
TURYSTYCZNY
Małopolski Poradnik

Poznaj atrakcje turystyczne 
w każdym powiecie!

TTO 
warto 

polecić!





Poznaj województwo  
małopolskie

i

poradnik 
TURYSTYCZNY

Od szczytów Tatr, po położone głęboko pod ziemią kory-
tarze Kopalni Soli „Wieliczka”. Poprzez Beskid Sądecki, Oj-
cowski Park Narodowy, aż do gwarnych rynków i uliczek 
krakowskiego Starego Miasta. Wymieniać turystyczne perły 
Małopolski można w nieskończoność, trud to przyjemny 
jak liczenie gwiazd nad podhalańskim niebem w letnią noc, 
ale równie daremny.  

Dlatego zamiast wymieniać i przekonywać Państwa 
do tego, że warto i trzeba odwiedzić Małopolskę – tę znaną, 
jak Wawel, Sukiennice czy zakopiańskie Krupówki, ale i tę 
ukrytą „jak perła we mgle” – by wspomnieć choćby plażę 
nad zalewem w Klimkówce czy szlaki w Beskidzie Makow-
skim – oddajemy w Państwa ręce Małopolski Poradnik Tury-
styczny. Znajdą tu Państwo nasz autorski wybór miejsc, które 
uznaliśmy za szczególnie godne polecenia. Każdy z naszych 
powiatów kryje w sobie atrakcje, piękno, bogactwo kultur 
i tradycji, a przede wszystkim „ludzi dobrych jak chleb”.  

Zachęcam Państwa do podróży po naszej małej ojczyź-
nie, gdzie czas płynie wolniej. Wszędzie towarzyszyć Wam 
może „Gazeta Krakowska”, od pokoleń bliska sprawom Ma-
łopolan i wszystkich, którzy zechcą nas odwiedzić. 
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Małopolska jest regionem o wyjątkowych walorach turystycz-
nych. Zróżnicowane ukształtowanie terenu, malownicze kra-
jobrazy, bogate dziedzictwo kulturowe oraz unikatowe tradycje 
i zwyczaje czynią ten region wyjątkowym… 

O atrakcyjności tatrzańskich pejzaży, unikalnym charakte-
rze wielickiej kopalni czy uroku Rynku Głównego w Krakowie 
nie trzeba nikogo przekonywać. Warto jednak ruszyć szlakiem 
przygody z dala od głównych tras turystycznych, by odkrywać 
zupełnie nowe, dotąd nieznane, a jednocześnie piękne i inspi-
rujące miejsca. Pamiętajmy jednak, by korzystać z potencjału 
turystycznego regionu w sposób zrównoważony, bo ważne jest 
nie tylko to dokąd, ale i w jaki sposób podróżujemy. Dlatego za-
chęcam, by zamienić samochód na pociąg, wsiąść na rower i ru-
szyć trasami VeloMałopolska, kajakiem popłynąć z prądem ma-
łopolskich rzek czy pieszo przemierzać górskie szlaki. Podróżu-
jąc w duchu ekoturystyki, w pełni doświadczamy piękna natury, 
mamy poczucie wolności, zaprzyjaźniamy się z mieszkańcami, 
kosztujemy lokalnych specjałów, zachwycamy się zapierającymi 
dech w piersiach widokami, a przy okazji zabieramy ze sobą swój 
ślad węglowy oraz... wspaniałe wspomnienia. 

Zapraszam do Małopolski – w rytmie eko! 
 

TOMASZ URYNOWICZ 
WICEMARSZAŁEK  

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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Miliony turystów nie mogą się mylić! Tylko 
w 2019 roku Kraków odwiedziło 14 mln osób! 
Przyjeżdżają tu, aby zobaczyć Wawel, Rynek 
Główny i Kazimierz. Trudno im się dziwić. To wła-
śnie w Krakowie bije serce Polski!  

Obowiązkowo wizytę należy rozpocząć 
na Wzgórzu Wawelskim. Potem spacer ulicą 
Grodzką i wizyta na najpiękniejszym rynku Eu-
ropy. Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, 
kościółek św. Wojciecha i Sukiennice oraz pomnik 
Adama Mickiewicza. 

Chętni mogą zwiedzić podziemia Rynku 
– znajdująca się tam wystawa prezentuje wyko-
paliska archeologiczne przeprowadzone w latach 
2005-2010. Jest co oglądać! Następnie krakowskie 

Najpiękniejszy rynek Europy, 
najstarsza polska uczelnia, 

najefektowniejsze podziemia, 
najstraszniejszy smok, 

najlepsze miasto na weekend. 
Kraków jest NAJ!

fot. pixabay

Kraków
i

Planty i Collegium Maius Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. 

Stamtąd piechotą można dotrzeć na krakow-
ski Kazimierz (po drodze minąć słynne okno 
na Franciszkańskiej 3), z jedną z najstarszych sy-
nagog w Polsce, urokliwymi uliczkami i placem 
Nowym. Obowiązkowo też należy kupić krakow-
skiego obwarzanka i delektować się jego smakiem.  

A nieobowiązkowo? Można wypić kawę 
w popularnym „Zwisie” obok Piotra Skrzynec-
kiego, przekonać się, czy na Brackiej nadal pada 
deszcz, poszukać smoka wawelskiego i zobaczyć, 
o którą framugę opierał się Stanisław Wyspiański 
podczas wesela Lucjana Rydla. Lub pojechać 
do Nowej Huty i stanąć tam, gdzie stał Lenin. 

Kraków 
– tu jest serce Polski!



2

3

1

7 5 681413

11

4

9 15

10

12

7

KRAKÓW

1. Wzgórze Wawelskie – na tym wapiennym 
wypiętrzeniu znajdują się Zamek Królewski, 
bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. 
Wacława. Tutaj też odnajdziemy... Smoczą Jamę 

2. Wieża Straży, Budzielna, Hejnalica – to wieża 
wyższa bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. To z niej co godzinę grany jest 
– na cztery strony świata – Hejnał Mariacki 

3. Podziemia Rynku Głównego  
4. Kościół św. Wojciecha – został wzniesiony w XII 

stuleciu na miejscu świątyni z przełomu X i XI w. 
5. Dom Mordechaja Gebirtiga – najsłynniejszy bard 

żydowskiej ulicy mieszkał w oficynie domu 
przy ul. Berka Joselewicza 5 

6. Synagoga Izaaka Jakubowicza – to największa 
z kazimierskich bożnic. Wzniesiono ją w XVI w. 

7. Plac Nowy, zwany też placem Żydowskim 
8. Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach 
9. Barbakan, Arsenał Miejski, Baszta Ciesielska, 

Baszta Pasamoników, Baszta Stolarska, Baszta 
Stolarska, Baszta Floriańska – tyle przetrwało 
z średniowiecznych murów miejskich  

10. Kopiec Kościuszki. Można też ruszyć śladem 
pozostałych 4 krakowskich kopców – Krakusa, 
Wandy, Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II 

11. Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema  
12. Ogród Zoologiczny i Las Wolski 
13. Zakrzówek i Skałki Twardowskiego 
14. Uzdrowisko Swoszowice 
15. Pałac Dożów – Centrum Administracyjne 

dawnej Huty im. Lenina zwano też Watykanem

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?



Dzwon Zygmunt 
od 500 lat 

odzywa się w szczególnych 
dla nas, podniosłych chwilach. 

Zabrzmiał również 
29 czerwca, 

przed mszą św. 
w katedrze wawelskiej, 
którą zainaugurowano 

jubileusz dzwonu. 
Mszy św. przewodniczył 
metropolita krakowski 

abp Marek Jędraszewski.

fot. Anna Kaczmarz

Po raz pierwszy dźwięk dzwonu Zygmunt kra-
kowianie usłyszeli 13 lipca 1521 roku. Od tej 
chwili towarzyszy mieszkańcom w momentach 
szczególnie ważnych dla miasta i kraju.  

Zygmunt waży 12 600 kg, ma 450 cm cał-
kowitej wysokości z jarzmem i sercem. Słyszal-
ność – do 30 km. Aby zabrzmiał, potrzebna jest 
siła 12 dzwonników. Zygmunt jest obecnie je-
dynym takich rozmiarów dzwonem w Europie 
poruszanym siłą ludzkich mięśni.  

Został odlany w 1520 roku przez ludwisa-
rza z Norymbergi – Hansa Behama. 9 lipca 1521 
roku został zawieszony w nadbudowanej spe-
cjalnie w tym celu wieży obronnej Wawelu, na-
zywanej Zygmuntowską. Fundatorem dzwonu 
był król Zygmunt I Stary. 

Z okazji okrągłego jubileuszu 500-lecia 
dzwonu miasto Kraków wraz z Zamkiem Kró-
lewskim na Wawelu, katedrą wawelską oraz 
Domem Norymberskim w Krakowie zorgani-
zowały wspólne świętowanie, odbywające się 
pod hasłem „Sub una campana – Pod jednym 
dzwonem”. W programie obchodów znalazły 
się między innymi: zwiedzanie wieży Zygmun-
towskiej, wystawa „Matejko. Od wielkiego 
dzwonu”, podczas której został zaprezento-
wany obraz i szkice pt. „Zawieszenie dzwonu 
Zygmunta na wieży katedry w Krakowie w 1521 
roku” wypożyczone ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Warszawie, były koncerty, sympo-
zjum, a także dźwiękowo-wizualna rekonstruk-
cja zawieszenia dzwonu.

Kraków
i

8

Tak pięknie bije 
tylko dzwon Zygmunta!



fot. Anna Kaczmarz

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Nie tylko literackimi ścieżkami 
Wisławy Szymborskiej

Choć urodziła się 
w wielkopolskiej  

miejscowości Kórnik, 
jej nazwisko nieodłącznie  

wiąże się z Krakowem. 
To z miastem pod Wawelem 

noblistka związała swoje życie 
literackie i towarzyskie, 

tu miała ulubione ścieżki 
spacerowe i miejsca spotkań. 

Tu spoczęła po śmierci. 
Zapraszamy na spacer 

po Krakowie 
szlakiem 

Wisławy Szymborskiej.

fot. Anna Kaczmarz

Kraków
i

• Kamienica przy ul. Radziwiłłowskiej 29 
 Wisława Szymborska mieszkała tu w latach 

1929-1948. To pierwszy krakowski adres poetki. 
Rodzina Szymborskich zamieszkała w kamienicy 
przy ul. Radziwiłłowskiej, gdy Wisława miała 6 lat.  

 Ojciec przyszłej noblistki – Wincenty Szymborski 
– kupił przy ul. Radziwiłłowskiej trzypiętrową 
elegancką kamienicę z roku 1896, rodzina 
Szymborskich przeprowadziła się tu z Torunia. 

 „Dla siebie Szymborscy przeznaczyli 
sześciopokojowe mieszkanie zajmujące całe 
pierwsze piętro. Duże wysokie pokoje, stiuki 
na suficie, stare meble, dywany, fortepian 
– typowe mieszkanie ludzi pochodzących ze sfer 
inteligencko-ziemiańskich. Nie było łazienki, 
ale w kuchni stała wanna” – piszą Anna Bikont 
i Joanna Szczęsna w biografii poetki 
pt. „Pamiątkowe rupiecie”. 

 Dziewczynki, Wisława, zwana Ichną i jej starsza 
siostra Maria Nawoja miały swój pokój, ich niania 
mieszkała w służbówce. Siostra poetki mieszkała 
tu do śmierci.  

 
• Gimnazjum Sióstr Urszulanek, 

 ul. Starowiślna 3 
 Po zakończeniu edukacji w szkole powszechnej 

Wisława Szymborska uczęszczała do Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek przy ul. Starowiślnej.  

 
• Redakcja „Dziennika Polskiego”, Pałac Prasy, 

ul. Wielopole 1 
 W 1945 roku Wisława Szymborska zadebiutowała 

na łamach „Dziennika Polskiego” wierszem 
„Szukam słowa”. 

 
• Dom Literatów przy ul. Krupniczej 22  
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Kolaże Wisławy Szymborskiej, fot. Adam Wojnar

 Na Krupniczej Szymborska mieszkała w latach 
1948-1963.  

 Rodzinny dom przy Radziwiłłowskiej 
Wisława Szymborska opuściła w kwietniu 1948 
roku po ślubie z poetą Adamem Włodkiem. 
Miała wówczas 25 lat, a na koncie debiut poetycki 
na łamach „Dziennika Polskiego”. Poetka 
studiowała wówczas socjologię, na którą przeniosła 
się z polonistyki – studiów nigdy nie ukończyła, 
ze względu na trudną sytuację materialną. 

 Małżonkowie zamieszkali w Domu Literatów 
przy Krupniczej 22, w tak zwanych czworakach 
literackich, gdzie po wojnie zgromadzono pisarzy, 
poetów, tłumaczy. Adam Włodek miał tam jeden 
pokój na poddaszu, przeraźliwie zimny, z którego 
przenieśli się do dwupokojowego lokum 
po Gałczyńskich, które mieściło się na pierwszym 
piętrze. 

 
• „Szuflada” – mieszkanie przy ul. Królewskiej 82 
 Z Domu Literatów Szymborska wyprowadziła się 

do kawalerki na piątym, przedostatnim piętrze 
bloku na rogu ulic 18 Stycznia (dziś Królewskiej) 
i Nowowiejskiej. Ze względu na rozmiary 
nazywała to mieszkanko „szufladą”.  

 Szymborska była już wówczas sama. Choć 
małżeństwo z Adamem Włodkiem przetrwało 
zaledwie sześć lat, to jednak przyjaźnili się 
do końca jego życia. Szymborska, chcąc zachować 
anonimowość, korzystała z nazwiska byłego 
męża, np. zamawiając pizzę.  

 Niewielkie rozmiary nie pozwalały na wstawienie 
tam żadnej z dostępnych na rynku 
tzw. meblościanek; musiała mieć zatem meble 
zrobione na zamówienie.  

 To mieszkanie dzieliło zaledwie kilka kroków 
od mieszkania Kornela Filipowicza 
przy ul. Dzierżyńskiego (dziś Juliusza Lea), 
z którym Szymborska była związana do śmierci 
pisarza w 1990 r. Nigdy ze sobą nie zamieszkali. 

 To kot Filipowicza, wielkiego kociarza, gdy 
odszedł jego pan, stał się inspiracją dla poetki 
do napisania wiersza „Kot w pustym mieszkaniu”  

 
• Ulica Wiślna 2, redakcja „Życia Literackiego”  
 Szymborska rozpoczęła pracę w redakcji pisma 

w roku 1953. Przez ponad 10 lat kierowała działem 
poezji, a także zajmowała się pocztą literacką. 
Potem do roku 1981 prowadziła także rubrykę 
„Lektury nadobowiązkowe”, w której pisała 
o swoich lekturach. 

 
• Mieszkanie przy ul. Chocimskiej 19 
 Podobno Wisława Szymborska wybrała to 

mieszkanie ze względu na rozłożysty wiąz, 
który sięgał aż do okien jej mieszkania na czwartym 
piętrze. Płakała, gdy po latach go wycięto.  

 W salonie na Chocimskiej znalazło się już miejsce 
na meblościankę, stół, tapczan oraz meble 
projektu Pappa, z poprzedniego mieszkania. 

 To na Chocimską spływały gratulacje 
po wręczeniu nagrody Nobla. To w nim przeżyła 
wiadomość o śmierci najbliższych 
– Adama Włodka, Kornela Filipowicza, 
siostry Nawoi. 

 
• Alejki Młynówki Królewskiej ciągnące się 

od Łobzowa po Bronowice. Poetka lubiła nimi 
spacerować.  

 
• Restauracja Nowa Prowincja, ul. Bracka 3-5 
 W założonej przez Grzegorza Turnaua restauracji 

Szymborska spotykała się z przyjaciółmi, 
świętowano tu różnego rodzaju okazje, 
a także organizowano zabawy literacko-muzyczne. 

