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313 Wolontariuszy
205 dziewczyn i 108 chłopaków
rodzinny wolontariat x 10; w tym juniorzy x 25
173 nowych wolontariuszy
28 wolontariuszy z zagranicy (Słowacja, Niemcy, Czechy, Ukraina, Hiszpania, Francja, Turcja,
Węgry, Słowenia
13.000 godzin przepracowanych w 2022 roku (6,5 etatów)

Dla porównania – 10.000 godzin; 5 etatów;
273 wolontariuszy w 2021 roku
Zadania z zakwaterowaniem w ośrodku wolontariuszy Storczyk w Kirach
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Sprzątanie szlaków oraz poza szlakami IV-X
Krokusowe Patrole (5 weekendów IV/V; 39 os.; 712 h)
Akcja Żaba IV
Remonty szlaków V-X: udrażnianie wodospustów, poprawa stanu szlaków, kontrola kotw i
łańcuchów na Giewoncie,
czyszczenie, malowanie i wymiana tabliczek kierunkowych, zabezpieczanie poboczy szlaków
fladrami i gałęziami, transport desek,
oczyszczanie polan z biomasy i posuszu, usuwanie gatunków inwazyjnych
„Stacja Edukacja” na Kasprowym Wierchu VI-IX (16 os. 1 644 h)
Kierowanie ruchem podczas remontu Jaskini Mroźnej VII-X
Udostępnianie ekspozycji muzealnych: „Wystawa Twórczości Walerego Eljasza” X-XII
Biblioteka TPN
Punkt Informacji Turystycznej; prace biurowe
„Wielkanocne Jajo” na Kalatówkach 18.IV
Noc Muzeów (14.V)
Sadzenie drzew na Polanie Rogoźniczańskiej 19.V
„Czyste Tatry” 1-2.VII
Festyn w Witowie 17.VII
bieg „Tatra Fest” 20.VIII
Asystowanie osobom niewidomym podczas wycieczki w Dol. Strążyskiej 29.IX
Liczenie kozic 21.X
XXV Targi Książki w Krakowie 26-30.X
Zbieranie nasion buka 28.X
Produkcja przypinek oraz medali „Przyjaciel TPN”
Prace konserwatorskie na „Storczyku”

Patrol Morskiego Oka VII-IX 50 os. = 2 059 h; 4 etaty/mc
Zakwaterowanie w kwaterze wolontariuszy na Palenicy Białczańskiej.
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Patrol i sprzątanie szlaków w okolicy Morskiego Oka oraz poza szlakami w OO Łysa Polana
Drobne remonty infrastruktury turystycznej: udrażnianie wodospustów, czyszczenie tablic
informacyjnych i kierunkowskazów, grabienie siana, układanie drewna przy leśniczówce,
zakładanie fladr, wymiana kierunkowskazów
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Usuwanie gatunków inwazyjnych
Badania koni (8-10.VII i 28.VII)
Monitoring ruchu turystycznego – kierowanie ruchem samochodów, kontrola e-biletów i informacja
turystyczna na parkingach
„PoSzlaki” asystowanie edukatorom podczas prelekcji
Monitoring niedźwiedzia

Na początku listopada zakończyło się zadanie sprzątania szlaków w OO Strążyska, OO Kościeliska,
OO Chochołowska.
Nowe zadania pojawią się na początku wiosny, rekrutację rozpoczniemy w połowie marca.
Na pewno będą Krokusowe Patrole w weekendy i regularne sprzątanie szlaków w Tatrach
Zachodnich.
Dostępne wtedy będą pod adresem: https://tpn.pl/wolontariat/zadania
Bardzo dziękujemy wszystkim naszym Wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas i pracowali
"z miłości do gór".
Do zobaczenia w kolejnych sezonach.
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