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� 2007-2011 Krajowy Koordynator Zielonych Szlaków – Geenways (działania m.in.: Koordynacja Projektu 
„Zrównoważona Turystyka na Zielonych Szlakach – Greenways”, oraz pełnienie funkcji Specjalisty 
Programu Zielone Szlaki – Greenways w projekcie „Aktywna Edukacja Ekologiczna na Zielonych Szlakach 
– Greenways”, Specjalista w projekcie „Szkoły dla Ekorozwoju na Zielonych Szlakach – Greenways”); 
2007-2010 Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Przewodniczący 
Komisji Ochrony Przyrody PTT;, Członek Koalicji Ratujmy Karpaty, Zdobywca Korony Gór Polski. 

� 2008 do chwili obecnej, członek zespołu koordynującego wdrażanie metody questingu – odkrywania 
dziedzictwa miejsca, w Polsce. Trener questingu. 2008-2011 współautor koncepcji funkcjonowania 
certyfikatu „Przyjazny Rowerom”; 2004 Projektant szlaku turystycznego Śczytniak – Gołoszyce na Wyżynie 
Kieleckiej, 2003/04 współpracownik projektu tworzenia znakowanych szlaków rowerowych na terenie 
powiatu ostrowieckiego; Od 2004 członek zespołu ds. ścieżek rowerowych przy Prezydencie m. Krakowa.  

� Laureat: 

- Piąte miejsce w III Wielkim Konkursie Krajoznawczym miesięcznika „Poznaj Swój Kraj” w roku 2009 

- Pierwsze miejsce w II Wielkim Konkursie Krajoznawczym miesięcznika Poznaj Swój Kraj w roku 2004·  

- Tytuł „Krajoznawcy Roku 2003” miesięcznika Poznaj Swój Kraj·  

- Pierwsze miejsce w XXVII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK 
w roku 1999·  

- Odznaczenie „ORLI LOT” PTTK za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno – 
krajoznawczych·  

- Pierwsze miejsce w I Wielkim Konkursie Krajoznawczym miesięcznika Poznaj Swój Kraj w roku 1999 

- Zdobywca wielu odznak Krajoznawczo Turystycznych  

� uprawnienia turystyczne: przewodnik górski – beskidzki, przewodnik terenowy – świętokrzyski, znakarz 
nizinnych szlaków pieszych PTTK, instruktor krajoznawstwa regionu PTTK, przodownik turystyki pieszej 
PTTK, przodownik turystyki górskiej PTTK, pilot wycieczek. 
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� 1985-89 sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krakowie, 1995-2001 sekretarz Oddziału 
Krakowskiego PTTK; 1979-97 wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Pieszej, od 1997 do chwili obecnej 
przewodniczący Komisji ds. Szlaków i Zagospodarowania Oddziału Krakowskiego PTTK utrzymującej 
łącznie 1200 km szlaków pieszych i rowerowych na terenie pow. krakowskiego, wielickiego, 
myślenickiego, olkuskiego oraz chrzanowskiego, także do 2005 proszowickiego. Od 2004 członek 
zespołu ds. ścieżek rowerowych przy Prezydencie m. Krakowa.  

� W l. 1980-82 opracowanie i wdrożenie nowej sieci znakowanych turystycznych szlaków pieszych okolic 
Krakowa, od 1996 szlaków rowerowych i innych, m. in. kompleksowo sieci szlaków rowerowych pow. 
chrzanowskiego (2002), oraz dla 12 gmin woj. małopolskiego; 2000 współautor Szlaku Architektury 
Drewnianej Woj. Małopolskiego oraz Szlaku Twierdzy Kraków; 2003/04 współautor międzynarodowych 
tras rowerowych „Greenways” na terenie woj. małopolskiego; 2004 autor trasy turystycznej dla miasta 
Krzeszowice; 2005 współautor projektu oznakowania tras (dróg) rowerowych miasta Krakowa; 2006 
autor projektu sieci szlaków rowerowych dla pow. wielickiego oraz na zlecenie 5 gmin szlaków 
rowerowych Doliny Dłubni; 2006 autor koncepcji szlaków dydaktycznych po projektowanym rezerwacie 
„Pazurek” k. Olkusza i Skałkach Piekarskich (gm. Liszki); 2006/7 trasy polskiego odcinka 
Międzynarodowej Trasy Pielgrzymkowej „Szlak Maryjny” (Częstochowa - Mariazell); 2008 - projektu sieci 
szlaków turystycznych dla gminy Olkusz oraz rowerowego „Szlaku Kościuszkowskiego”; 2008 współautor 
koncepcji zagospodarowania turystycznego gminy Zabierzów „Jurajski Raj”, 2009 – odcinka Karpackiego 
Szlaku Rowerowego (Wytrzyszczka – Myślenice), 2010 – kontynuacji szlaku do zach. granic woj. 
małopolskiego; 2010 – autor koncepcji Szlaku Cysterskiego w woj. małopolskim, sieci szlaków 
rowerowych „Sal de Bochegna” dla 16 gmin pow. bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego oraz sieci 
szlaków rowerowych gminy Olkusz. 

� Działalność wydawnicza: od 1981 współpraca przy opracowywaniu map turystycznych okolic Krakowa i 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej (łącznie 41 tytułów, bez wznowień), m.in. z PPWK S.A., Wojskowymi 
Zakładami Kartograficznymi, Wydawnictwami Kartograficznymi „Compass” oraz „Express-Map Polska”, 
współautor przewodników po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (wydawnictwa Eko-Graf i Pascal - 1994, 
2000, 2005), po okolicach Wieliczki (2001), Kraków i okolice (2003), autor przewodnika - informatora 
Jura Krakowsko-Częstochowska („Compass” od 2003 corocznie wznawianego), atlasu „Okolice Krakowa” 
(„Compass” - 2006); 2005 - 2006 recenzent publikacji wydawnictwa „Bezdroża” („Jura Krakowsko-
Częstochowska”, „Chrzanów i okolice”) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie („Atlas Woj. 
Małopolskiego”); 2006 - współautor publikacji „W cieniu zamczyska Bonerów”, „Atlasu rowerowego woj. 
małopolskiego” - Wydawnictwo BiK (mapy wraz z tekstami krajoznawczymi), mapy „Krzeszowice i okolice 
na rowerze”; 2007 mapy „Gmina Zabierzów” - Wydawnictwa „Compass”; 2009 współautor monografii 
gminy Zabierzów, także 2009 współredaktor i autor Słownika Krajoznawczego po Krakowie i Małopolsce 
(wyd. PTTK); bieżąca współpraca ze wsp. Wydawnictwem „Compass” przy redakcji map ”Okolice 
Krakowa” i „Jura Krakowsko-Częstochowska” oraz innych; 2010 opracowanie krajoznawcze do mapy 
„Katowice – Kraków” wyd. Compass.   

� uprawnienia PTTK: instruktor krajoznawstwa Polski, przodownik turystyki pieszej, znakarz szlaków. 
 
 
 