 Przy wejściu znajduje się domofon literacki, 
w którym można posłuchać m.in. Szymborskiej.  

 
• Ostatni adres Szymborskiej – Piastowska 46 
 Do nowoczesnego trzypokojowego mieszkania 

wprowadziła się już jako noblistka w listopadzie 
1997 roku. 

 Dziś w ostatnim mieszkaniu noblistki, 
gdzie pozostały pamiątki po niej, można 
zamieszkać, rezydują tu też pisarze.  

 
• Na cmentarzu Rakowickim Szymborska 

spoczęła w rodzinnym grobowcu. 
 Wisława Szymborska zmarła 1 lutego 2012 roku 

w czasie snu w swoim mieszkaniu przy ulicy 
Piastowskiej w Krakowie. Pogrzeb poetki odbył się 
9 lutego 2012 roku. Zgodnie z jej wolą urna 
z prochami została złożona w grobie rodzinnym 
na cmentarzu Rakowickim (kwatera GD rząd 10., 
grób numer 10).
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Lato w mieście? Też może być ciekawe. Szcze-
gólnie gdy za cel podróży wybierze się Nowy 
Sącz. Jeżeli chcesz postawić stopę tam, gdzie 
Jadwiga Andegaweńska czy Władysław Jagieł -
ło, skieruj swe kroki w kierunku Baszty Kowal-
skiej. Pozostałości kazimierzowskiego zam ku 
to jedna z pierwszych atrakcji w mieście.  

By jeszcze bardziej dotknąć historii, ko-
niecznie trzeba wybrać się na rynek. Przepiękny 
Ratusz, Dom Gotycki, sądecka synagoga, zabyt-
kowe kamienice i urocze uliczki – w tym naj-
piękniejsze – Jagiellońska i Lwowska, pozwolą 
w pełni poczuć klimat miasta.  

Ciekawym pomysłem na wycieczkę może 
być... Sądecki Szlak Lodowy! Wszak Sącz z pysz-

Najlepsze lody w Polsce, 
szlak graffiti i street-artu, 

 ekumeniczny szlak pielgrzyma, 
park etnograficzny 

i piękny Ratusz na wielkim rynku. 
To Nowy Sącz w pigułce. 

Trzy dni to zdecydowanie za mało, 
aby poznać 

i polubić to miasto.

fot. Janusz Bobrek

Nowy Sącz
i

nych lodów słynie – sławił je już Ludwik Jerzy 
Kern w wierszu „Od Homera”. Szlak to kilka 
punktów, w których zjemy lodowe przysmaki.  

Obowiązkowym punktem wycieczki po-
winien być też Sądecki Park Etnograficzny. 
Znajdziemy w nim  przepiękne zabytki z minio-
nych lat. Muzeum prezentuje architekturę 
drewnianą oraz kulturę ludową kilku grup et-
nograficznych – Pogórzan, Górali Sądeckich 
i Lachów, a także grup etnicznych – Cyganów, 
Niemców czy Łemków. 

Po zwiedzeniu miasta, warto... popatrzeć 
na nie z góry. Punkt widokowy znajduje się 
na Górze Zabełeckiej. Podziwiać stamtąd mo-
żemy nie tylko Nowy Sącz, ale i Tatry. 

Nowy Sącz – tam gdzie 
przechadzał się Jagiełło
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NOWY SĄCZ

1. Ratusz – piękny eklektyczny budynek 
jest wizytówką miasta. Obecny wygląd to efekt 
odbudowy – po pożarze – z lat 1895-1897 

2. Ruiny Zamku Królewskiego – warownię w widłach 
Dunajca i Kamienicy wzniósł Kazimierz Wielki 

3. Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty  
4. Dom Gotycki, zwany również Kanonicznym, 

wzniesiono w połowie XV stulecia 
5. Kapliczka „Szwedzka” pw. św. Marka 
6. Dawna Synagoga – wzniesiono ją w 1746 r. 

Zgodnie z przywilejem starosty nowosądeckiego 
miała być wzorowana na synagogach w Chełmie 
lub Chęcinach i nie mogła być większa 
od najmniejszego sądeckiego kościoła 

7. Synagoga Bajs Nusn – to jedyna w Polsce 
prywatna bożnica chasydzka 

8. Drewniany kościół Świętego Rocha wzniesiono 
na przełomie XVI i XVII stulecia 

9. Renesansowa kamienica Lubomirskich 
10. Sądecki Park Etnograficzny – odnajdziemy 

w nim pamiątki po Lachach Sądeckich, Góralach 
Sądeckich, Łemkach Nadpopradzkich 
i Pogórzanach. Jego częścią jest Miasteczko 
Galicyjskie. Pięknie tu, spokojnie i cicho   

11. Secesyjny Dworzec PKP z 1908-1909 roku 
12. Stara Kolonia Kolejowa – osiedle to powstało 

w latach 1891-1917 
13. Las Falkowski 
14. Kościół Świętej Heleny – niewielka, ale piękna 

świątynia o XVII-wiecznym rodowodzie 
15. Kościół św. Kazimierza – ta piękna świątynia 

to dzieło architekta Teodora Talowskiego

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?
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Na szczególną uwagę zasługuje tarnowska sta-
rówka zwana „perłą polskiego renesansu”. Za-
chowały się tu m.in. uliczki w średniowiecznym 
planie i fragmenty murów obronnych. W central-
nym punkcie Rynku Głównego usytuowany jest 
ratusz – pierwotnie był budowlą gotycką, a obec-
nie ma styl renesansowy. Wytyczony w XIV 
wieku Rynek otaczają kamienice, wzniesione 
w większości w XVI–XVIII wieku. 

Tarnów ma również – po Krakowie – najwię-
cej zabytków w Polsce południowej. Wśród nich 
jest m.in. kilkadziesiąt budynków gotyckich, re-
nesansowych i barokowych. W Tarnowie mo-
żemy też podziwiać największe europejskie 
dzieła sztuki rzeźbiarskiej – np. monumentalne 
pomniki nagrobne rodu Tarnowskich. 

Wiele jest tu również zabytków związanych 
z generałem Józefem Bemem, urodzonym wła-

Tarnów – drugie co do wielkości 
miasto Małopolski – to miejsce 

wyjątkowe. Każdy, kto tu 
zawita, od razu poczuje tę 

niesamowitą galicyjską 
atmosferę. Turyści, którzy 

najbardziej cenią sobie 
poznawanie historii 

i zwiedzanie, absolutnie nie 
mogą pominąć tego miasta, 

gdyż zabytków jest w nim bez 
liku. Tarnów jest również 

miastem ciekawostek.

Rynek w Tarnowie, fot. Krzysztof Gzyl, własność TCI

Tarnów
i

śnie w Tarnowie. Wśród wartych zobaczenia 
miejsc wymienić można np. Mauzoleum gen. Jó-
zefa Bema, jego pomnik przy ul. Wałowej, mural 
z fragmentem „Panoramy Siedmiogrodzkiej” czy 
Bramę Seklerską. 

Warto wspomnieć, że Tarnów jest miastem 
wielokulturowym. Od wieków mieszkali w nim 
nie tylko Polacy, ale także Żydzi, Austriacy, Niemcy, 
Szkoci, Romowie, Czesi czy Ukraińcy. Stąd w hi-
storii miasta znajdziemy wiele śladów tejże wie-
lokulturowości. Wśród najważniejszych zabytków 
są m.in. te związane z historią tarnowskich Żydów. 

Tarnów jest też miastem ciekawostek. Jedna 
z nich to fakt, iż ze względu na swój specyficzny 
mikroklimat miasto bywa nazywane polskim 
„biegunem ciepła”. Najwyższa średnia roczna 
temperatura wynosi tu 8,8 st., a okres wegetacyjny 
należy do najdłuższych w kraju – trwa 210–230 dni.

Wielokulturowa 
perła polskiego renesansu
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TARNÓW

1. Góra św. Marcina i ruiny zamku Tarnowskich 
– zamek powstał w latach 1328–1331. Była to 
prawdopodobnie pierwsza w historii Polski tak 
duża rezydencja świeckiego możnowładcy 

2.  Rynek Główny i gotycko-renesansowy ratusz 
3.  Dworzec kolejowy – jeden z najpiękniejszych 

w Polsce, zyskał miano „perły secesji” 
4.  Bazylika Katedralna Narodzenia NMP 

– najbardziej reprezentacyjny zabytek Tarnowa, 
w którym znajdziemy m.in. nagrobki 
Tarnowskich i Ostrogskich, uchodzące za jedne 
z najwybitniejszych polskich dzieł sztuki 

5.  Muzeum Diecezjalne – najstarsze muzeum 
kościelne w Polsce (1888 r.) 

6.  Dom Mikołajowski z 1524 r. 
7.  Kościół pw. Świętej Rodziny – zaprojektował 

go Jan Sas-Zubrzycki, a autorem witraży jest 
Stefan Matejko (brat mistrza Jana) 

8.  Pomnik kataryniarza na pl. Bema – jedyna 
w Polsce rzeźba, która gra kataryniarską muzykę 

9.  Stary Cmentarz na Zabłociu – jedna 
z najstarszych zachowanych i użytkowanych 
do dziś nekropolii w Polsce 

10.  Park Strzelecki i Mauzoleum gen. Józefa Bema, 
w którym złożono prochy generała 

11.  Brama Seklerska im. Józefa Bema i Sandora 
Petöfiego – dar węgierskiej fundacji Irott Szó 
i miasta Sepsiszentgyőrgy dla Tarnowa; 
druga – obok Starego Sącza – taka brama 
w Polsce 

12.  Muzeum Etnograficzne – to pierwsza stała 
wystawa poświęcona historii i kulturze Romów. 
Na dziedzińcu można oglądać oryginalne wozy 
taborowe 

13.  Ulica Wałowa – tarnowski deptak; można tam 
obejrzeć np. pomnik Łokietka, Ławeczkę 
Poetów i mural przedstawiający gen. Bema 
w dniu bitwy pod Sybinem (11.03.1849 r.) 

14.  Bima – najważniejszy zabytek żydowski 
w centrum Tarnowa, jedyna ocalała część Starej 
Synagogi z XVII wieku 

15.  Cmentarz Żydowski (Kirkut) 
16.  Czerwony Tramwaj na placu Sobieskiego 

– replika pojazdu, który kursował tu w latach 
1911–1942.

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Najstarsze ślady osadnictwa na ziemi bocheńskiej 
sięgają XI wieku. Za przykłady mogą tutaj posłu-
żyć Łapczyca, Bochnia i Chełm. Ten ostatni gród 
pamięta czasy państwa Wiślan. Warto jednak do-
dać, że osadnictwo na tych ziemiach istniało już 
w czasach prehistorycznych. Również Łapczyca 
należy do najstarszych miejscowości w Polsce po-
łudniowej. 

Podobnie Bochnia – stolica i największe mia-
sto powiatu bocheńskiego. Już w połowie XIII 
wieku pełniła ona rolę centrum regionu. Właśnie 
tu miało miejsce pierwsze na ziemiach polskich 
odkrycie soli. Początki Kopalni Soli Bochnia jako 
zakładu wydobywczego sięgają 1248 roku. 

To najstarsza kopalnia soli kamiennej w Pol-
sce. Obecnie jest ona Pomnikiem Historii wpisa-
nym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
oraz główną atrakcją turystyczną regionu. Oferuje 

Któż nie słyszał o Kopalni Soli 
w Bochni i kościele św. Leonarda 
w Lipnicy Murowanej, wpisanych 
na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO? Albo o barokowym Zamku 
Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu? 

Eksplorując turystyczne szlaki 
Małopolski, warto zawitać 

do powiatu bocheńskiego, gdyż 
historia tych ziem jest bardzo 

ciekawa. A i wspaniałych zabytków 
tu nie brakuje.

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, fot. M. Gąciarz

Powiat bocheński
i

kilka tras turystycznych, prowadzących przez za-
bytkowe wyrobiska, a także wiele atrakcji (jak np. 
przejazd podziemną kolejką, przeprawa łodziami, 
nocleg pod ziemią). 

Powiat bocheński może się również pochwa-
lić największą w Polsce zachowaną barokową re-
zydencją obronną. To Zamek Kmitów i Lubomir-
skich w Wiśniczu, uznawany za jeden z najwspa-
nialszych przykładów tego typu architektury w na-
szym kraju. 

Natomiast do najbardziej znanych i cennych 
zabytków drewnianej architektury sakralnej na-
leży kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej. 
On również – obok Kopalni Soli Bochnia – jest wpi-
sany na listę UNESCO. Legenda głosi, że świątynię 
wzniesiono w 1141 r. w miejscu pogańskiej gontyny, 
z której do naszych czasów przetrwał tylko Słup 
Światowida (wspiera on ołtarz od tyłu).

Bocheńska ziemia ze skarbami 
światowego dziedzictwa
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POWIAT BOCHEŃSKI

1. Kopalnia Soli Bochnia 
2.  Zamek Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu 
3.  Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej 
4.  Muzeum Mleczarstwa w Królówce – jedyne takie 

muzeum w Polsce, mieści się w budynku daw -
nej mleczarni z XIX wieku 

5.  Kamienie Brodzińskiego – pomnik przyrody 
znajdujący się na pograniczu Lipnicy Górnej 
i Rajbrotu. Składa się z dziewięciu skał i należy 
do najcenniejszych w Polsce południowej 

6.  Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni 
7.  Cmentarz żydowski w Bochni – założony w 1872 

roku. Zachowało się blisko 700 nagrobków, 
z których większość to tradycyjne macewy 

8.  Kościół św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach 
– można tu podziwiać m.in. XVI-wieczną figurę 
Chrystusa Zmartwychwstałego 

9.  Góra św. Jana – owiana licznymi legendami. 
W średniowieczu był tu gród obronny 

10.  Ekomuzeum w Sobolowie – niewielki, drewnia -
ny budynek, którego ściany parterowe wyple -
ciono z wikliny. Na ekspozycję składają się 
przedmioty i narzędzia używane w gospodar -

stwach rolnych w minionym stuleciu. Wśród 
nich są np. żarna, młynki do zboża, stare żelazka 
i zegary, kołowrotki, a nawet koński kierat 

11.  Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie 
12.  Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśni -

czu – wybitne dzieło wczesnego baroku, ufun -
dowane przez S. Lubomirskiego jako dar 
wdzięczności za zwycięstwo pod Chocimiem 
w 1621 r. Od XVIII w. do dziś służy za więzienie 

13.  Muzeum Pamiątek po Janie Matejce – „Koryz -
nówka” w Starym Wiśniczu. Mistrz Jan przy -
jeżdżał tu często w latach 60. i 70. XIX w. 
do szwagrostwa Serafińskich. Od lat 50. XX 
wieku rodzina zaczęła udostępniać dom 
zwiedzającym, a muzeum otwarto tu w 1981 r. 

14.  Źródełko wody mineralnej Zuber – jedna z głów -
nych atrakcji gminy Żegocina. Ze źródełka 
wypływa woda o bardzo dużej mineralizacji, 
posiadająca wiele właściwości leczniczych 

15.  Izba Pamięci Gen. Leopolda Okulickiego 
w Bratucicach 

16.  Kościół pw. św. Małgorzaty Panny i Męczennicy 
w Trzcianie

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?



Kopalnia Soli Bochnia, będąca główną 
atrakcją turystyczną regionu, oferuje kilka 

tras turystycznych i wiele atrakcji: ekspozycję 
multimedialną, przejazd podziemną kolejką, 
przeprawę łodziami, zajęcia edukacyjne, gry 
integracyjne i inne. Można również spędzić 

noc w ogromnej sypialni 250 metrów 
pod ziemią, zorganizowanej w komorze 

Ważyn – największym podziemnym 
pomieszczeniu w Europie wykonanym przez 

człowieka. Mieści ona m.in. dyskotekę 
i boisko sportowe.

