąsiedztwie Teatru Polskiego przy
ulicy Wzgórze w XV wiecznym Zamku Książąt Sułkowskich mieści się Muzeum Historyczne Bielska Białej, powołane do życia na początku XX wieku.
Zapraszam do zwiedzenia tego miejsca
z uwagi na ciekawe ekspozycje stałe, jak
i okolicznościowe. Organizowane są też
różnego rodzaju warsztaty np. malarskie, rękodzieła.
Przechodząc ulicą Wzgórze wyżej
dochodzimy do cieszyńskiej starówki. Z narożników prostokątnego rynku
usytuowanego na Wzgórzu Miejskim
wybiegają po dziś dzień po dwie prostopadłe do siebie wąskie uliczki. Od
strony południowej prowadzą do kościoła św. Mikołaja, który jest katedrą
Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W czasie
prac archeologicznych w latach 90-tych
XX wieku odkryto ślady drewnianego ratusza stojącego na Rynku do XVI
w., a także fundamenty XVII-wiecznej
wagi miejskiej oraz studnię z kamienną
cembrowiną z tego samego okresu. Wy-

www.kson.pl

kazano również, że współcześnie plac
jest obniżony w stosunku do swojego
pierwotnego poziomu.
Będąc w Bielsku Białej szybko możemy znaleźć się czy to w Wiśle czy w
Żywcu. Do Wisły dostajemy się przez
Przełącz Salmopolską. Tam znajduje się
m.in. skocznia narciarska im. Adama
Małysza.
Będąc w Bielsku Białej warto odwiedzić Cygański Las, który jest najczęściej odwiedzanym miejscem przez
mieszkańców i turystów. Autobusem
podmiejskim możemy podjechać pod
dolną stację kolejki linowej na szczyt
góry Szyndzielnia. Przejazd odbywa się
wagonikami na szczyt Szyndzielni. W
momencie zakupu biletu ulgowego dla
osoby niepełnosprawnej obsługa kolejki pomaga przy wsiadaniu, na wagonik
umieszczana jest tabliczka informująca, że w środku znajduje się niepełnosprawny. Dzięki temu na górnej stacji
obsługa pomaga przy wysiadaniu. Podobnie dzieje się w drodze powrotnej.
Na miejscu możemy zatrzymać się w
schronisku lub przejść pieszo na pobliski szczyt znany również wielu osobom
odwiedzającym Beskidy – górę Klimczok, z której rozpościera się piękny widok m.in. na Skrzyczne, które możemy
również zwiedzić będąc w Szczyrku.
Chciałbym na koniec dodać, że czy
to zima, wiosna, lato czy jesień, każdy
znajdzie dla siebie coś interesującego i
godnego zwiedzenia.
Andrzej Koenig
niewidomy
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HISTORYCZNY SPACER
WZDŁUŻ WARTY

K

orzystając z jesiennej aury warto wybrać się na długi spacer. Około dwugodzinna piesza wędrówka z Gorzowa
Wlkp. do Santoka z pewnością dostarczy
wielu wrażeń.
Trasa wiedzie wzdłuż szklaku rowerowego więc amatorzy dwóch kółek
również mogą zaplanować taką wycieczkę. Wędrówka wzdłuż rzeki Warty
to ciekawe spotkanie z naturą. Trasa ta
nazywana jest również „drogą z bocianami” albowiem na słupach wzdłuż trasy znajduje się wiele bocianich gniazd.
Spacerując wiosną lub latem można
podglądać ptaki spacerujące na rozlewiskach rzecznych lub podglądać próby
latania młodych bocianów. Wiele wrażeń dostarczają wspaniałe widoki na dolinę rzeki Warty. Nad brzegiem spotkać
można wielu wędkarzy łapiących leszcze, szczupaki, jazie lub okonie. Koryto
Warty rozszerza się u ujścia rzeki Noteć,
przyciągając wędkarzy.
Celem proponowanej wędrówki jest
wieś Santok. Wieś to tzw. ulicówka, co
oznacza iż zabudowa mieszkalna ciągnie
się po jednej lub obu stronach głównej
ulicy. Z historią wsi można zapoznać się
w Muzeum Grodu w Santoku, filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w
Gorzowie Wlkp. Według badań archeologicznych powstanie wsi a właściwie
6

