
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rowerem po zdrowie 

 

 
To cykl 1-dniowych wycieczek rowerowych 
promujących jazdę na rowerze – jako aktywny sposób 
spędzania wolnego czasu. 
 
Wycieczki skierowane są do wszystkich mieszkańców 
Krakowa, osób pracujących, studentów, oraz dzieci 
wraz z ich rodzinami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

PROGRAM WYCIECZEK 
 
►Kwiecień 

 
16 IV 2011 sobota – Na Szlaku Orlich Gniazd cz. I – do Ojcowa 
 

Długość: ok. 48 km, trasa średnia; 
Zbiórka o godzinie 8:00 pod Domem Turysty PTTK od ul. 
Kopernika 

 
►Maj 
 

08 V 2011 niedziela – Wspólny dojazd na Rozpoczęcie Sezonu 
Rowerowego PTTK w CZECHÓWCE (gm. Siepraw) 
 

Długość: ok. 39 km, trasa średnia; 
Zbiórka o godzinie 7:00. na holu głównym dworca PKP, odjazd 
pociągu do Wieliczki Rynek o godzinie 7:20 

 
14 V 2011 sobota – Greenway’em do Niepołomic 
 

Długość: ok. 45 km, trasa łatwa;  
Zbiórka o godzinie 9:00 pod Domem Turysty PTTK od ul. 
Kopernika, drugie miejsce zbiórki pod NCK-iem  o godz. 10:00. 
Powrót pociągiem ze Staniątek. 

 
►Czerwiec 
 

04 VI 2011 sobota – Karpacki Szlak Rowerowy 
Maków Podhalański – Koszarawa – Sucha Beskidzka 
 
Długość: ok. 43 km, 650 m różnicy wzniesień, suma 
wszystkich podjazdów ok. 800 m, trasa BARDZO TRUDNA; 
Zbiórka hol główny dworca PKP o godzinie 7:30 odjazd pociągu 
o godzinie 7:45, należy mieć bilety do Makowa Podhalańskiego. 
Przyjazd do Makowa o godz. 9:33. Powrót pociągiem z Suchej 
Beskidzkiej. 
 

12 VI 2011 niedziela – udział w Święcie Cyklicznym 
Szczegółowe informacje: http://swietocykliczne.pl/ 

 
25-26 VI 2011 sobota-niedziela – Na Szlaku Orlich Gniazd cz. II - 
wycieczka rowerowa 2-dniowa 

Szczegółowe informacje podane zostaną w kwietniu 
 
 



 

  

 
►Lipiec 
 

09 VII 2011 sobota  – Twierdza Kraków cz. I – POŁUDNIE 
Długość: ok. 40. km, trasa średnia; 
Zbiórka o godzinie 9:00 pod Domem Turysty PTTK od ul. 
Kopernika 

 
24 VII 2011 niedziela – Na czerwonym szlaku cz. I – IM BLIŻEJ TYM 
DALEJ!  

Czarna Tarnowska – Wola Rzędzińska – Tarnów – Tarnów 
Mościce – Bogumiłowice – Biadoliny Radłowskie – 
Szczepanów 
 
Długość: ok. 60 km, trasa łatwa, ale wymagająca dobrej 
kondycji! 
Zbiórka o godzinie 7:10.  w holu głównym dworca PKP 
z biletami do Czernej Tarnowskiej (odjazd pociągu godz. 7:26), 
powrót pociągiem ze Sterkowca 

 
►Sierpień 
 

06 VIII 2011 sobota – Twierdza Kraków cz. II – WSCHÓD 
 

Długość: ok. 23 km, trasa łatwa; 
Zbiórka o godzinie 9:00 pod pod Nowohuckim Centrum 
Kultury. 
 

21 VIII 2011 niedziela –  Zakończenie Akcji „Rowerem Po Zdrowie” 
przy Brandysówce w dolinie Będkowskiej 

 
Długość: ok. 18 km, trasa łatwa; 
Zbiórka o godzinie 9:00 na dworcu PKP, odjazd pociągu godz. 
9:28 (przyjazd do Rudawy o godz. 10:13), powrót pociągiem z 
Zabierzowa, chętni mogą kontynuować jazdę do Krakowa na 
rowerze. W planie m.in. ognisko. 

 

 

Udział w wycieczce jest bezpłatny – uczestnik pokrywa wyłącznie koszty 
przejazdów. 

Osoby nieletnie do 16 roku – życia mogą wziąć udział w wycieczkach 
wyłącznie z rodzicem/opiekunem. Młodzież między 16 a 18 rokiem życia 
zobligowana jest do dostarczenia pisemnej zgody rodziców/opiekunów 
na uczestnictwo w wycieczce. 



 

  

Na wycieczkę należy zabrać ze sobą: sprawny rower, prowiant, podręczną 
apteczkę i dużo dobrego humoru. Zalecane jest posiadanie kasku 
rowerowego na wycieczkach. 

Uczestnicy nie będący członkami PTTK powinni się ubezpieczyć od 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie! 

Partnerem akcji „Rowerem po Zdrowie” jest Oddział Krakowski PTTK 
im. Ks. Karola Wojtyły – Komisja Turystyki Kolarskiej. 

 

Celem projektu Life Cycle jest promocja działań zmierzających do 
kreowania zdrowych sposobów przemieszczania się wśród mieszkańców 
ze szczególnym uwzględnieniem podróży rowerem. Projekt zakłada 
ukształtowanie życiowego poglądu na jazdę na rowerze poprzez 
integrację jazdy na rowerze z codziennymi rutynowymi czynnościami, np. 
dojazdem do pracy. Akcje i kampanie planowane do zrealizowania w 
ramach projektu LIFE CYCLE mają za zadanie zmotywowanie ludzi do 
wykorzystywania roweru jako środka transportu, który będzie 
towarzyszył im od wczesnego dzieciństwa do późnych lat. W projekcie, 
oprócz Miasta Krakowa, uczestniczy jeszcze 9 partnerów z kilku 
europejskich krajów (m.in. Niemiec, Anglii, Węgier, Słowenii). 

 

Kontakt 
 

Komisja Turystyki Kolarskiej 
Oddziału Krakowskiego PTTK im. Ks. Karola Wojtyły 

ul. Zyblikiewicza 2b, 31-029 Kraków 
tel. (12) 422 20 94 

ktk.krakow@gmail.com 
www.krakow.pttk.pl 

 
Biuro Funduszy Europejskich 

be.umk@um.krakow.pl 
telefon: (12) 616 19 66 

www.ue.krakow.pl 
 

Opis tras można znaleźć na blogu LIFE CYCLE: 
http://www.lifecycle-krakow.blogspot.com 

 
Znajdź nas na Facebooku!!! 

www.facebook.com/LifeCycleKrakow 
 

Oficjalna strona projektu: 
http://www.lifecycle.cc 

 
 