Kaplica św. Kingi, fot. z arch. Kopalni Soli Bochnia

Bochnia to nie tylko żywa historia budowana 
na soli. Miłośników sztuki na pewno zainteresuje 
bogata ekspozycja zgromadzona w Muzeum im. 
Stanisława Fischera. Mieści się ono w dawnym 
gmachu klasztoru oo. dominikanów, będącym jed-
nym z najcenniejszych zabytków architektonicz-
nych Bochni. Wśród 20 tys. eksponatów znajdują 
się liczne obrazy polskich artystów: Jacka Malczew-
skiego, Włodzimierza Tetmajera, Olgi Boznańskiej, 
Ludwika Stasiaka, Marcina Samlickiego i innych.  

W Bochni działa również Muzeum Motyli 
„Arthropoda” posiadające największą w Polsce 
stałą ekspozycję liczącą ponad 5 tysięcy okazów 
z Afryki Środkowej, Australii i wielu wysp odległej 
Oceanii, Ameryki Północnej, Środkowej i Połu-
dniowej, Europy, Azji. 

Bochnia
i

18

Miasto Soli zaprasza
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W sąsiedztwie średniowiecznego Rynku 
wznosi się majestatyczna Bazylika św. Mikołaja 
z cudownym obrazem Matki Boskiej Różańcowej. 
Znajduje się w niej również Kaplica św. Kingi, pa-
tronki górników solnych, nawiązująca do wystroju 
kościoła Mariackiego w Krakowie, zaprojektowana 
przez samego Jana Matejkę. 

Bochnia urzeka ilością zieleni, a odwiedzający 
to górnicze miasto mają wiele okazji do aktywnego 
wypoczynku. Warto wspomnieć o zabytkowych Plan-
tach Salinarnych, Placu Turka i Rodzinnym Parku 
Uzbornia, oferujących kilka kilometrów ścieżek spa-
cerowych, place zabaw, boiska sportowe, zielone si-
łownie i inne atrakcje. W letnie niedzielne popołudnia 
na Plantach Salinarnych można usłyszeć, jak za daw-
nych lat, górniczą orkiestrę koncertującą w Altanie.  

Tężnia Solankowa przy Plantach Salinarnych, 
która jest największym w regionie obiektem tego 
typu dostępnym dla wszystkich nieodpłatnie, to 
nie tylko bardzo atrakcyjna wizualnie konstrukcja. 
Inhalacje przy tężni solankowej pozwalają na „od-
trucie” organizmu, który na co dzień narażony jest 
na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem. Mi-
kroklimat wokół tężni korzystnie wpływa też 
na profilaktykę i leczenie zapalenia zatok, rozedmy 
płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy we-
getatywnej, a nawet w przypadku ogólnego wy-
czerpania. Jej walory docenią również osoby zma-
gające się z chorobami tarczycy. Obok tężni, wypo-
sażonej również w komorę inhalacyjną, znajdują 
się tereny rekreacyjno-sportowe: plac zabaw, zie-
lona siłownia oraz boiska sportowe. 

POZNAJ SMAK BOCHEŃSKIEJ SOLI 
W wielu bocheńskich restauracjach i cukierniach 
można rozkoszować się daniami, których głównym 
składnikiem determinującym smak potraw jest sól 
wydobyta z miejscowej kopalni. Wśród nich jest 
pstrąg lub polędwica wołowa pieczone w soli, 
a na przekąskę „kanapka sztygara”. W pysznej bo-
cheńskiej kuchni nie brakuje też lokalnych dese-
rów, których wyjątkowy smak doceni każdy sma-
kosz słodkości. Wśród nich są też słone lody! 

ODWIEDŹ BOCHNIĘ Z POLSKIM  
BONEM TURYSTYCZNYM 
Osoby chcące spędzić w Bochni nieco więcej czasu, 
mogą skorzystać z ofert przedsiębiorców przyjmu-
jących płatności Polskim Bonem Turystycznym.

Muzeum Motyli „Arthropoda”,  
fot. Łukasz Chojecki

Tężnia solankowa w Bochni oddana do użytku w 2020 roku, 
fot. Tomasz Ryncarz

Muzeum im. Stanisława Fischera, fot. Łukasz Chojecki



Nowy Wiśnicz i okolice
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W dobrach Kmitów 
i Lubomirskich 

Czy Jan Matejko 
grywał na fortepianie 

w „Koryznówce”? 
Dlaczego Kmitowie 

wznieśli potężną warownię 
w Nowym Wiśniczu, 
a w ufundowanym 

przez Stanisława Lubomirskiego 
imponującym 

klasztorze karmelitów bosych 
powstało ciężkie więzienie? 

Czy mopek lata? 
Tego wszystkiego 

dowiemy się, 
przemierzając ścieżki 

m.in. Wiśnicko-Lipnickiego 
Parku Krajobrazowego.

 fot. Adam Wojnar

Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy, obejmu-
jący sporą część Pogórza Wiśnickiego, chroni po-
nad 14 tysięcy hektarów malowniczej mozaiki 
lasów, łąk i pastwisk, także faunę i florę oraz 
wszystko to, co wznieśli na tej ziemi przodkowie. 

Odnajdziemy w nim nie tylko buławnika 
mieczolistnego, ciemiężycę zieloną czy go-
ryczuszkę orzęsioną, ale także parzydło leśne 
i skrzyp olbrzymi. Sporo tu nietoperzy – od pod-
kowca małego i gacka wielkouchego po mopka 
i nocka Natterera. Na naszej trasie może też po-
jawić się zębiełek karliczek, pełzacz leśny, czer-
wończyk nieparek, a nawet paź królowej. 

Urocze ścieżki doprowadzą nas przed wy-
ciosane przez matkę naturę malownicze Ka-
mienie Brodzińskiego i Skałki w Chronowie. 

A przecież nie można pominąć potężnej wa-
rowni Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wi-
śniczu czy dworu Koryznówka, w którym by-
wał Jan Matejko. 

Warto też zajrzeć do Lipnicy Murowanej. 
Niewiele bowiem miejscowości może poszczy-
cić się tak niezwykłymi zabytkami: aż trzema ko-
ściołami – drewnianym św. Leonarda (na cmen-
tarzu), gotyckim św. Andrzeja Apostoła i baroko-
wym św. Szymona z Lipnicy. Nie można też za-
pomnieć o pięknym Rynku i podcieniowych do-
mach. W pobliskiej zaś Lipnicy Dolnej zerknąć 
wypada na okazały Dwór Ledóchowskich. 

Odnajdziemy tu bezcenne zabytki, wspa-
niałe dzieła sztuki i zachwycające krajobrazy. To 
idealne miejsca na wakacyjne wycieczki.
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Zachodzące słońce rozświetla majestatyczny 
komin przy Szybie Campi.

Wśród mogił i wiekowych drzew nieopodal 
Uszwicy znajduje się modrzewiowa świąty-
nia, która urzeka swym pięknem. Kościoł 
pw. św Leonarda w Lipnicy Dolnej, wpisany 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Kładka pieszo-rowerowa łącząca Proszów-
ki z Krzyżanowicami stanowi dopełnienie 
pięknego krajobrazu i jest ciekawą atrakcją 
turystyczną regionu.

Budzący się do życia Wiśnicz ukazuje swoje 
piękno i  zaprasza do  jednego z  najcenniej-
szych dzieł wczesnobarokowej architektury 
rezydencjonalno-obronnej - Zamku Kmitów 
i Lubomirskich. 

Czarny Staw w  Puszczy Niepołomickiej, 
największy zbiornik wodny tego komplek-
su leśnego, leżący w  Gawłówku w  Gminie 
Drwinia.

Górujący nad wioską, ponad zakolem rze-
ki Stradomka, wieruszycki dwór obronny 
to  prawdziwa perełka renesansu i  jeden 
z  najstarszych zachowanych dworów szla-
checkich w Polsce.

W centrum Bochni znajduje się Bazylika pw. 
św. Mikołaja, gotycka świątynia z  cudow-
nych obrazem Matki Boskiej Bocheńskiej.

Północny kraniec Powiatu Bocheńskiego, 
to tu spotyka się Raba z Wisłą.

Kamienie Brodzińskiego to bardzo malowni-
cza grupa 9 skał w kształcie baszt, grzybów, 
ambon i skalnych występów. 

Starosta Bocheński Adam Korta zaprasza na

WEEKEND Z ZABYTKAMI POWIATU BOCHEŃSKIEGO
w tym m.in.: • zlot pojazdów zabytkowych • zjazd do kopalni z 50% rabatem • bezpłatny wstęp do muzeów

• darmowe wejście do kościółka św. Leonarda • bezpłatne wejście do Klasztoru Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu
•  wystawa w bocheńskim archiwum •  spacery tematyczne, piknik pszczelarski i wiele innych atrakcji

WIĘCEJ INFORMACJI NA ZABYTKI.POWIATBOCHENSKI.PL

sobota 11.09 i niedziela 12.09
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Krainą rozmaitości powiat brzeski jest dlatego, 
że obejmuje tak odmienne regiony, jak: Kotlinę Sando-
mierską na północy i Pogórze Wiśnickie na południu. 
Region południowo-wschodni upodobali sobie pie-
churzy i rowerzyści, a jezioro Czchowskie to wyma-
rzone miejsce do uprawiania sportów wodnych. 

Miłośników wędrówek powiat brzeski przy-
ciąga mnogością malowniczych szlaków turystycz-
nych wytyczonych tak, by przy okazji można było 
zwiedzić ciekawe miejsca. Wśród nich wymieńmy 
choćby szlaki: Łysa Góra – Niedźwiedza, Czchów 
– Rajbrot, Szlak Śliwkowy czy też Szlak Militarno-Hi-
storyczny na Wzgórzu Zamkowym w Czchowie. 

Wiele jest w powiecie brzeskim malowniczych 
miejscowości, które warto odwiedzić. Do najważ-

I góry, i niziny, a do tego pola, lasy, 
czysta woda i wiele zabytków 

z różnych epok – Ziemia Brzeska 
to kraina rozmaitości, w której 

każdy znajdzie coś dla siebie. To 
wymarzone miejsce na urlop za-
równo dla miłośników przyrody, 

jak i dla amatorów aktywnego wy-
poczynku, fanów turystyki pieszej 
i rowerowej, a nawet osób upra-

wiających sporty wodne.

Zamek w Dębnie, fot. Michał Gąciarz

Powiat brzeski
i

niejszych atrakcji turystycznych regionu należy za-
mek w Dębnie wzniesiony w latach 1470–1480. To 
budowla naprawdę unikatowa – zachowane w nie-
mal niezmienionym kształcie dzieło późnośrednio-
wiecznej architektury świeckiej, które posiada ce-
chy gotyku i renesansu. 

Miłośników historii i zwiedzania na pewno 
zainteresują także: cenne zabytki architektury sa-
kralnej, których na terenie powiatu nie brakuje, ru-
iny średniowiecznego zamku w Czchowie, dwór 
szlachecki w Dołędze pochodzący z XIX wieku, Za-
mek Tropsztyn w Wytrzyszczce czy wreszcie na-
leżący do najcenniejszych zabytków Małopolski 
Pałac Goetzów-Okocimskich w Brzesku, wznie-
siony pod koniec XIX wieku.

Od nizin po góry. Witamy 
w krainie rozmaitości
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POWIAT BRZESKI

1. Zamek w Dębnie – późnogotycka budowla 
wzniesiona w latach 1470–1480 przez kanclerza 
wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego 
Jakuba z Dębna, unikatowy obiekt w skali kraju 

2.  Baszta w Czchowie – pozostałość średniowiecz -
nego zamku administracyjno-obronnego, 
jednego z najstarszych zamków królewskich, 
strzegących traktu handlowego na Węgry. 
Basztę wzniesiono na przełomie XIII i XIV w. 

3.  Zamek Tropsztyn w Wytrzyszczce – zamek 
obronny wzniesiony w I poł. XIV w., z inicjaty -
wy rodu Ośmiorogów. Obecnie możemy podzi -
wiać jego rekonstrukcję. To jedna z najpięk -
niejszych warowni rycerskich z kamienia 

4.  Kościół św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki 
w Dębnie – gotycka świątynia wzniesiona 
na przełomie XV i XVI wieku 

5.  Kościół Przemienienia Pańskiego w Jurkowie 
– zabytek z XVI wieku. Modrzewiowy kościółek 
jest jednym z obiektów Szlaku Architektury 
Drewnianej w Małopolsce 

6.  Pałac Goetzów-Okocimskich w Brzesku – należy 
do najcenniejszych zabytków Małopolski, 

wspaniała rezydencja fabrykancka wzniesiona 
pod koniec XIX w. przez Jana II Albina Goetza-
Okocimskiego, właściciela okocimskiego 
browaru oraz jego żonę Zofię z Sumińskich 

7.  Gród na Wzgórzu Bocheniec – w Jadownikach 
znajdują się pozostałości wczesnośred niowie -
cznego grodu, który należał do najważniejszych 
obiektów architektury obronnej i związany był 
z istniejącym w Małopolsce państwem Wiślan 

8.  Dwór w Dołędze – odegrał on ważną rolę 
w ruchach narodowowyzwoleńczych. Gościł 
m.in. Wyspiańskiego, Asnyka, Tetmajera, 
Grabskiego 

9.  Dwór w Biskupicach Melsztyńskich – najstarsza, 
utrzymana w staropolskim stylu klasycystycz -
nym, siedziba rodziny ziemiańskiej w powiecie 
brzeskim 

10.  Pałac Kępińskich w Szczurowej 
11.  Dworek Myśliwski w Strzelcach Wielkich 
12.  Bazylika św. Marii Magdaleny i św. Stanisława 

w Szczepanowie 
13.  Kościół pw. św. Jakuba w Brzesku – XV-wieczna 

świątynia utrzymana w stylu gotyckim

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?
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Czchów – tak wiele 
do odkrycia

Pobyt tutaj zadowoli zarówno rodziny z dziećmi, osoby 
aktywne lub szukające spokoju od zgiełku. Urozma-
icona rzeźba terenu, rzeka Dunajec, miejsca wido-
kowe, atrakcje i zabytki pozwolą na miłe spędzenie 
wyjazdu weekendowego lub dłuższego wypoczynku.  

Wśród miejsc, które koniecznie trzeba odwie-
dzić, jest nowa atrakcja Czchowa – zamek, zysku-
jący wciąż na popularności. Zamek wraz z wieżą wi-
dokową, zamkowymi piwnicami i wieżą bramną 
kryje w sobie wiele tajemnic. Tutaj archeolodzy do-
konali niezwykłych odkryć. Odnaleziono przepa-
lone ziarna zboża i rękawicę rycerską pochodzące 
z XIV/XV w., a kamienny gotycki portal prowadzący 
do piwnic stał się wzorem dla rekonstrukcji innych 
zamków w Polsce.  

Na wzgórzu wokół zamku snuje się szlak mi-
litarno-historyczny, wraz z kopiami uzbrojenia śre-
dniowiecznego i z czasów wojen światowych.  

Centrum miasteczka otaczają domy z podcie-
niami, a na południowym wschodzie rynku stoi 

Czchów, kiedyś królewskie 
miasto, dzisiaj niezwykłe miejsce 

sprzyjające wypoczynkowi 
i wszelkim formom turystyki. 

O niezwykłości gminy Czchów 
decydują liczne zabytki wraz 
z nową atrakcją, częściowo 
odbudowanym zamkiem 

i gotyckim kościołem z freskami, 
a także takie miejsca jak: 

Kąpielisko Jurkowska Chorwacja, 
Jaśkowy Sad, Wioska Indiańska 
oraz wspaniałe roztaczające się 

wokół krajobrazy.
Kościół, fot.  P. Góryjowski

Czchów
i

gotycki kościół z unikatowymi freskami ścien-
nymi. Wśród figur na rynku zagadkowa jest histo-
ria kamiennego lwa, którą wraz z innymi  opowie-
ściami można usłyszeć w każdy weekend wakacji 
podczas „Spacerków po Czchowie” prowadzonych  
przez Tarnowską Organizację Turystyczną 
i MOKSiR w Czchowie.  