Gorzów Wlkp.

grodu datuje się na VIII wiek. Wzmianki o Santoku odnaleźć można nawet w
tekstach Galla Anonima, który nazywał
go strażnicą i kluczem królestwa. Santok
pełnił ważną rolę w tworzącym się państwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego
ze względu na prowadzący wytyczony
na tym obszarze szlak handlowy. Najnowsze badania archeologiczne prowadzone w latach 2014-2015 we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim
wskazują na tym
obszarze na ślady
osady zamieszkiwanej w młodszej
epoce kamienia –
neolicie (IV-III tysiąclecie p.n.e.). Jak
można przeczytać
w materiałach dotyczących prowadzonych
badań
archeologicznych
oraz dotyczących
wystawy „Santok
prawobrzeżny”:
(…) „w trakcie
prac
odsłonięto
osadę (ewentualnie
osady) wczesnośredniowieczną,
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gdzie odkryto ponad sto obiektów gospodarczych i mieszkalnych. Z przebadanej części osady (osad?) zebrano kilka
tysięcy fragmentów naczyń”.
Jednak to nie koniec atrakcji tego
niezwykłego miejsca. Grupy zorganizowane mogą także skorzystać z możliwości przygotowania ogniska w przystani
rzecznej. Przystań ta położona jest na
prawym brzegu Noteci z nadbrzeżem
o długości około 300 metrów, przystosowanym do cumowania statków pasażerskich i jednostek turystycznych.
Na placu do dyspozycji pozostają także
urządzenia siłowni plenerowej oraz placu zabaw dla najmłodszych. Również
dla miłośników kolei Santok jest nie-

zwykłym miejscem. Historia kolejnictwa na tym terenie sięga początków XIX
wieku kiedy to powstała linia kolejowa
z Berlina przez Kostrzyn nad Odrą,
Gorzów Wlkp. wzdłuż rzeki Warty do
Krzyża i dalej do Królewca. Odcinek
ten nazywany Królewsko – Pruską Koleją Wschodnią upamiętniają tablice z
opisami historii kolei oraz dworca. Dziś
ze stacji w Santoku można szynobusem
wrócić do Gorzowa Wlkp. lub dalej do
Kostrzyna nad Odrą bądź wybrać się
w przeciwnym kierunku przez Nowe
Drezdenko do Krzyża Wielkopolskiego
z którego kontynuować podróż pociągiem w dowolne miejsce naszego kraju.
D. Pilecka

Po wędrówce można odpocząć w przystani w Santoku.

www.kson.pl
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OKRAJ i okolice

T

o najwyżej położone miejsce w polskich Karkonoszach, do którego
można dojechać wygodnie samochodem. Przełęcz Okraj powyżej Kowar
zachwyca widokami oraz oferuje wiele
miejsc, w których można odpocząć i się
posilić. Zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie granicy.
Z Jeleniej Góry na Okraj jest około
30 kilometrów. Jedziemy w kierunku
Karpacza, potem Kowar, a następnie na
Wałbrzych i Lubawkę. Pięknie, bardzo
górsko i zielono (gdy wiosna i lato) bądź
złoto (podczas jesieni) i biało (zimą),
robi się już powyżej Kowar, w okolicach

