Raport z podsumowania XV sezonu programu
"Wolontariat dla Tatr"
"O fotografii w górach" opowiadał Adam Brzoza - fotograf National Geographic Polska.
Była dyskusja z Dyrektorem TPN Szymonem Ziobrowskim, który podziękował wszystkim
wolontariuszom za Ich pracę i zaangażowanie.
Podobnie jak w zeszłym roku, było losowanie atrakcyjnych upominków z Wydawnictw TPN wśród
wolontariuszy obecnych online.
W tegorocznej akcji udział wzięło 273 wolontariuszy (178 kobiet i 95 mężczyzn), którzy łącznie
przepracowali 10.000 godzin, co daje ekwiwalent 5 etatów. 114 osób przyjechało na wolontariat do
TPN po raz pierwszy. Było też 8 rodzin z kilkunastoma juniorami.
Pracowali od kwietnia do października przy zadaniach:
Sprzątanie otoczenia szlaków: szlaki turystyczne, polany, Potok Kościeliski, okolice Biathlonu,
Park Leśny przy rondzie kuźnickim, okolice Nosala, pobocza drogi od Wodogrzmotów Mickiewicza,
(IV-X)
Krokusowe Patrole (weekendy IV-V) 26 wolontariuszy = 470 h
„Akcja Żaba” – ratowanie żab na drodze przy Ośrodku Czynnej Ochrony Płazów i Gadów (IV)
Remonty szlaków (V-X)
- udrażnianie wodospustów
- poprawa stanu szlaków
- czyszczenie, malowanie i wymiana tabliczek kierunkowych
- zabezpieczanie poboczy szlaków fladrami i gałęziami
- oczyszczanie polan z biomasy
- usuwanie gatunków inwazyjnych
- przycinanie kosówki i roślinności na szlakach
- oczyszczanie nartostrady FIS
- grabienie siana
Patrole i informacja turystyczna na zamkniętych szlakach (VI-IX)
„Stacja Edukacja” - informacja i ankietowanie turystów na Kasprowym Wierchu (VII-IX)
53 wolontariuszy = 1.370 h
Promocja programu „Przyjaciel TPN” i pomoc w CEP(VII-VIII)
Porządkowanie Lapidarium (VI-IX)
Festyn Charytatywny przy CEP (9.V)
„Śmieciobranie” – sprzątanie szlaków na Gubałówkę (11.V)
Moc Gór Festiwal – plogging (27.VI)
„Czyste Tatry” - udział w akcji (31.VII)
Targi Książki w Krakowie (16.X)
Liczenie kozic (26-27.X)
„Dzikim Okiem” - udział w cyklu filmów (3 odcinki)
Punkt Informacji Turystycznej TPN - udzielanie informacji, pomoc w obsłudze punktu (26.XII-9.I)
Drobne prace remontowe na „Storczyku”
Patrol Morskiego Oka (VII-IX) 52 wolontariuszy = 1.945 godzin pracy
Patrole szlaków w OO Morskie Oko i OO Łysa Polana
Raport z podsumowania XV sezonu programu "Wolontariat dla Tatr"

1

Sprzątanie otoczenia szlaków, polan; również sprzątanie poza szlakami
Remonty szlaków (j.w.)
Badania koni (11-14.VI; 7-8.VII)
Monitoring ruchu turystycznego - informacja i kontrola e-biletów na Łysej Polanie
Dziękujemy wszystkim za udział w wolontariacie, a szczególne podziękowania dla osób
wyróżnionych w tym roku:
Mateusz Wojcieszak "Wolontariusz Roku 2021"
Przyznanych zostało 10 Wyróżnień:
Wanda Kulesza
Natalia Małkiewicz
Natalia Jędrzejczak
Magdalena Gołębiowska
Wojciech Górny
Arkadiusz Mamak
Mateusz Bardziak
Julian Łowicki
Marcin Płaczkiewicz
Adam Nieszporek
Oprócz pamiątkowych Dyplomów podpisanych przez Dyrektora TPN, wszyscy otrzymali karty
podarunkowe na zakupy w sklepie z wyposażeniem górskim oraz kalendarze TPN.
Specjalne wyróżnienie dla Rodziny Juszczyk: Joanna, Maurycy, Cyprian, Michał - oprócz Dyplomu
otrzymali grę "Monopoly Tatry i Zakopane" oraz kalendarz TPN.
Wszyscy wolontariusze otrzymali 5 numerów kwartalnika "Tatry" w formie elektronicznej - "eTatry".
Do zobaczenia w przyszłym i kolejnych sezonach
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