Spragnionych wypoczynku nad wodą zachę-
camy do odwiedzenia Jurkowskiej Chorwacji. Jest 
tu wiele atrakcji: spływ Dunajcem, sporty wodne, 
plażowanie, wędkowanie, park linowy i wypoży-
czalnia rowerów.  

W niedalekiej okolicy znajdują się piękne 
obiekty sakralne: w Tymowej kościół z sobotami, 
w Domosławicach kościół z ikoną Matki Bożej Do-
mosławickiej oraz drewniane kościoły w Jurkowie 
i Złotej.  

Do odkrycia tych i innych skarbów naszej 
ziemi zaprasza Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Czchowie.

Zamek w Czchowie, fot.  S. Kusiak
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Gmina Iwkowa 
 – blisko natury

Gmina Iwkowa
i

Popularną atrakcją jest 34-metrowa wieża wido-
kowa znajdująca się w koronach drzew na wzgó-
rzu Szpilówka.  Najcenniejszymi zabytkami są: 
modrzewiowy kościółek w Iwkowej, pustelnia św. 
Urbana w Iwkowej, prezbiterium kościoła para-
fialnego w Wojakowej.  Warto zasmakować licz-
nych produktów lokalnych m.in. suszonych owo-
ców (głównie śliw), wędlin, wiejskiego chleba oraz 
miodów. Najważniejszym wydarzeniem promo-
cyjnym na terenie gminy jest Święto Suszonej 
Śliwki, które odbywa się we wrześniu i związane 
jest z wciąż żywą tradycją suszenia owoców.  
Zapraszamy do Gminy Iwkowa i zachęcamy 
do skorzystania z poniższej oferty: 
 
• Bacówka „Biały Jeleń” (Iwkowa 586,  tel. 14 684 
44 40, kom. 605 555 077, www.bacowka.com.pl) 

• Winnica Nowizny (Połom Mały 60, tel. 607 578 
156, www.winnicanowizny.pl) 
• Zajazd Zyga (Iwkowa 575, tel. 14 684 44 72) 
• Zagroda na Pacanach (Iwkowa 842, tel. 693 454 
872, www.zagrodapacany.pl) 
• Domki Idylla (Połom Mały 20, kom. 607 072 466, 
www.domki-idylla.pl) 
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Borówkowy 
Bukiet Smaków” (Iwkowa 420, tel. 14 684 42 07, 
669 423 313) 
• Kąty 17 (zajęcia jogi, Kąty 17, tel. 693 440 246) 
• Ogródki Gastronomiczne w Iwkowej (centrum 
Iwkowej: tel. 607 976 063, www.ogrodki-iw-
kowa.pl) 
• Cafe Bar „U Reni” (Iwkowa 27, tel. 14 68 44 110) 
• Hodowla królików rasowych (Iwkowa 651, tel. 
609 315 968)

Gmina Iwkowa  to malownicze, proekolo-
giczne miejsce położone w niewielkiej ko-

tlinie na pograniczu Pogórza Rożnow-
skiego i Beskidu Wyspowego, otoczone 

dookoła wzgórzami, polami i lasami, z dala 
od wielkomiejskiego zgiełku. Urozma-

icony krajobraz i bogate walory przyrodni-
cze sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi 
na licznych trasach rowerowych, spacero-
wych i szlakach turystycznych. Gmina Iw-
kowa to również bogate dziedzictwo kul-
turowe, reprezentowane przez Zespoły 
Pieśni i Tańca Iwkowianie i Mali Iwkowia-

nie oraz Iwkowską  Orkiestrę Dętą. 

fot. arch.
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Bogata historia regionu, urozmaicona oferta 
kulturalna, malownicze krajobrazy i miejsca 
do rekreacji (m.in. zalew „Chechło”, kąpieliska 
„Balaton” i „Skowronek”) oraz liczne zabytki 
kultury materialnej (m.in. Dwór Zieleniewskich 
w Trzebini, imponujący zamek Lipowiec, ma-
lowniczy skansen w Wygiełzowie, Zespoły Par-
kowo-Pałacowe w Młoszowej i Porębie Żegoty) 
stanowią niezwykłe atrakcje tego powiatu. 

W skład powiatu wchodzą cztery gminy 
miejsko-wiejskie: Alwernia, Chrzanów, Libiąż, 
Trzebinia i jedna gmina wiejska Babice. Ziemia 
Chrzanowska zachęca turystów nie tylko do pie-
szych i rowerowych wycieczek, ale także tury-
styki konnej. W pakiecie atrakcji turystycznych 

Powiat chrzanowski 
to znakomite miejsce 

do uprawiania 
turystyki weekendowej. 

Można tu zobaczyć 
liczne budowle sakralne, 

zamki, rezydencje i dwory. 
Na miłośników spędzania 

wolnego czasu nad wodą czeka 
m.in. zmodernizowany 

zalew Chechło, 
czy popularny Balaton 

– serce Trzebini.

fot. z archiwum UM w Trzebini, autor R. Wall

Powiat chrzanowski
i

każdej z gmin powiatu znajdują się doskonale 
przygotowane trasy, które oprowadzają po naj-
piękniejszych zakątkach. Przygotowano rów-
nież liczne ścieżki dydaktyczne, na których od-
kryć można geologiczne cuda przyrody. 

Przez powiat chrzanowski przebiega też 
tzw. Szlak Papieski upamiętniający miejsca po-
bytu  kardynała Karola Wojtyły. Głazy dolomi-
towe i krzyże „papieskie” wyznaczające ten 
szlak znajdują się m.in. przy Bazylice Mniejszej 
oo. Salwatorianów w Trzebini, kościele św. Mi-
kołaja w Chrzanowie, Sanktuarium Maryjnym 
w Płokach, klasztorze oo. Bernardynów w Al-
werni oraz pięknym drewnianym kościółku 
w Mętkowie.

Najpiękniejsze zakątki  
ziemi chrzanowskiej
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POWIAT CHRZANOWSKI

1. Klasztor oo. Bernardynów w Alwerni  
2. Zespół Pałacowo-Parkowy w Porębie Żegoty, 

 zabytkowe: pałac, kaplica-mauzoleum 
Szembeków, park, rządcówka oraz stodoła 

3. Ruiny zamku Lipowiec we wsi Babice  
4. Nadwiślański Park Etnograficzny 

w Wygiełzowie. Na terenie skansenu 
o powierzchni 5,3 ha znajduje się 25 cennych 
zabytków budownictwa drewnianego, 
nie licząc małej architektury. W malowniczym 
terenie znajdują się zagrody chłopskie z sadami 
i ogródkami kwiatowymi, obiekty związane 
z wiejską produkcją rzemieślniczą, kościół 
z dzwonnicą, zespół małomiasteczkowy i inne 
przykłady architektury wsi nadwiślańskiej  

5. Zabytkowy lamus dworski w Chrzanowie 

6. Dwór w Płazie 
7. Młyn wodny w Żarkach z 1834 roku 
8. Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej 
9. Dwór Zieleniewskich w Trzebini 
10. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini 
11. Cmentarz żydowski w Chrzanowie 
12. Przydrożne kapliczki, krzyże i figury 

– na terenie gminy Chrzanów znajduje się wiele 
przydrożnych kapliczek, krzyży i postaci 
religijnych, które często pochodzą jeszcze 
z XIX w. lub początku XX w. 

13. Neogotycki kościół pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego z początków XX wieku 
w Libiążu 

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?



Na granicy regionu 
Krakowskiego i Śląskiego, 

w otoczeniu rozległych lasów 
i malowniczych wzgórz, leży 
Trzebinia – miasto położone 

u wrót Jury Krakowsko- 
-Częstochowskiej, mające 

za sobą wielowiekową historię 
wydobycia węgla i kruszców, 

a jednak niezwykle bogate 
przyrodniczo. Do odwiedzenia 

Trzebini zachęcają piękne 
krajobrazy, wspaniałe lasy 

i niezwykłe skarby przyrody, 
które warto obejrzeć z bliska.

Centrum Trzebini, fot. arch. UM w Trzebini

WYPOCZYNEK NAD WODĄ 
W Trzebini znajduje się kilka chętnie odwiedza-
nych latem miejsc do kąpieli, z których najpopu-
larniejszy jest położony w centrum Ośrodek Re-
kreacyjny „Balaton”. Urządzono go w zatopio-
nym kamieniołomie, zasilanym najczystszą wodą 
z podziemnych źródeł, otoczonym niezwykle ma-
lowniczą koroną skałek, na których urządzono 
miejsce do wspinaczki oraz tyrolkę z dwiema li-
nami. Latem odwiedzają go osoby szukające miej-
sca do zabawy w wodzie, a zimą amatorzy morso-
wania.  

Drugim popularnym miejscem jest położony 
wśród lasów Ośrodek Rekreacyjny „Chechło”, zor-
ganizowany na największym w Trzebini zbiorniku 
wodnym, obejmującym obszar 54 ha i doskona-

łym do uprawiania sportów wodnych. Oba ośrodki 
zostały zmodernizowane w latach 2018-2019, przy-
gotowane na przyjęcie turystów na piaszczystych 
plażach i strzeżonych kąpieliskach, wyposażone 
w miejsca zabaw dla dzieci oraz rozbudowane za-
plecze sanitarne.  

Równie atrakcyjna dla mieszkańców oraz 
osób przyjezdnych jest doskonale wyposażona 
kryta pływalnia Aqua Planet, oferująca przez cały 
rok możliwość ciekawego spędzenia czasu dla osób 
w każdym wieku. 

NORDIC WALKING, LEŚNE SZLAKI  
I DZIKIE STORCZYKI 
Amatorzy spacerów, biegów i jazdy na rowerze czę-
sto rozpoczynają swoje wędrówki w spokojnym 

Trzebinia
i

28

Trzebinia – u wrót Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej



Zalew Chechło, fot. arch. UM w Trzebini

PORADNIK TURYSTYCZNY
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otoczeniu Puszczy Dulowskiej, przez którą prze-
chodzi kilka szlaków turystycznych. Spacerowicze 
napotkać mogą nie tylko stanowiska roślin rzadkich 
i chronionych, lecz także uznawane za jedne z naj-
piękniejszych kwiatów storczyki, których dzikie od-
miany rosną w kilku miejscach w Trzebini. 

Ogółem po terenie gminy przebiega ok. 114 
km szlaków, z których najdłuższy jest czerwony, 
poprowadzony w pętli wokół całej gminy. Tutej-
sze szlaki, prowadzące przeważnie leśnymi ścież-
kami, dają możliwość wspaniałego relaksu w oto-
czeniu pięknych drzew. Zróżnicowana budowa te-
renu daje możliwość wyboru trudności tras, z któ-
rych część przebiega łagodnie opadającymi łu-
kami, a część drogami z dużą różnicą poziomów. 
Poprowadzono je w taki sposób, by nie omijały 
ważnych pamiątek i zabytków przeszłości, a jed-
nocześnie prowadziły do najciekawszych przyrod-
niczo miejsc w gminie. Część z nich łączy się z tra-
sami, obejmującymi Jurę Krakowsko-Częstochow-
ską oraz międzynarodowe trasy Greenways. Rów-
nie atrakcyjne są szlaki tematyczne (szlaki krajo-
brazowe „Śladami Zielonych Pereł Trzebini” czy 
szlak pielgrzymkowy do Mariazell, odwiedzający 
dwa trzebińskie sanktuaria: Bazylikę Mniejszą 
– Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini 
oraz Sanktuarium Maryjne w Płokach). Interesu-
jącą propozycją są programy przygotowane przez 

miejscowości tematyczne „Dulowa. Zaginiona 
wioska” i „Bolęcin. Wioska pod skałą”, natomiast 
osobom zainteresowanym ofertą kulturalną pro-
ponujemy koncerty i wystawy organizowane 
w Dworze Zieleniewskich w Trzebini. 

Atutem Trzebini jako miejsca na rodzinną wy-
cieczkę lub wyprawę rowerową jest także możliwość 
szybkiego dojazdu z Krakowa i Katowic – autostradą 
A4, drogą nr  79 czy pociągiem, o czym często wspo-
minają turyści przyjeżdżający tu na weekend, 
na jedną z imprez biegowych lub rowerowych.

Plaża Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”,  
fot. arch. UM w Trzebini
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Pierwsze wzmianki o najstarszych osadach na tere-
nie powiatu dąbrowskiego pochodzą z początków 
XVIII wieku. Warto zainteresować się historią tego 
regionu. Znajdziemy tu również wiele miejsc pa-
mięci narodowej. 

Bez wątpienia największą atrakcją turystyczną 
powiatu jest wieś Zalipie w gminie Olesno, która sły-
nie z malowanych chat. Próżno szukać drugiej takiej 
miejscowości w Polsce, w której domy byłyby pięk-
nie ozdobione kwiatowymi ornamentami. Zwyczaj 
ten wywodzi się z końca XIX wieku i do dziś jest kul-
tywowany. We wsi Zalipie warto zobaczyć m.in. Za-
grodę im. Felicji Curyłowej, w której mieści się filia 
Muzeum Etnograficznego będącego oddziałem Mu-
zeum Okręgowego w Tarnowie. 

Powiśle Dąbrowskie 
– malownicza kraina pełna 

pięknych lasów, rzek, barwnych 
pól uprawnych i nieskażonych 
przemysłem terenów wprost 
wymarzonych do uprawiania 

sportu, a także turystyki 
pieszej, rowerowej czy konnej. 

Coś dla siebie znajdą tu 
zarówno miłośnicy przyrody 

oraz pięknych widoków, 
jak i osoby lubiące zwiedzanie 

historycznych miejsc.

fot. Michał Gąciarz

Powiat dąbrowski
i

Warto także odwiedzić Szczucin, gdyż znajduje 
się tu jedno z najciekawszych muzeów w Polsce, pre-
zentujące eksponaty związane z historią polskiego 
drogownictwa. Wiele z ich to unikaty. Na ekspozy-
cję składa się kilkadziesiąt starych maszyn i urzą-
dzeń drogowych, a także dokumenty historyczne. 
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie działa jako 
Wydział Historii Drogownictwa Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. 

Wspomnieć też należy o bogatej ofercie kultu-
ralnej powiatu dąbrowskiego. Jednym z ważniejszych 
wydarzeń cyklicznych jest Święto Powiśla Dąbrow-
skiego. Organizowane są tu również inne imprezy kul-
turalne, np. konkurs Malowana Chata, Święto Tru-
skawki czy Konkurs Palm i Plastyki Obrzędowej.

Powiśle Dąbrowskie – kraina 
kwiatami malowana
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POWIAT DĄBROWSKI

1. Wieś Zalipie – jedyna w Polsce miejscowość, 
która słynie z malowanych chat 

2.  Kościół św. Wojciecha w Bolesławiu – świątynia 
z XVII wieku, z kaplicą grobową Ligęzów 

3.  Brama wjazdowa z 1697 r. z herbem Lubomir -
skich „Śreniawą” – najstarszy i najpiękniejszy 
zabytek architektury w Dąbrowie Tarnowskiej 

4.  Muzeum Drogownictwa w Szczucinie – są tu 
gromadzone, chronione i udostępniane zabytki 
drogownictwa z terenu całej Polski 

5.  Drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych 
w Dąbrowie Tarnowskiej – świątynia z 1771 roku 

6.  Dwór w Bolesławiu – zabytek z końca XVIII 
wieku. Obecnie mieści się tu Centrum Kultury 
im. Marii Płonowskiej 

7.  Muzeum Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie 
Tarnowskiej – ekspozycja obejmuje m.in. zbiory 
archeologiczne, historyczne i etnograficzne. 
Muzeum posiada również bogate zbiory 
fotografii i dokumentów z czasów wojny 

8.  Leśniczówka w Mędrzechowie z XVIII/XIX w. 
9.  Figura św. Jana Nepomucena w Gręboszowie 

z 1761 r. 