8

Karkonosze

Przełęczy Kowarskiej. Aby dojechać na
Okraj, należy jeszcze podjechać kilka
kilometrów pod górę, ostatni odcinek
jest kręty, warto zachować dużą ostrożność.
Zapewniamy, że warto! Na górze
możemy zaparkować w pobliżu schroniska po polskiej stronie lub przejechać
przez granicę do Czech, gdzie powita
nas urocza i cudownie położona Mala
Upa. To osada, o turystycznym charakterze, składająca się ze ślicznych, niedużych domów, rozrzuconych na otwartej
przestrzeni. W wielu z nich są pensjonaty, restauracje i sklepy. We wszystko
można zaopatrzyć na miejscu.
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W Malej Upie jest sporo dróg asfaltowych, równych, idealnych, aby
poruszać się po nich na wózkach. To
zresztą charakterystyczne dla czeskich
Karkonoszy – wyasfaltowanie szlaków
górskich. Wielu turystów uważa to za
skandal i niszczenie urody Karkonoszy.
Z punktu widzenia niepełnosprawnych
sprawa jednak wygląda zupełnie inaczej.
Z Małej Upy prowadzi parę dróg asfaltowych w różnych kierunkach, dzięki
temu, że teren jest odkryty, wszystkie
widać, jak na dłoni. To także ważne dla
bezpieczeństwa – na odkrytej przestrzeni nie sposób się zgubić, łatwo też zostać

Żółta Droga – rewelacyjna trasa na spacer na
wózku.
www.kson.pl

Schronisko PTTK na Przełęczy Okraj
– przytulna atmosfera, przyjaźni gospodarze,
dobra kuchnia, spartańskie noclegi.

zauważonym w porę przez kierowcę samochodu czy rowerzystę.
Odkryta przestrzeń umożliwia też
podziwianie wspaniałych panoram karkonoskich we wszystkich stronach. Polecamy zapuścić się nieco głębiej w Malą
Upę i spojrzeć w prawo, na zachód. Zobaczymy Śnieżkę z innej perspektywy,
niż zwykle oglądamy ją, patrząc z Jeleniej Góry i okolic.
Wygodną ścieżką, ale pod górę, możemy dojść aż do schroniska Jelenka,
słynącego z przepysznych naleśników. Z
Malej Upy do Jelenki jest około czterech
i pół kilometra.
Po polskiej stronie Przełęczy Okraj
jest bardzo przytulne schronisko, oferujące smaczne jedzenie i noclegi w dość
spartańskich warunkach. Jest też uruchomiona niedawno Amelkowa Chata
o wyższym standardzie.
Wypad na Przełęcz Okraj można
ograniczyć do spaceru po wygodnych,
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asfaltowych ścieżkach i czeskiego obiadu w jednej z gospód w Malej Upie. Ale
można też zobaczyć coś po drodze – w
Kowarach, które oferują turystom wiele
atrakcji, ale nie są jeszcze odkryte. Polecamy choćby idealną na spacer na wózku Żółtą Drogę – zacienioną, równą, z

pięknymi widokami na Rudawy Janowickie i pastwiska dla kowarskich koni.
Żółta Droga położona jest w Karkonoszach, bardzo łatwo się na nią dostać
– dojście do niej to raptem kilkaset metrów z osiedla w Kowarach, samochód
można zaparkować choćby pod Miejskim Ośrodkiem Kultury. Potem kawałek drogi pod górę (mijamy ogródki
działkowe), skręcamy w lewo na zielony
szlak pieszy i... Już jesteśmy na Żółtej
Drodze. Szerokiej, wygodnej i długiej –
można sobie iść przed siebie przez sześć
kilometrów i nie spotkać żywego ducha!
Tekst i zdjęcia: Leszek Kosiorowski
Po czeskiej stronie jest sporo dróg asfaltowych, równych, idealnych, aby poruszać się po
nich na wózkach.

10
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Kaszuby dla ciekawskich

R

ano budzą nas bociany i ptaków
śpiew, a dary lasu są na wyciągnięcie
ręki. To takie miejsce, w którym czas płynie jakby wolniej, ale mimo tego trudno
się nudzić. Zapraszamy na Kaszuby, a
konkretnie – w okolice Białogóry.
Białogórzanie mówią, że kto raz zawita w ich strony, zakocha się bezpowrotnie i będzie tu wracał. Coś w tym
jest, bo wielu właścicieli pensjonatów
i domków letniskowych przyznaje, że
spora grupa ich klientów to ludzie, którzy przyjeżdżają tu od lat. Ale po kolei.
Białogóra to niewielka miejscowość
nad morzem, w Gminie Krokowa, 30
km od Wejherowa. Różni się od większości typowych nadmorskich miejscowości tym, że w centrum nie ma
przepychu, zalewu stoisk ze wszystkim i
niczym, głośnej muzyki i ryku silników
przejeżdżających co rusz kabrioletów.
Owszem, są sklepy z pamiątkami, restauracje, ale nie ma takiego tłoku. Ro-