10.  Dawny pałac Potockich w Borusowej, z połowy 
XIX wieku 

11.  Izba Pamięci majora Henryka Sucharskiego 
w Gręboszowie – mieści się w budynku Zespołu 
Szkół. W jej zbiorach znajdują się m.in. doku -
menty ruchu oporu, militaria, stare monety 
i banknoty, rękodzieło 

12.  Stajnia cugowa w zespole dworsko-parkowym 
w Brniu 

13.  Fortyfikacje ziemne w Podborzu – tzw. okopy 
szwedzkie, wpisane do rejestru zabytków 

14.  Muzeum Agatów i Skamieniałych Drzew 
w Dąbrowie Tarnowskiej – pierwsza taka 
placówka w Polsce. Posiada m.in. największą 
i jedyną na świecie kolekcję tematyczną agatów 
z Płóczek Górnych z okolic Lwówka Śląskiego, 
a także okazy z okolic Krakowa czy Złotoryi. 
Muzeum może się też pochwalić największym 
w Polsce okazem czarnego dębu – ma on ponad 
6 metrów obwodu i waży ponad 15 ton 

15.  Dwór w Luszowicach z końca XVIII wieku 
16.  Budynki bramne w Szczucinie – pochodzą 

z I połowy XIX wieku

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Wielka historia tej ziemi rozpoczęła się w średnio-
wieczu, kiedy św. królowa Jadwiga ufundowała 
w Bieczu szpital dla ubogich, a Władysław Łokietek 
nosił się z zamiarem przeniesienia stolicy Polski 
z Krakowa do... Biecza.  

Od wieków historię tego regionu tworzyli lu-
dzie różnych narodowości, wyznań i kultur. To kra-
ina Pogórzan, Łemków i dawne ważne centrum 
chasydzkie w kraju. Do dzisiaj z tamtych czasów po-
zostało ponad trzydzieści cerkwi łemkowskich, 
liczne przydrożne kapliczki, a w Bobowej synagoga 
i kirkut.  

Nie ma drugiego powiatu w Polsce, który 
mógłby pochwalić się taką liczbą kilkusetletnich 
drewnianych kościołów. Pięć z nich, w Sękowej, 
Binarowej, Owczarach, Brunarach oraz Kwiato-

Jedni mówią, że na końcu świata, 
gdzie w przygranicznych lasach, 

przy sporej dawce szczęścia można 
natknąć się na niedźwiedzia, który przy-
wędrował, nic nie robiąc sobie z zielonej 

polsko-słowackiej granicy. Inni,  
że na rubieżach Małopolski, najdalej 

na południe i na wschód. Jeszcze inni, 
że w bramie Beskidu Niskiego. 

To wszystko prawda, bo tu leży powiat 
gorlicki, skąd blisko jest na Słowację, 

a  przez przejście graniczne 
w Koniecznej, najkrótszą drogą można 
dotrzeć na Bałkany. To tędy przed laty 

transportowano do Polski wino.
Aktywny wypoczynek nad zalewem w Klimkówce, fot. Halina Gajda

Powiat gorlicki
i

niu figuruje na liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.  

Nigdzie indziej, jak właśnie w powiecie gor-
lickim powstała kolebka przemysłu naftowego. To 
właśnie tutaj, w Siarach, w 1852 roku stanęła pierw-
sza na świecie kopalnia ropy naftowej, a w Gorli-
cach Ignacy Łukasiewicz zapalił pierwszą na świe-
cie uliczną lampę naftową.  

W 1915 roku Ziemia Gorlicka znalazła się w cen-
trum europejskich wydarzeń za sprawą największej 
bitwy I wojny światowej na froncie wschodnim, 
a Gorlice zyskały miano „Małego Verdun”. Unika-
tową w skali światowej pamiątką tamtych dni jest 
około stu cmentarzy wojennych, zaprojektowanych 
przez najwybitniejszych architektów ówczesnej Eu-
ropy, a rozsianych po tutejszych szczytach.

Gorlickie porwie Cię w wir 
natury, tradycji i historii
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POWIAT GORLICKI

1. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej 
z około 1500 r. W 2003 r. wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 

2.  Miasto Biecz, z wieżą ratuszową, murami 
obronnymi, Muzeum Ziemi Bieckiej w Domu 
Kromera i Domu z Basztą, katowską turmą, 
klasztorem franciszkanów i kościołem farnym 

3.  Sanktuarium maryjne w Lipinkach słynące 
z figury Matki Bożej Lipińskiej 

4.  Kasztel w Szymbarku – renesansowy dwór 
obronny, dawna siedziba rodu Gładyszów 

5.  Kościół pw. św. Zofii w Bobowej z II połowy XV w. 
6.  Synagoga w Bobowej, to jeden z najcenniejszych 

zabytków żydowskiej architektury sakralnej 
w Polsce. Pierwsza powstała w 1756 r., obecna 
została odbudowana po pożarze miasta w 1886 r. 

7.  Patria – cmentarz wojenny nr 118 w Staszkówce, 
jeden z ponad 100 śladów Wielkiej Wojny, która 
przetoczyła się przez Ziemię Gorlicką 

8.  Wzgórze Pustki w Łużnej. Na jego zboczu leży 
cmentarz wojenny nr 123, największy w Galicji. 
Szczyt wzgórza wieńczy drewniana gontyna, 
odbudowana na 100-lecie Bitwy Gorlickiej 
na wzór tej, która spłonęła w 1985 r. 

9.  Kościół pw. św. Michała Archanioła w Szalowej 
z XVIII wieku. O jego niezwykłości stanowią 153 
rzeźby i obrazy aniołów, ale i siedem diabłów 

10.  Kościół pw. świętych Filipa i Jakuba w Sękowej 
– wzniesiony w XVI w., wpisany na Listę UNESCO 

11.  Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy 
w Owczarach, zbudowana w 1653 r., wpisana 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

12.  Wapienne – najmniejsze uzdrowisko w Polsce 
z piękną promenadą oraz parkiem z tężnią 

13.  Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Brunarach. 
W 2013 r. wpisana na Listę UNESCO 

14.  Wysowa-Zdrój – piękne uzdrowisko z Parkiem 
Zdrojowym, Pijalnią Wód Mineralnych, SPA 

15.  Zalew w Klimkówce 
16.  Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu należy 

do najlepiej zachowanych świątyń łemkowskich 
w Polsce, wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO 

17.  Kapliczka na Zawodziu w Gorlicach z figurą 
Chrystusa Frasobliwego. Tu w 1854 r. po raz 
pierwszy na świecie zapłonęła skonstruowana 
przez Ignacego Łukasiewicza, a zapalona przez 
rajców miejskich uliczna lampa naftowa

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Miejsce na niezwykłą przygodę

Turyści odwiedzający powiat gorlicki mają oka-
zję obcować z unikalnym krajobrazem Beskidu 
Niskiego, przyrodą Magurskiego Parku Narodo-
wego oraz korzystać z różnorodnych form rekre-
acji, a także wczasów leczniczych w naszych 
dwóch uzdrowiskach Wysowej-Zdroju i Wapien-
nem, które nosi miano najmniejszego uzdrowi-
ska w Polsce. Pobyt u nas dostarczy niezapomnia-
nych wrażeń zarówno zwolennikom turystyki ak-
tywnej, jak i miłośnikom szukającym spokoju i ci-
szy. 

Jeśli chcecie wędrować śladami wspomnień, 
tylko u nas zobaczycie pierwsze na świecie szyby 
naftowe, poznacie miejsce, w którym Ignacy Łu-
kasiewicz zapalił pierwszą na świecie uliczną 
lampę naftową, odbędziecie niezwykłą wędrówkę 
jedynym w Europie Szlakiem Cmentarzy z I Wojny 
Światowej. Na pewno doznacie wielu wrażeń 
na niepowtarzalnym Szlaku Architektury Drew-
nianej, obfitującym w kościoły i niezwykłej urody 
cerkiewki łemkowskie. Poznacie Biecz, słynny 

„Małopolskie Wianki”– impreza co roku gości w powiecie gorlickim, fot. Lech Klimek

Powiat gorlicki
i

niegdyś ośrodek handlu winami węgierskimi, nie-
zwykłe miasto ulubione przez królów, w którym 
twardą ręką świętą sprawiedliwość wymierzał kat. 
Zaskoczy Was harmonijne współistnienie wielu 
religii i różnorodność tradycji. 

Na szlaku przyrody i uzdrowisk macie gwa-
rancję przebywania w niepowtarzalnym mikro-
klimacie, w dzikich terenach, ciszy, spokoju i nie-
zapomnianych przeżyć z obcowania z naturą. Po-
zwólcie zachwycić się czystym powietrzem i lecz-
niczymi wodami mineralnymi. Dajcie się zapro-
sić na piesze i rowerowe wędrówki szlakami Be-
skidu Niskiego oraz różnorodne formy rekreacji 
nad urokliwym zalewem w Klimkówce. Ucieknij-
cie od codzienności w oazach spokoju – Wysowej-
Zdroju i Wapiennem. Skorzystajcie z konnych 
atrakcji w największej w Europie Stadninie Koni 
Huculskich „Gładyszów” w Regietowie. Przyjedź-
cie też zimą, by poszusować na stoku Magury Ma-
łastowskiej albo przemierzać śnieżne trasy na nar-
tach biegowych.



Kat 
– Mistrz Świętej 

Sprawiedliwości, 
urzędujący w Bieczu 

i wymierzający kary według 
średniowiecznego prawa, 

dziś nikomu straszny 
już nie jest. 

Okazuje się jednak, 
że mimo upływu wieków 

wciąż można stracić głowę 
dla Biecza. 

Przekonajcie się sami!

Biecz z lotu ptaka, fot. Marcin Gądek

Muzeum Ziemi Bieckiej 
tel. 13 44 71 950 

e-mail: muzeum@muzeum.biecz.pl 
Punkt Informacji Turystycznej 

tel. 13 44 068 60 
e-mail: it.biecz@msit.malopolska.pl

Ziemia Biecka to malowniczo położone tereny 
na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Szcze-
gólnymi miejscami są Binarowa z zabytkiem 
UNESCO – drewnianym kościołem pw. św. Michała 
Archanioła oraz Biecz, miasto z 1257 r. 

Biecz niegdyś był jednym z największych 
i najważniejszych miast w Polsce. Otaczały go 
mury z barbakanem i basztami. Fragmenty umoc-
nień strzegą miasta do dziś, a w obrębie starówki 
znajduje się wiele cennych zabytków. To ratusz 
z wieżą ozdobioną sgraffitem, kolegiata Bożego 
Ciała z niezwykle cennym obrazem artysty z kręgu 
Michała Anioła, Szpital św. Ducha powstały dzięki 
fundacji królowej Jadwigi w XIV w., niegdyś naj-
starszy i najlepiej uposażony w Polsce. Zabytki Bie-
cza to też kościół i klasztor Franciszkanów, w pod-
ziemiach którego pochowany został wybitny po-
eta barokowy Wacław Potocki. To tutaj działa Mu-
zeum Ziemi Bieckiej, a w nim Dom z Basztą – piękna 
kamienica z bogatą ekspozycją aptekarską, Kro-
merówka – kamienica z ekspozycjami biograficz-
nymi poświęconymi Marcinowi Kromerowi i Wa-

cławowi Potockiemu, Baszta Kowalska, w której 
znajduje się galeria malarstwa współczesnego, 
turma pod wieżą ratuszową – średniowieczne wię-
zienie, budynek dawnej synagogi z pięknymi ma-
lowidłami oraz wystawą multimedialną pn. „Ży-
dzi Biecza – Historia i Zagłada”. Do tego Dom Be-
cza – kamienica mieszczańska z zabytkową sienią 
zajezdną. Według podań należąca do Zbója Becza, 
legendarnego założyciela miasta.  

Na przełomie lipca i sierpnia w mieście od-
bywa się festiwal muzyki dawnej Kromer Festival 
Biecz z udziałem światowej sławy artystów.

Miasto i Gmina Biecz
i
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Strać głowę dla Biecza



Dwór z XVII w. zwany 
„zamkiem”. W Bobowej 

zamieszkiwała m.in. 
rodzina 

Długoszowskich, 
będąca jednym 

z właścicieli miasta. 
Tu wychował się 

Bolesław Wieniawa- 
-Długoszowski, 

późniejszy osobisty 
adiutant marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 
W latach 1916 i 1920 

gościem 
we dworze 

był Józef Piłsudski.

Pałac Długoszowskich w Bobowej, fot. archiwum UG

Poznać Bobową to poznać historię Pogórzan, ale 
i Żydów. To miejsce nie tylko na letni czy zimowy 
wypoczynek, ale i na sobotnio-niedzielną nawet 
krótką wycieczkę, podczas której na pewno nie bę-
dziemy się nudzić. 

Miasto ma ciekawą ofertę turystyki etnicznej, 
ale skierowanej nie tylko dla odwiedzających po-
chodzenia żydowskiego. Trudno się dziwić, tutaj 
przed wojną większą część społeczności stanowili 
Chasydzi. Dzisiaj można tu zwiedzić obiekty daw-
nej kultury żydowskiej, w tym synagogę i cmen-
tarz żydowski. 

Perłami miasta są kościoły. XIV-wieczny pw. 
Wszystkich Świętych jest jednocześnie najstarszą 
budowlą w mieście, a pierwsza wzmianka o nim 
pochodzi z 1412 roku. Wjeżdżając do miasta 

od strony Tarnowa, tuż przed rynkiem nie sposób 
nie zauważyć kościoła cmentarnego pod wezwa-
niem św. Zofii. Ten gotycki kościół zachował się 
w niezmienionej formie od czasów średniowiecza, 
z którego pochodzi. 

Do najstarszych budowli sakralnych w gmi-
nie należy też kościół parafialny pod wezwaniem 
świętego Mikołaja w Siedliskach. Datowany 
na przełom XIV i XV wieku, był wielokrotnie prze-
budowywany. Z elementów wyposażenia świątyni 
warty uwagi jest rokokowy ołtarz główny z II poł. 
XVIII wieku. Kolejny taki to XVII-wieczny kościół 
parafialny pod wezwaniem świętego Stanisława 
Biskupa w Wilczyskach. W wizytę w Bobowej 
warto wpisać zwiedzanie renesansowego dworu 
obronnego w Jeżowie. 

Miasto i Gmina Bobowa
i
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Bądź jak Piłsudski 
– jedź do Bobowej!



Kościół pw. św. Zofii w Bobowej, fot. archiwum UG

PORADNIK TURYSTYCZNY
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 Gmina to też historia Wielkiej Wojny, a jej śla-
dami są dwa cmentarze usytuowane obok cmen-
tarza parafialnego w Siedliskach i na cmentarzu 
komunalnym w Bo bowej.  

Będąc na miejscu, nie można też przejść obo-
jętnie obok dworu Długoszowskich zwanego 
do dziś zamkiem. Wzniesiony został w XVII wieku, 
był siedzibą kolejnych właścicieli miasta. W 1897 
roku stał się własnością rodziny Długoszowskich. 
Tu wychował się generał Bolesław Wieniawa-Dłu-
goszowski, osobisty adiutant marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Są dowody na to, że sam marszałek od-
wiedzał to miejsce. Dzięki staraniom burmistrza 
Wacława Ligęzy od 1 września 2014 roku w bu-
dynku tym ma siedzibę Szkoła Muzyczna I stop-
nia. 

Bobowa to też bogaty folklor i piękne ręko-
dzieło ludowe. Od 2000 roku organizowany jest 
tutaj Międzynarodowy Festiwal Koronki Klocko-
wej. Impreza to nie tylko okazja do międzynaro-
dowych spotkań koronczarek, ale także możliwość 
obejrzenia poszczególnych ekspozycji i pokonkur-
sowej wystawy nagrodzonych prac w ogólnopol-
skim Konkursie Koronek Klockowych. Festiwalowi 
towarzyszy pokaz mody i warsztaty nauki wyra-
biania koronek. W 2021 roku impreza ta zaplano-
wana została na 2-5 września. 

Co najmniej dzień trzeba poświęcić w Bobo-
wej, by skorzystać z bogatej oferty Kompleksu Re-
kreacyjno-Sportowego przy ul. Zielonej. To miej-
sce, gdzie można aktywnie spędzać czas. Każdy 
znajdzie tam coś dla siebie, od dziecka po doro-
słego. 

W skład kompleksu wchodzą park geolo-
giczno-przyrodniczy z funkcją edukacyjną, boiska 
do piłki plażowej, siłownia zewnętrzna, plac za-
baw, skatepark, budynek Centrum Aktywnego 
Wypoczynku, w którym znajduje się sala wie-
lofunkcyjna, a także siłownia. Są tam: bieżnie, ro-
werki, orbitreki, atlasy, stopery, drążek do podno-
szenia, ławki do ćwiczeń, a także zestaw hantli.  

Uzupełnieniem centrum jest 2,5 km trasa bie-
gowa. Wkrótce powstaną tam też boiska do bad-
mintona. 

To miejsce przyjazne turystom. Powstał tam 
parking dla 10 autobusów i 50 samochodów oso-
bowych. Jest również miejsce do grillowania.  

Poszukujących eko żywności, domowych wę-
dlin, serów, przetworów, owoców i warzyw też za-
praszamy do Bobowej. W każdą ostatnią sobotę mie-
siąca od lipca do października w godzinach od 8 do 11 
na terenie Wielofunkcyjnego Placu Miejskiego 
przy ul. Grunwaldzkiej w Bobowej odbywa się Kier-
masz Żywności Ekologicznej i Rękodzieła.

Park przyrodniczo-geologiczny z funkcją edukacyjną 
w Bobowej, fot. archiwum UG

Bobowa to również wspaniałe koronki klockowe, fot. archiwum UG
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Z Gorlic zabierz ze sobą 
światło

Od 167 lat Gorlice są niepodważalną świetlną sto-
licą nie tyle kraju, co świata! Nazywane są wręcz 
Miastem Światła!  

To tutaj, w terenach bogatych w ropę naftową, 
w roku 1853 zamieszkał Ignacy Łukasiewicz, świa-
towej sławy pionier nafciarstwa, farmaceuta i od-
krywca. Efektem jego badań i eksperymentów 
było wydarzenie przełomowe – skonstruowanie 
pierwszej na świecie ulicznej lampy naftowej, 
która w 1854 roku rozświetliła miejskie skrzyżo-
wanie oraz dalszą drogę do rozwoju Gorlic, jako ko-
lebki przemysłu naftowego. Dla upamiętnienia 
tego wydarzenia, do dzisiaj w tym historycznym 
punkcie miasta – przy ul. Węgierskiej – stoi ka-
pliczka z repliką XVI-wiecznej rzeźby Chrystusa 
Frasobliwego. 

Park Miejski w Gorlicach – misie, 
fot. Natalia Pacana-Roman

i

Gorlice były także areną krwawych działań 
wojennych, przełomowych i jednych z najważ-
niejszych w czasie I wojny światowej. Tragiczne 
wydarzenia odcisnęły swoje piętno na losach mia-
sta i jego mieszkańców. 2 maja 1915 roku rozpo-
częła się wielka ofensywa wojsk państw central-
nych przeciwko armii rosyjskiej. 

Bitwa pod Gorlicami uznana została przez hi-
storyków za jedną z największych na froncie 
wschodnim. Poległo w niej 20 tysięcy żołnierzy. 
Przypominają o tym liczne, bardzo piękne w swej 
architekturze cmentarze, w tym gorlicki, repre-
zentacyjny cmentarz nr 91. Na Górze Cmentarnej 
na wiecznej warcie spoczęło tu ponad 900 żołnie-
rzy.

Skansen Przemysłu Naftowego Magdalena, 
fot. Marcin Gugulski
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GORLICE

CO warto zobaczyć?

• Gorlicki Rynek – miasto może poszczycić 
się układem urbanistycznym 
zachowanym z czasów lokacji w XIV w. 
Nad centralnym placem góruje Ratusz, 
w którym mieściła się niegdyś apteka 
Łukasiewicza, który w latach 1853-58 
mieszkał i pracował w Gorlicach. 

 
• Bazylika Mniejsza w Gorlicach – kościół 

został wybudowany w stylu 
neorenesansowym w latach 1885-90. 
Niestety, bardzo ucierpiał w czasie I wojny 
światowej i ze zniszczeń wojennych został 
odbudowany w latach 1920-31.  

 
• Dwór Karwacjanów to XV-wieczna 

siedziba założycieli miasta. Budynek 
został niemal całkowicie zniszczony 
podczas I wojny światowej, a częściowo 
odbudowany w latach 70. W latach 
1982-92 został odrestaurowany, 
a obecnie jest siedzibą Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów. 

 
•  Kapliczka z XVII w. – przy ulicy Krętej 

można obejrzeć najstarszą gorlicką 
kapliczkę. Została ufundowana w 1664 r. 
jako wotum wdzięczności za ocalenie 
miasta z pożogi podczas najazdu wojsk 
Jerzego II Rakoczego 2 maja 1657 r. 
w czasach „potopu szwedzkiego”.  

Rynek w Gorlicach, fot. Natalia Pacana-Roman

 
•  Pałac Długoszów – piękna secesyjna 

posiadłość, niegdyś własność Władysława 
Długosza, pioniera rozwoju przemysłu 
naftowego. Otacza go uroczy park, pełen rzeźb 
lwowskiego artysty Piotra Wojtowicza. 

 
•  Skansen Przemysłu Naftowego „Magdalena” 

– został utworzony na terenie dawnej kopalni 
„Magdalena” przy ulicy Lipowej. Znajduje się 
w nim szyb z drewnianą wieżą wiertniczo- 
-widokową, kuźnia oraz maszyny i narzędzia 
do eksploatacji ropy naftowej. 

 
•  Park Miejski im. Wojciecha Biechońskiego 

– jeden ze starszych i piękniejszych parków 
miejskich w Polsce, położony w widłach rzek 
Ropy i Sękówki. Zajmuje 24 ha, z czego 
znaczną część, tj. Górę Parkową (350 m 
n.p.m.) i opadającą w stronę rzeki skarpę 
z odkrytymi blokami piaskowca porasta 
starodrzew tzw. Lasku Sokolskiego. W dolnej, 
spacerowej części, można podziwiać m.in. 
wiekowe, 100-150-letnie drzewa. 

 
•  Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego 

Łukasiewicza – mieści się w najstarszej, 
bo z około 1780 r. kamieniczce miasta. 
Do najcenniejszych eksponatów należy m.in. 
alembik aptekarski (urządzenie do destylacji 
ropy naftowej), prototyp pierwszej na świecie 
lampy naftowej, makieta Bitwy pod Gorlicami.  

 
•  Sidur Przechodniów – miejsce pamięci 

o Żydach – mieszkańcach, którzy 
bezpowrotnie zniknęli z Gorlic. Stworzone 
po to, aby pamięć o wspólnej, lokalnej historii 
i strasznych wydarzeniach II wojny światowej, 
nigdy nie zginęła. Na ścianach w rzucie 
odzwierciedlającym kształt Gwiazdy Dawida, 
znajdują się macewy wydobyte spod podłogi 
nieistniejącego już budynku synagogi.

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Spotkajmy się pod Kasztelem 
– w gminie Gorlice

Serdecznie zapraszamy do przyjazdu i wędrówek 
po Gminie Gorlice – terenie pięknych pogórzań-
skich i beskidzkich krajobrazów, regionu o długiej 
i ciekawej historii, splecionej nierozerwalnie z dzie-
jami Polski.  

Spotkasz tu zabytkowe kościoły, urocze łem-
kowskie cerkwie, murowane i drewniane dwory 
z renesansowym Kasztelem w Szymbarku, skrzy-
piące naftowe kiwony, cmentarze z I wojny świa-
towej, a nawet... piramidę. Wszystko wpisane 
w zielony krajobraz większych i mniejszych gór, 
po których wędrówki licznymi szlakami zapewnią 
bliskość natury otuloną ciszą i spokojem. 

Kasztel w Szymbarku, fot. archiwum UG

Gmina Gorlice
i

Wędrówka przez Gminę Gorlice to podróż 
przez krainę dwóch kultur – Pogórzan i Łemków 
– od wieków funkcjonujących i przenikających się 
nawzajem. 

Nie zabraknie też miejsc aktywnego wypo-
czynku – ścieżki i szlaki rowerowe zaprowadzą Cię 
w bogate historią miejsca, najmłodsi bawić będą 
się na licznych placach zabaw, a tężyznę fizyczną 
wzmocnisz w malowniczo położonych siłowniach 
zewnętrznych.  
 

www.gmina.gorlice.pl
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GMINA GORLICE

CO warto zobaczyć?

• Kasztel w Szymbarku – renesansowy 
dwór obronny rodu Gładyszów, 
wzorowany na włoskim budownictwie. 
Obecnie Ośrodek Konferencyjno- 
-Wystawienniczy. 

 
• Grobowiec Skrzyńskich i Sobańskich 

w Zagórzanach. Rodzinne mauzoleum 
w kształcie piramidy, w którym 
spoczywają m.in.: Adam Skrzyński (poseł, 
przemysłowiec naftowy), Aleksander 
Skrzyński (minister spraw zagranicznych 
i premier w l. 1925-1926). Piramidę 
wykonano na początku lat 30. XX w.  

 
• Gorlicka Golgota. Na wzgórzu Magdalena 

(429 m) w Ropicy Polskiej zbudowano 
stacje Drogi Krzyżowej, kaplicę Grobu 
Pańskiego. Stanęła tam też figura 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Wszystko 
nazwano Gorlicką Golgotą. 

 
• Sanktuarium w Kobylance. Parafia 

Kobylanka słynie z odpustów, 
pielgrzymek i cudownego obrazu Pana 
Jezusa Ukrzyżowanego, który w roku 1728 
uznany został za cudowny. Świątynia 
z późnego baroku, zachwyca pięknym 
i bogatym wyposażeniem. 

 

Grobowiec Skrzyńskich i Sobańskich – w kształcie piramidy 
– w Zagórzanach, fot. archiwum UG

• Skansen w Szymbarku – gromadzi obiekty 
dawnej wsi pogórzańskiej, tj: chałupy, kuźnię, 
wiatraki, stodoły z częściowym 
ich wyposażeniem. Ekspozycja odzwierciedla 
zwykłe zajęcia domowe i gospodarskie 
Pogórzan oraz działalność warsztatów 
rzemieślniczych. Działa tutaj „Edukacyjny 
park historii budownictwa ludowego i maszyn 
na pograniczu polsko-słowackim”. 

 
• „Beskidzkie Morskie Oko” – w Szymbarku, 

przy zielonym szlaku ze Stróż na Magurę 
Małastowską znajduje się masyw górski 
tworzony przez Jelenią Górę (684 m n.p.m.) 
i Maślaną Górę (753 m n.p.m.). Na ich stokach 
znajduje się urocze jeziorko osuwiskowe 
– Morskie Oko oraz rezerwat przyrody.  

 
• Cmentarze wojenne z I wojny światowej, 

pamiątki po „bitwie gorlickiej” z maja 1915 
roku, projektowane przez znanych artystów. 
Znajdują się w Zagórzanach, Kobylance, 
Stróżówce, Szymbarku, a także Ropicy 
Polskiej. 

 
• Cerkiew w Bielance. Część gminy zamieszkują 

Łemkowie. Z kulturą łemkowską możemy się 
zapoznać, zwiedzając cerkiew w Bielance z 1773 r. 
lub w Szymbarku w przysiółku Wólka z 1790 r.  

 
• Kiwony i trójnogi – dawny sprzęt 

do wydobywania ropy naftowej, można 
jeszcze zobaczyć w Kobylance. Ziemia 
gorlicka to kolebka przemysłu naftowego, 
miejsce pracy Ignacego Łukasiewicza.

PORADNIK TURYSTYCZNY

Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Bielance, 
fot. archiwum UG
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Lipinki – przystanek 
na pielgrzymiej drodze

Zapraszać do Lipinek, gminy najbardziej wysunię-
tej na wschód Małopolski, a tym samym graniczą-
cej z Podkarpaciem, nie trzeba tych, którzy wiedzą, 
że teren słynie z przemysłu naftowego. Chociaż dzi-
siaj działa tutaj już tylko jedyna kopalnia ropy naf-
towej, to na lipińskich polach wciąż można jeszcze 
obserwować kiwony – znak bogactwa tej ziemi, 
z której wydobywany jest olej skalny. 

To również tutaj od wieków  przez wstawien-
nictwo Matki Bożej Lipińskiej dochodziło do cu-
dów, głównie związanych z uzdrowieniami. Nie 
brakuje też świadectw, które mówią o uratowaniu 

Najważniejsze uroczystości 
w sanktuarium pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Lipinkach 

odbywają się podczas 
sierpniowego odpustu. 
Kult Maryi nie słabnie, 
dlatego ciągle do stóp 

Lipińskiej Pani 
zmierzają rzesze pątników. 

Rocznie to nawet 
70 zorganizowanych, 

grup pielgrzymkowych 
i mnóstwo 

indywidualnych wiernych.

Sanktuarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipinkach, fot. archiwum UG

Gmina Lipinki
i

życia, a złożonych nawet przez Żydów. Lipinki to 
w końcu miejsce, w którym przenika się kultura 
Łemków i Pogórzan, a na turystycznym szlaku za-
trzymać się  można nie tylko w kościołach w Lipin-
kach, Wójtowej i Krygu, ale także w cerkwiach 
w Rozdzielu czy Bednarce. 

Wytrawnych amatorów pieszych czy rowero-
wych wędrówek gmina przyciąga wyjściem na Fer-
del czy do Rezerwatu Skalnego Kornuty. Dla ma-
łych dzieci gratką będzie spacer po odrestaurowa-
nym parku Byszewskich, nad stawami w cieniu 
starych drzew.
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Kraina, której strzegą 
153 anioły

W dawnych czasach w szalowskich 
„paryjach”, czyli głębokich, leśnych 

wąwozach, miała gnieździć się 
rodzina diabłów, zwanych przez 

ludzi biesami. Dla okolicznych 
mieszkańców było to trudne 

sąsiedztwo. Diabły płoszyły konie, 
przewracały wozy i łamały koła. 

Szalowianie stawiali święte figurki, 
które miały odstraszać złe moce. 

Do dzisiaj na przeszło dwóch 
kilometrach drogi stoją trzy 

murowane kapliczki i dziesięć 
krzyży. Po wielu latach 

bezskutecznych prób pozbycia się 
biesów, właściciel Szalowej 

postanowił zbudować kościół...

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Szalowej, fot. Mateusz Książkiewicz

Gmina Łużna to wyjątkowy zakątek powiatu 
gorlickiego. Na mapie Małopolski jej historia, 
a co za tym idzie tradycja, ale i potencjał tury-
styczny zapisują się Szlakiem Cmentarzy 
z I Wojny Światowej, z których ten największy 
w Galicji znajduje się na wzgórzu Pustki, ale też 
Szlakiem Architektury Drewnianej przez kościół 
w Szalowej. 

Co z siedmiu diabłów, skoro przeciwwagą dla 
nich są 153 anioły, grające, śpiewające, uśmiech-
nięte, czytające, wskazujące na niebo. Wszystkie 
w formie rzeźb czy obrazów w jednym, unikato-
wym na skalę europejską barokowym, drewnia-
nym kościele pw. św. Michała Archanioła w Szalo-
wej – od 2017 roku decyzją prezydenta RP – Po-
mniku Historii. 