www.kson.pl

Kaszuby

werzyści stanowią nie mniejszą grupę
niż zmotoryzowani. Można odpocząć
od zgiełku. Białogórę z każdej strony
otaczają lasy. Do morza stąd jest prawie kilometr, ale nad Bałtyk prowadzi
szeroka droga asfaltowa (zakaz wjazdu
dla samochodów). Osoby na wózkach
inwalidzkich pokonają ją bez większego problemu. Można też przejechać
zaprzęgiem konnym albo rikszą. Jeżdżą one nie tylko w sezonie, choć akurat latem jest ich najwięcej. Równolegle z drogą asfaltową prowadzi ścieżka
z kostki betonowej, przeznaczona dla
pieszych. Co kilkadziesiąt metrów usytuowane są ławki.
Szeroką drogą bądź ścieżką docieramy na samą wydmę. Na plażę prowadzą
drewniane schody wraz ze zjazdem dla
wózkowiczów. Niestety, jest dość stromo i raczej nie obejdzie się bez pomocnika.
Ale jest plus: drewniane podesty
usytuowane na dole prowadzą prosto
do plażowego baru. Nie ma obawy, że
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ktoś utknie kołami
w piasku po drodze.
Szeroka piaszczysta plaża zachęca do wypoczynku.
Ci, którzy nie lubią
tylko leżeć, mogą
wybrać się na spacer brzegiem morza. Kierując się w
prawo dojdziemy aż
do Dębek, słynnej
miejscowości, o której śpiewał Maciej
Maleńczuk i która
chwali się tym, że
ma najszersze plaże
w Polsce. Po drodze
jeszcze jedna atrakcja, choć może nie
dla wszystkich: mijamy jedną z najbardziej znanych w kraju plaż nudystów.
Kto nie chce narażać się na widok golasów, może przejść z Białogóry do Dębek
drogą leśną, która w Dębkach łączy się z
plażą przy ujściu rzeki Piaśnicy (niegdyś
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rzeki
granicznej
państwa kaszubskiego). To jakieś 9
kilometrów w jedną
stronę.
Częściowo
z
tą drogą pokrywa
się szlak do nordic
walking. W rejonie
Białogóry chodzenie z kijkami jest
bardzo popularne.
Wytyczone są cztery trasy o różnej
długości i stopniu
trudności:
żółta,
czerwona, zielona i
czarna. W centrum
Białogóry stoi duża tablica z przebiegiem tras i qr kodem. Każdy może zeskanować go i mieć ściągawkę w swoim
smartfonie. Czerwona trasa (około 10
kilometrów) prowadzi na przykład w
większości przez las (latem wyścielony
jagodami), ale i obok kilku urokliwych
zejść na plażę. Takich, do których
nie da się dojechać samochodem.
Kto nie lubi słonej wody, też
znajdzie coś dla siebie. Kilkanaście kilometrów od Białogóry
(można dojechać rowerem bądź
samochodem) znajduje się Jezioro Żaronowieckie. Przy nim jest
wiele przystani z wytyczonymi
kąpieliskami. Niektóre przystanie
są bardzo nowoczesne – zostały
wyremontowane niedawno ze
środków unijnych. Jezioro Żar-
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nowieckie jest znane z innego powodu.
W połowie lat 80-tych rozpoczęto przy
nim budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Prace przerwano na
początku lat 90-tych po protestach okolicznych mieszkańców, spotęgowanych
eksplozją w elektrowni Czarnobyl na
Ukrainie. Wybudowane obiekty popadły w ruinę, część uratowano – jest tam
strefa ekonomiczna. Zwiedzać nie ma
co, ale warto wiedzieć.
Dużo ciekawsza do obejrzenia jest
znajdująca się w miejscowości Czymanowo elektrownia-szczytowo-pompowa, największa tego typu elektrownia
w Polsce. Początkowo miała służyć jako
akumulator dla wspomnianej elektrowni jądrowej. Wielu turystów przyjeżdża
tu, robi sobie zdjęcia. Górny zbiornik,
malowniczo położony, najlepiej podziwiać ze znajdującej się w pobliżu wieży
widokowej „Kaszubskie Oko”. Na szczyt
liczącej 44 metry wieży prowadzi 212
schodów, umieszczonych po zewnętrzwww.kson.pl