W niebo, a właściwie horyzont, na którym ry-
suje się piękna panorama Beskidu Sądeckiego i Tatr 
spoglądać można ze wzgórza Pustki, na którym 
usytuowany jest największy z galicyjskich cmenta-
rzy pierwszowojennych nr 123, jeden z czterech 
w gminie. Cmentarne wzgórze wieńczy 25-me-
trowa gontyna – kaplica, dokładnie taka, jak ta, 
która została zbudowana w 1915 roku, ale spłonęła 
w 1985 roku. To właśnie po odbudowie obiektu de-
cyzją Komisji Europejskiej w 2016 roku cmentarz 
wojenny nr 123 Łużna-Pustki został uhonorowany 
Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. 

Ciekawe zabytki, zróżnicowane ukształtowa-
nie terenu, a także piękna przyroda, sprawiają, że 
gmina Łużna to miejsce wyjątkowo nadające się 
na wycieczki piesze, rowerowe czy samochodowe.

Gmina Łużna
i
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Moszczenica 
– na szlaku „Bitwy Narodów”

Interesujące są zabytki i historia tej ziemi, świadka 
wielkich wydarzeń i wojen, okresów świetności i cza-
sów zniszczeń. Warto odwiedzić ciekawe pod wzglę-
dem architektonicznym cmentarze z okresu I wojny 
światowej. Wielu wzruszeń dostarczają przydrożne 
kapliczki, zabytkowe kościoły parafialne. W jednym 
z nich w Moszczenicy znajduje się chrzcielnica wy-
konana w XVIII wieku z umieszczoną wewnątrz 
czarą, pochodzącą prawdopodobnie z XVII wieku. 
Do cennych zabytków należy drewniana kaplica 
uwięzienia Pana Jezusa, barokowy obraz Matki Bole-
snej i Chrystusa nieznanego autora z XVII wieku, po-
lichromowana rzeźba Chrystusa u słupa z drugiej po-
łowy XVII wieku, czy też barokowa ambona z rozpo-
ścierającym się nad nią baldachimem, którego zwień-
czenie stanowi postać anioła. Na cmentarzu gmin-
nym w Moszczenicy stoi unikalna drewniana kaplica 

Na terenie 
gminy Moszczenica 

znajduje się  
pięć cmentarzy wojennych 
z okresu I wojny światowej. 

Jednym z ciekawszych 
dzieł architektonicznych 

jest ten w Staszkówce (nr 118) 
zaprojektowany przez 

Antoniego Müllera. 
Spośród innych wyróżniają 
go cztery kamienne pylony 

zwieńczone żelaznymi 
mieczami.

Patria – cmentarz wojenny nr 118 w Staszkówce, fot. Paweł Morańda

Gmina Moszczenica
i

z połowy XVII wieku. W jej wnętrzu znajduje się ba-
rokowa polichromia ze scenami Męki Pańskiej oraz 
rzeźba Jezusa z XVII wieku. Nieopodal cmentarza 
na uwagę zasługuje spichlerz plebański z połowy XIX 
wieku. W Staszkówce wartą zobaczenia jest ka-
mienna figura św. Wojciecha, misjonarza Prus i pa-
trona Polski, ustawiona w miejscu, gdzie 1000 lat 
temu miał chrzcić i nauczać. Obok niej zaś studzienka 
z cudowną wodą, leczącą podobno wiele chorób. 

Osoby aktywne mogą skorzystać z infrastruk-
tury sportowej gminy – orlików, stadionów, sal gim-
nastycznych czy siłowni terenowych, ścieżek ro-
werowych i spacerowych.  

Zwiedzanie gminy Moszczenica ułatwi dobra 
sieć lokalnych dróg, punkty gastronomiczne, gdzie 
można smacznie zjeść, liczne darmowe HotSpoty 
oraz mili i przyjaźni mieszkańcy.





Rozległa plaża nad zalewem, 
ścieżka rowerowa wzdłuż 

jeziora, do tego niezmącona 
cisza i soczysta zieleń. 

A wokół zabytki, szlaki piesze, 
cykliczne imprezy kulturalne.  

Wszystko, co potrzeba, 
by przez Ropę  

– zwaną bramą Beskidu 
Niskiego – wejść w krainę 
Łemków i Pogórzan.

Stanica wodna w Klimkówce, fot. archiwum UG

Gmina Ropa znajduje się w południowo-wschod-
niej części województwa małopolskiego, w jej 
skład wchodzą Ropa, Łosie i Klimkówka. Położe-
nie Ropy na skrzyżowaniu ważnych traktów ko-
munikacyjnych sprawia, że turyści przybywający 
od strony Nowego Sącza i Tarnowa w tę część Be-
skidów, przejeżdżają właśnie przez tę wieś. 

Atrakcją w gminie jest niewątpliwie Klim-
kówka. To sztuczny zbiornik wodny na rzece Ro-
pie. Można zatrzymać się przy stanicy wodnej, 
gdzie znajduje się kąpielisko, wypożyczalnie 
sprzętu wodnego, pole namiotowe, plaże i ścieżki 
rowerowe. 

Dla tych, którzy wolą poznać tradycję re-
gionu, jest zagroda maziarska w Łosiu, wsi słyn-
nej z produkcji mazi do smarowania osi kół i mię-

dzynarodowego handlu produktami ropopochod-
nymi. Łosianie rozwozili je wozami konnymi 
po środkowej Europie. Handel zanikł po II wojnie 
światowej. 

Chwilę wytchnienia w podróży można zna-
leźć przy XIX-wiecznym zespole dworskim w Ro-
pie. To na jego dziedzińcu znajduje się wystawa 
plenerowa rzeźb postaci związanych z historią 
miejscowości, w otoczeniu ogrody dworskie: 
skalny, ptasi, ziołowy oraz ekspozycje etnogra-
ficzne. 

O tym, że razem z kulturą Łemków i Pogórzan 
mieszają się tutaj katolicy wyznania rzymskiego 
i grekokatolicy, świadczy fakt, że w półwiecznym 
odstępie wybudowano tu najpierw klasycystyczno-
-barokowy kościół pw. św. Michała Archanioła, a po-

Gmina Ropa
i
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W Ropie otwierają się 
bramy Beskidu Niskiego



Wóz maziarski, fot. archiwum UG

PORADNIK TURYSTYCZNY
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tem cerkiew pw. NNMP w Łosiu. Pierwszy budynek 
pochodzi z 1761 roku, drugi powstał w 1810 roku. 
Obydwa są na Szlaku Architektury Drewnianej.  

Amatorzy pieszych wędrówek muszą wie-
dzieć, że Ropę można zwiedzać, wędrując szlakami 
turystycznymi. W przysiółku na Podchełmiu Rze-
szowskim krzyżują się żółty szlak z Gorlic przez Bie-
lankę i Florynkę do Nowego Sącza z niebieskim 
z Grybowa przez Suchą Homolę do Wysowej-Zdroju. 

Od zapory wodnej do przysiółka Klimkówki 
o nazwie Flasza prowadzi szlak czarny, który łączy 
się tam ze szlakiem niebieskim.  

Ścieżka przyrodnicza „Gorlickie Pieniny” z Ło-
sia do Klimkówki umożliwia zwiedzanie skalnego 
przełomu rzeki Ropy w Łosiu, następnie prowadzi 
do centrum Klimkówki, a potem nad jezioro.  

Gmina Ropa to też miejsce dobrej rozrywki. Co 
roku organizowane są tutaj Gminne Dożynki ze 
święceniem wieńców, a potem występami. W sierp-
niu warto przyjechać na Święto Maziarzy, podczas 
którego prezentowane są tradycje i obyczaje Łem-
ków. Cykl letnich imprez zamyka Jarmark Świę-
tego Michała, organizowany we wrześniu na dzie-
dzińcu dworskim w Ropie. W trakcie imprezy od-
bywają się prezentacje rękodzieła i rzemiosła, kon-
certy i degustacje potraw. Impreza promuje dzie-
dzictwo kulturowe Karpat. 

Zapraszam Państwa serdecznie do gminy Ropa, 
w Beskid Niski, w którym można aktywnie odpo-
cząć od zgiełku miasta. Lesiste wzgórza, jezioro 
Klimkówka oraz dolina rzeki Ropy ze skalnym 
przełomem Gorlickich Pienin to walory, które za-
chęcają do wypoczynku w naszej gminie amato-
rów ciszy, spokoju, wędkowania, wędrówek pie-
szych i rowerowych.  Znajdziecie u nas także miej-
sca, w których można poznawać historię: zabyt-
kowy zespół dworski, obiekty sakralne na Szlaku 
Architektury Drewnianej, zagrodę maziarską. To 
w otoczeniu tych miejsc organizowane są imprezy 
promujące naszą kulturę. 
 

KAROL GÓRSKI 
WÓJT GMINY ROPA

Widok na wieś Ropa, fot. archiwum UG



Najmniejsza uzdrowiskowa, 
za to jedna z największych 
i najbardziej zalesionych 
w kraju. Gmina Sękowa 

– Beskidu Niskiego Królowa 
i nie ma tu nic z przesady. 
Kraina orlika krzykliwego, 

raj dla narciarzy biegowych, 
ale i tych chcących poszusować 

na stoku. 
Gęsto usiana zabytkami 
na Szlaku Architektury 

Drewnianej 
–  cerkwiami i kościołami, 

a także cmentarzami 
z I wojny światowej.

Uzdrowisko Wapienne, fot. UG

Najbardziej znaną spośród sękowskich budowli jest 
jeden z najwspanialszych zabytków budownictwa 
drewnianego w Polsce – kościół pw. świętych Filipa 
i Jakuba w Sękowej, zbudowany w XVI w. z mod-
rzewiowych bali w stylu gotyckim. Obiekt ten zo-
stał uhonorowany prestiżowym medalem Prix Eu-
ropa Nostra w 1994 roku, a w lipcu 2003 roku wpi-
sany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNE-
SCO. Dzisiaj na tej liście jest jeszcze cerkiew grecko-
katolicka pw. Opieki Bogarodzicy w Owczarach 
uhonorowana wpisem w 2013 roku. Oferta tury-
styczna gminy to także Muzeum Sztuki Cerkiewnej 
w Bartnem, ukazujące kulturę łemkowską regionu. 

Zimą, dzięki górskiemu mikroklimatowi, 
można tu uprawiać narciarstwo, a sezon z reguły 
trwa aż pięć miesięcy. Można jeździć na nartach czy 
snowboardzie w Sękowej, Małastowie, a także na sto-

kach Magury Małastowskiej (szczyt – 813 m n.p.m.). 
W pobliżu schroniska znajduje się czteroosobowa 
kolej krzesełkowa. Trasa zjazdowa liczy 1400 m i jest 
przeznaczona głównie dla zaawansowanych narcia-
rzy. Łagodniejsze są zjazdy we wspomnianym Ma-
łastowie czy w samej Sękowej. Z kolei w okolicach 
Krzywej istnieje 80 km tras dla miłośników biegó-
wek i nowoczesne Centrum Narciarstwa Biegowego. 

W gminie Sękowa leży najmniejsze w Polsce – 
uzdrowisko Wapienne. Tężnia solankowa, prome-
nada napoleońska z jednej strony zakończona 
ogrodem Marysieńki z drugiej ogrodem Laury 
z fontanną, stanowią wspaniałe miejsca do spę-
dzania wolnego czasu. Bliskość Magurskiego Parku 
Narodowego, spokój, czysty klimat, obfitość zie-
leni oraz różnorodne możliwości aktywnego wy-
poczynku to główne walory miejscowości, napeł-

Gmina Sękowa
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Gmina Sękowa Beskidu 
Niskiego Królowa
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niające entuzjazmem do poznawania bogatej hi-
storii i kultury regionu. Wzbogaceniem oferty 
uzdrowiskowej są weekendowe koncerty organi-
zowane przez Gminny Ośrodek Kultury w miejsco-
wym amfiteatrze.  

Właśnie z Wapiennego wiodą zielony i czarny 
szlak, prowadzące na wieżę widokową pod Ferdlem 
(648 m n.p.m.). To trasa niewymagająca, bardziej spa-
cerowa, a jej pokonanie zajmie nam około godziny.  

Wysoka na 25 m wieża stoi tuż pod szczytem, 
bo wierzchołek już wcześniej zagospodarował so-
bie orlik krzykliwy, chroniony ptak, który skorzy-
stał z przywileju pierwszeństwa.  

Aby wyjść na wieżę, trzeba pokonać 110 scho-
dów – warto, bo z jej tarasu rozciąga się przepiękny 
widok na odległe grzbiety Beskidu Sądeckiego, 
a przy dobrej widoczności także na Tatry.  

W sercu gminy warto zatrzymać się przy kom-
pleksie rekreacyjnym – miejscu przyjaznym dla 

wszystkich lubiących sport i rekreację. Znajdują się 
tutaj boiska sportowe, tor rowerowy pump track, 
miejsce ogniskowe wyposażone w wiatę. Dodat-
kową atrakcją jest znajdująca się w pobliżu górska 
rzeka Sękówka, w nurcie której można się schło-
dzić w gorące dni.  

Nieopodal budynku znajduje się parking dla 
kamperów. Z tego miejsca można wyruszyć w ma-
lownicze zakątki gminy, usiane szlakami tury-
stycznymi, traktami spacerowymi oraz placami 
zabaw. Sieć ścieżek dla rowerzystów jest konse-
kwentnie rozbudowywana, co stanowi bogatą 
ofertę dla turystów korzystających z tego środka 
lokomocji. Południowe obszary gminy to teren 
tzw. Łemkowszczyzny, urzekający niezwykłym 
klimatem oraz wyjątkową historią Łemków. Tutaj 
znajdziemy także dobrą kuchnię oraz nocleg w kli-
matycznych miejscach, ukazujących lokalną tra-
dycję.

Symboliczne drzwi do nieistniejącej 
łemkowskiej wsi Nieznajowa, fot. Krystian Kiwacz

Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej, fot. UGKościół pw. świętych Filipa i Jakuba w Sękowej, fot. UG

Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogarodzicy 
w Owczarach, fot. UG



Na piechotę z Regietowa blisko jest na Rotundę, 
albo na Kozie Żebro. Wszystko w pięknych  
okolicznościach przyrody, bo wpatrując się 

w uściańskie połoniny na pograniczu 
polsko-słowackim, na których latem wypasają się 

setki hucułów z tutejszej, 
największej w Europie stadniny. 

A może ostro, wysoko jak do nieba 
– na Lackową, Królową Beskidu Niskiego. 

Wszystko po to, by zdrowo się zmęczyć znużyć, 
a potem odpocząć w cieniu drzew  

wysowskiego Parku Zdrojowego, skorzystać 
z oferty uzdrowiska w tutejszym spa, 

albo zaczerpnąć zdrowia płynącego z wody  
w Pijalni Wód Mineralnych. Można zatrzymać 

wzrok na tafli Zalewu Klimkowskiego, albo  
chwycić za wiosło i czerpać radość ze sportów  
wodnych. Lekarstwem dla ducha niech będą  

dla Was jeszcze chwile spędzone pod kopułami 
pachnących wiekami, drewnianych cerkwi 

w Kwiatoniu czy Brunarach, bo takich jak te,  
nie ma nigdzie indziej na świecie!

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, fot. archiwum UG

We wschodniej części Beskidu Niskiego, tuż 
przy granicy ze Słowacją leży malownicza tury-
styczno-uzdrowiskowa, jedna z największych tery-
torialnie gmin w Polsce – Gmina Uście Gorlickie. 
Piękno krajobrazu, złoża wód mineralnych, wie-
lokulturowość, czyste środowisko oraz liczne 
atrakcje turystyczne sprawiają, iż jest to idealne 
miejsce do regeneracji i wypoczynku.  

To obszar niezadeptany jeszcze przez amato-
rów turystyki masowej, za to doceniany przez tych, 
którzy cenią sobie miejsca ciche, niedostępne, 
wręcz dzikie, stanowi jeden z najbardziej atrakcyj-
nych zakątków Beskidu Niskiego. 