nej stronie. Spokojnie: osoby mające
kłopot z poruszaniem się mogą wjechać
na górę windą. Warto, bo rozpościera
się stamtąd piękny widok na kaszubskie
pola i na Jezioro Żarnowieckie.
Kompleks „Kaszubskie Oko” został
zaprojektowany w formie oka, a sama
wieża jest jego źrenicą. Znajdziemy w
nim wiele innych atrakcji: stanowiska
do gry w minigolfa, pole szachowe, plac
zabaw w postaci „Statku Piratów”, mini
park linowy, kilka makiet dinozaurów
oraz naturalnych rozmiarów makiety
Stolemów. To rodzina kaszubskich siłaczy, o których po okolicy krążą legendy.
Można je poznać, odwiedzając kolejne
makiety i czytając tablice znajdujące się
przy nich. Atrakcji w okolicach Białogóry jest dużo więcej, ale na tym poprzestańmy. W jeden wyjazd trudno zobaczyć wszystko. Może właśnie dlatego
turyści tak chętnie tu wracają...
R. Z.
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W „DINOKRAINIE”

Z

aledwie 20 kilometrów od Gorzowa Wlkp. możemy stanąć twarzą w
twarz z czterdziestoma naturalnej wielkości modelami prehistorycznych gadów.
Park Dinozarów w Nowinach Wielkich to popularne miejsce wycieczek i
rodzinnych wypraw. Podczas spaceru
leśnymi ścieżkami możemy się cofnąć
miliony lat wstecz obserwując kolejne
etapy rozwoju życia na naszej planecie. Zobaczymy płazy, ważki, ssaki oraz
ogromne dinozaury czy nawet mamuty.
Na odważnych czeka spacer po zapadnięciu zmroku, kiedy to podświetlone
modele dinozaurów oraz liczne odgło-
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Gorzów Wlkp.

sy dostarczają wielu niezapomnianych
wrażeń. Z kolei około 500 skamielin oraz
minerałów z Polski i Świata zobaczymy
w muzeum „Skarby Ziemi”, mieszczącym się na terenie parku. Dodatkowo
chętni mogą wziąć udział w pracach
archeologicznych w dwóch ogromnych
piaskownicach w których znajdują się
szkielety ogromnych gadów. Najmłodszym z pewnością przypadną do gustu
„dinowózki”, w których mogą przemierzyć całą leśną trasę a na zakończenie
bawić się na placach zabaw z wieloma
atrakcjami. Jest m.in. kilka dinozaurów,
na które można się wspinać. Co roku w
parku przybywa nowych atrakcji. Można więc poskakać na ogromnych trampolinach, nauczyć się strzelać z łuku,
zagrać w badmintona, nauczyć się
grać w minigolfa, a nawet... nakarmić
daniele. Na spragnionych i głodnych
czeka Bar Dino oferujący ciepłe i zimne przekąski i dania.
W grudniu spotkamy tu prawdziwego świętego Mikołaja, który
wszystkim chętnie wręcza prezenty, a
śnieżynki zaproponują udział w zajęciach plastycznych i poznawanie zwyczajów świątecznych.
Park otwarty jest w godzinach od
9.00 do 19.00 a w weekendy do 20.00
w pozostałych miesiącach do godziny
18.00 lub 17.00. Grupy zorganizowa-
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ne powinny wcześniej
rezerwować swój pobyt,
a po parku oprowadzi je
przewodnik opowiadając
ciekawostki z życia dinozaurów.
Dorota Pilecka
Zdjęcia
Małgorzata Pilecka

Zdążyć przed zimą
Kto w okresie jesienno-zimowym wybiera się na wycieczkę w Karkonosze,
musi wziąć tę informację pod uwagę: niektóre odcinki szlaków turystycznych są
zamykane na okres zimowy.
Ma to związek z bezpieczeństwem turystów. We wschodniej części Karkonoszy
w okresie zimowym zamknięte są następujące szlaki:
1. Droga Jubileuszowa na Śnieżkę (znaki niebieskie), od Śląskiego Domu do
zejścia szlaku na Kowarski Grzbiet,
2. od Schroniska Nad Łomniczką, przez Kocioł Łomniczki do Śląskiego Domu
(znaki czerwone),
3. przez niszę niwalną Białego Jaru (znaki żółte) – w tym czasie wytyczony jest
szlak zimowy od górnej stacji wyciągu na Kopę do Strzechy Akademickiej,
4. od Domku Myśliwskiego do Samotni (znaki niebieskie),
W zachodniej części Karkonoszy w okresie zimowym zamknięte są szlaki:
1. od Schroniska Pod Łabskim Szczytem nad Śnieżne Kotły (znaki żółte) –
obowiązuje tyczkowany wariant zimowy od schroniska do czerwonego szlaku
granicznego,
2. od Schroniska Pod Łabskim Szczytem przez Śnieżne Kotły do Rozdroża Pod
Wielkim Szyszakiem (znaki zielone),
Karkonoski Park Narodowy informuje ponadto, że w związku ze zmianą
przebiegu niektórych szlaków turystycznych w sezonie zimowym (odcinki szlaków
powyżej górnej granicy lasu), w miesiącach tych obowiązuje znakowanie w
postaci tyczek. Na czas zimy ustawiane są również tablice informujące o trudnych
warunkach w górach, m.in. o oblodzeniu szlaku (np. szlak czerwony od Śląskiego
Domu na Śnieżkę) lub nawisach śnieżnych (punkty widokowe nad Śnieżnymi
Kotłami). Zanim więc wybierzemy się na wycieczkę, lepiej zapoznać się z aktualną
sytuacją w górach.
M.D.

www.kson.pl

TU i TERAZ DODATEK TURYSTYCZNY 2016

15

Bilet do Karkonoskiego Parku
Narodowego kupisz przez internet

U

ruchomiono platformę online do
zakupu biletów wstępu na teren
Karkonoskiego Parku Narodowego. Turyści nie muszą już stać w kolejkach przy
budkach.
Wystarczy prosta rejestracja na stronie kpn.eparki.pl by można było kupić
bilet zanim wyruszymy na szlak. Panel
obsługi jest bardzo intuicyjny: podajemy datę wycieczki i przechodzimy do
koszyka, następnie klikając opcję „Płacę” system przekierowuje użytkownika
na stronę wybranego przez niego banku. Tam można dokonać przelewu. Na
koniec można bilet wydrukować, wysłać do Karkonoskiego Parku Narodowego bądź też zachować na urządzeniu.
Przewodnicy, organizatorzy wycieczek, zawodów sportowych czy imprez
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prowadzący grupy na teren Karkonoskiego Parku Narodowego po rejestracji
na stronie powinni na adres makowski@kpnmab.pl przesłać informację o
adresie e-mail, na który nastąpiła rejestracja. Uzyskają wtedy status organizator i możliwość zakupu grupowych
biletów online.
Jeśli ktoś nie zdecyduje się na taką
rejestrację, nie będzie mógł dokonywać
online zakupu biletów grupowych przeznaczonych
dla
przewodników,
organizatorów wycieczek, imprez i zawodów
sportowych. Nadal będzie
je można normalnie kupować w kasach.
KPN
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