Leżąca tuż przy granicy ze Słowacją miejsco-
wość Wysowa-Zdrój to uzdrowisko, które ma 
w swoich zasobach wody mineralne o zróżnicowa-

Gmina Uście Gorlickie
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Gmina Uście Gorlickie 
źródłem wytchnienia i natury



Informacja Turystyczna: 
Centrum Produktu Turystycznego 
i Kulturowego Beskidu Gorlickiego 

38-316 Wysowa-Zdrój 60 
tel.: 516 006 346 

cpt@usciegorlickie.pl 
www.kultura.usciegorlickie.pl 

www.usciegorlickie.pl

Wypas koni rasy huculskiej na pastwiskach w Regietowie,  
fot. archiwum UG
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nych właściwościach. Obiekty sanatoryjne i wy-
poczynkowe oferują oprócz całej gamy zabiegów 
leczniczych również te z zakresu odnowy biolo-
gicznej. 

Liczne szlaki turystyczne piesze, konne, ro-
werowe, nordic walking oraz ścieżki narciarstwa 
biegowego zachęcają do wyboru aktywnych form 
wypoczynku. Do zimowych atrakcji turystycznych 
zaliczają się przede wszystkim lodowisko Biały Or-
lik w Wysowej-Zdroju, wyciąg narciarski w Sme-
rekowcu, czy kuligi organizowane przez stadniny 
i stajnie.  

Gmina ma wiele śladów bogatej, a jednocze-
śnie dramatycznej historii tego regionu. Na jej te-
renie znajduje się trzynaście cmentarzy z I wojny 
światowej – niemych świadków wydarzeń tzw. 
Wielkiej Wojny. 

W poszczególnych wsiach wchodzących ad-
ministracyjnie w skład gminy Uście Gorlickie, 
znajduje się ponad dwadzieścia godnych uwagi 
obiektów sakralnych – głównie zabytkowych cer-
kwi. Dwie z nich – cerkiew w Brunarach i Kwiato-
niu wpisano na listę światowego dziedzictwa kul-
turowego UNESCO. Sanktuarium na Górze Jawor 
w Wysowej-Zdroju to z kolei miejsce upamiętnia-
jące objawienia Matki Bożej. 

Walory antropogeniczne obecne na terenie 
gminy pozwalają bliżej zapoznać się z bogactwem 
kulturowym zamieszkującej ją społeczności. 
Na szczególną uwagę zasługuje kultura łemkow-
ska, z której namiastką można się zetknąć w Łem-
kowskiej Zagrodzie Edukacyjnej-Muzeum „Dziu-
byniłka” w Gładyszowie.

Pijalnia Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju, fot. archiwum UG

Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego 
Beskidu Gorlickiego w Wysowej-Zdroju, fot. archiwum UG
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Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki i Świątniki 
Górne to miasteczka warte odwiedzenia. Czernichów, 
Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-
Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michało-
wice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów 
i Zielonki znane są wszystkim, którzy od czasu 
do czasu korzystają z uroków tych miejscowości.  

Miłośnicy historii powinni zobaczyć zamek 
w Skawinie, czy zespoły dworskie w Facimiechu 
i Jurczycach. Będąc w okolicach Skawiny warto 
przespacerować się parkiem dworskim w Wielkich 
Drogach. Warte zobaczenia jest też Muzeum Ślu-
sarstwa w Świątnikach Górnych.  

W urokliwej gminie Krzeszowice można zoba-
czyć m.in. Zamek Tenczyn, Pałac Potockich czy naj-
starszy i jeden z najcenniejszych zabytków – pałacyk 
Vauxhall.  Ciekawym obiektem jest także najstarsza 
pstrągarnia w tej części Europy – Róźnin w Dubiu. To 
właśnie tu powstała niedawno Dolina Pstrąga – miej-
sce do wypoczynku dla rodzin. Dodatkową atrakcją 
jest też nowo otwarty Park Linowy Trawers.  

Parki krajobrazowe, rezerwaty 
przyrody, zamki, skałki, 

jaskinie... Tereny powiatu 
krakowskiego charakteryzują 
się jednymi z najpiękniejszych 

w Polsce walorami 
przyrodniczymi. To tutaj ma 

swój początek Wyżyna 
Krakowsko-Częstochowska. 
W powiecie krakowskim nie 

sposób się nudzić.
fot. Aneta Kościółek

Powiat krakowski
i

W gminie Zabierzów spragnieni przyrody 
mogą odwiedzić m.in. Dolinę Kobylańską i Bole-
chowicką.  

W pobliskich gminach – Jerzmanowice-Prze-
ginia i Wielka Wieś znajdują się m.in. Dolina 
Szklarki, Jaskinia Nietoperzowa i Wierzchowska 
Górna. W Modlnicy ciekawym obiektem jest ze-
spół dworski.  

Gmina Liszki słynie przede wszystkim z za-
lewu na Piaskach i zalewu Budzyńskiego, zwanego 
potocznie Kryspinowem. Ale w gminie znajdziemy 
też zespół dworski w Mnikowie czy zespół pała-
cowy w Piekarach.  

Iwanowice, Michałowice i Zielonki to uro-
kliwe tereny, w których można odpocząć i znaleźć 
liczne ślady historii. 

Przy okazji warto zawitać do Sułoszowej, 
gdzie można podziwiać Zamek Pieskowa Skała.  

Zaledwie kilka chwil od Krakowa dzieli nas 
od miejscowości, w których życie toczy się zupeł-
nie innym tempem i jest co zwiedzać.

Powiat krakowski  
– malowniczy, przyjazny
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POWIAT KRAKOWSKI

1. Zespół dworski w Facimiechu  
2.  Zespół dworski w Jurczycach  
3.  Zespół dworski w Korabnikach  
4.  Dwór w Radziszowie  
5.  Dolina Pstrąga w Dubiu wraz z Parkiem 

Linowym Trawers 
6.  Zabytkowy pałac  Vauxhall w Krzeszowicach 
7.  Dolina Kobylańska 
8.  Dolina Szklarki 
9.  Jaskinia Nietoperzowa  
10.  Jaskinia Wierzchowska Górna 
11.  Zalew Na Piaskach i Zalew Budzyński  
12.  Dolina Mnikowska 
13.  Fort pancerny pomocniczy 45a „Bibice”  

14.  Zamek w Korzkwi  
15.  Zespół dworski w Owczarach  
16.  Pałac Wodzickich w Niedźwiedziu 
17.  Kaplica św. Otylii i św. Łucji w Wilkowie  
18.  Wzgórze Chełm w Czernichowie  
19.  Zespół dworski w Mogilanach 
20.  Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Racławicach  
21.  Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych 
22.  Kościół św. Trójcy w Iwanowicach  
23.  Zabytkowa karczma w Iwanowicach  
24.  Kuźnia w zespole pałacowym w Igołomi 
25.  Kościół św. Jakuba w Więcławicach Starych 
26. Zamek Pieskowa Skała

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Hotel Mercure Racławice
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HOTEL DOSŁOŃCE SPA 
– relaks, spokój, odprężenie

Aktywny wypoczynek  
na rowerze, czy odprężające SPA? 

Gra w tenisa czy masaż balijski? 
Nordic walking czy relaksujący  

zabieg na twarz? A może wszystko 
razem? Jeżeli chcesz odpocząć 

od miejskiego zgiełku,  
a jednocześnie pozwiedzać  

niesamowite okolice  
– wybierz Hotel Mercure  

Racławice Dosłońce  
Conference & SPA.

fot. arch.

Hotel znajduje się w malowniczej miejscowości 
Dosłońce, niecałe 50 kilometrów od Krakowa.  Do-
okoła mnóstwo zieleni – lasy, łąki, pola. A do tego 
mnóstwo atrakcji dla małych i dużych. Miejsce 
wprost wymarzone na wakacyjny wypoczynek 
dla rodzin z dziećmi albo dla par.  

Okolice Dosłońca i Racławic słyną z pięknej, 
unikatowej przyrody. Warto więc skorzystać z ma-
lowniczych tras rowerowych – a jest ich ponad 100 
km! Rowery można wypożyczyć w hotelu. Aktyw-
nym polecamy też spacer z kijkami nordic walking.  

W Mercure Racławice na gości, którzy lubią 
ruch, czeka  m.in. pole do gry w minigolfa  (dla 
chętnych odbywają się zajęcia z nauki gry w golfa) 
oraz kort tenisowy z nową nawierzchnią. Oprócz 
tego hotel ma w swej ofercie m.in. zajęcia „Poranny 
fitness na świeżym powietrzu”, czy Aqua Aerobic.  

NIC TAK NIE ODPRĘŻA JAK BALIJSKIE SPA 
Tym, co wyróżnia hotel, jest balijskie SPA.  
Na Bali sztuka masażu znana jest od dwóch ty-
sięcy lat! Jest to masaż relaksacyjny całego ciała 
– od stóp do głów. Niweluje bóle mięśniowe, przy-
nosi fizyczne i psychiczne ukojenie. Masaż wy-
konywany jest przez wykwalifikowaną balijską 
terapeutkę.  

Oprócz tego w hotelu można zażyć relaksu 
w Strefie Wellness (rewelacyjny basen, trzy sauny, 
jacuzzi) oraz skorzystać z zabiegów SPA. 

DZIECI NIE BĘDĄ SIĘ NUDZIĆ! 
Nie zapomniano także o najmłodszych gościach. 
Gdy rodzice będą oddawać się błogiemu lenistwu, 
dzieci mogą skorzystać z wielu atrakcji, jakie w te 
wakacje przygotował hotel.  
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Więcej informacji o wakacyjnej ofercie 
w Dosłońcu: www.dosloncespa.pl

fot. arch

Przygotowano codzienne zajęcia z profesjo-
nalnymi animatorami, a w ich ramach: uprawa 
ekopoletek, warsztaty kulinarne, puszczanie gi-
gantycznych baniek mydlanych oraz latawców, gry 
i zajęcia plastyczne, zabawy sportowe, nauka pły-
wania, wypożyczalnia autek akumulatorowych, 
kino malucha itd. Prócz tego do dyspozycji naj-
młodszych jest multimedialna sala zabaw, ze-
wnętrzny plac zabaw, kraina zabawek dziecięcych 

oraz wodny świat zabaw z wieloma atrakcjami – ta-
kimi, jak dmuchane brodziki, ślizgi wodne czy 
wodne zraszacze. Raj dla najmłodszych! 

ACH, TE PRZYSMAKI! 
Dopełnieniem pobytu jest smaczna i urozmaicona 
kuchnia. Restauracja Planeta smaków serwuje da-
nia tradycyjne, ale jednocześnie wyszukane. Łą-
czy polską kuchnię z elementami kuchni zagranicz-
nych. Co najważniejsze – wszystkie dania przygoto-
wywane są z ekologicznych i najświeższych pro-
duktów o najwyższej jakości, w które zaopatru-
jemy się od lokalnych dostawców. 

Krem z białych warzyw, sałatka z marynowa-
nego buraka, czy polędwica z dorsza zachwycą naj-
większych smakoszy. W menu nie brakuje też tra-
dycyjnych dań, jak rosół czy pierogi.  Zwieńcze-
niem posiłku są doskonałe desery. Suflet czekola-
dowy czy beza Pavlova dosłownie rozpływają się 
w ustach.  

NIE WAHAJ SIĘ! ODPOCZNIJ 
Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & 
SPA to od lat jedno z ulubionych miejsc wypoczyn-
kowych Małopolan. Trudno się dziwić – atrakcyjne 
pakiety pobytowe (w tym bardzo popularny – Bab-
skie Weekendy, czyli weekend z przyjaciółką), do-
skonała lokalizacja, wyśmienita kuchnia i mnóstwo 
atrakcji. Tam spędzasz wolny czas tak jak lubisz!

fot. arch
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Czy Mogielica i Łopień byli zgodną parą? Skąd 
na królowej Beskidu Wyspowego wziął się Zbój-
nicki Stół. Kto na Zapowiednicy wykopał Mar-
szałkową Studnię? Czy na polanę Stumorgową 
spadły alianckie spadochrony? Te i inne sekrety 
„Pani nad wyspami” poznają wszyscy, którzy 
wybiorą się na niespieszny spacer uroczymi 
ścieżkami powiatu limanowskiego. 

Niezwykłe panoramy Beskidu Wyspowego, 
ale też tatrzańskich grani turyści ujrzą również 
z wieży na Jaworzu (921 m n.p.m.), a także z plat-
formy widokowej Krzyża Milenijnego na Miej-
skiej Górze, wypiętrzającej się wysoko ponad Li-
manową. A przecież takich malowniczych 
„wysp” w powiecie limanowskim nie brakuje! 

Mogielica (1171 m n.p.m.) 
to nie tylko najwyższy, ale także 

najpiękniejszy szczyt 
Beskidu Wyspowego. 

Skąd jej dość zaskakująca nazwa? 
– Niegdyś była miejscem 

ostatniego spoczynku 
samobójców i wyjętych spod 

prawa – mówi Czesław Szynalik, 
 pomysłodawca akcji 

„Odkryj Beskid Wyspowy”. 
Zwana też bywa Zapowiednicą, 
gdyż zawsze przed załamaniem 

pogody gromadzą się nad nią 
burzowe chmury. Mieszkańcy 

często zwą ją także swojsko Kopą.

Z Mogielicy daleko widać, fot. odkryjbeskidwyspowy.pl

Powiat limanowski
i

Widoki, choć piękne, to jednak niejedne 
atrakcje, jakimi kusi malownicza okolica. Nie spo-
sób przecież pominąć cysterskiego opactwa 
w Szczyrzycu, cudownie położonej willi Włady-
sława Orkana w Porębie Wielkiej czy dworu 
w Świdniku, jednego z najpiękniejszych w Mało-
polsce. A może skusi nas skromna „Papieżówka”, 
niewielki szałasik w dolinie Kamienicy lub Diabli 
Kamień na pograniczu Pogorzan i Krzesławic. 

Nieco więcej czasu zajmie nam wędrówka 
Szlakiem Architektury Drewnianej, ale nagrodą 
będą niezwykłe dzieła sztuki, które kryją się 
w pięknych świątyniach w Dobrej, Łososinie 
Górnej, Łukowicy, Słopnicach czy Kamionce. 

Limanowskie czeka i... zaprasza!

Z królowej Beskidu Wyspowego 
widać całą Małopolskę
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POWIAT LIMANOWSKI

1. Trasy rekreacyjno-sportowe w rejonie Mogielicy 
(1171 m n.p.m.) 

2. 37-metrowy Krzyż Milenijny na Miejskiej Górze 
w Limanowej – wspaniały punkt widokowy 

3. Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej 
– wotum na 100-rocznicę Konstytucji 3 maja 

4. Pijalnia Wód Mineralnych w Szczawie 
– o walorach tej wody pisali już Jan Długosz 
i Stanisław Staszic 

5. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu 
6. Opactwo Cystersów w Szczyrzycu – założone 

zostało w I połowie XIII stulecia. Cystersi 
przenieśli się tutaj z podhalańskiego Ludźmierza 

7. Drewniany kościół Wszystkich Świętych 
w Łososinie Górnej – wzniesiono go w 1778 r. 

8. Diabli Kamień – na granicy Pogorzan i Krzesławic 

9. Dwór, kaplica i spichlerz w Laskowej 
– to XVII-wieczne dzieło rodziny Laskowskich 

10. Pałac i park w Kamienicy – nie byłoby tego pięknego 
założenia , gdyby nie Maksymilian Marszałkowicz 

11. „Orkanówka” w Porębie Wielkiej – należała 
niegdyś do Władysława Orkana, piewcy Podhala 

12. Dwór w Świdniku – jeden z najpiękniejszych 
małopolskich drewnianych dworków (XVII w.) 

13. Modrzewiowy kościół św. św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza w Dobrej 

14. Park podworski w Mszanie Dolnej 
15. Kościół św. Marii Magdaleny w Kasinie Wielkiej. 
16. Kudłoński Baca – potężny ostaniec na zboczach 

gorczańskiego Kudłonia. 
17. Przełęcz Edwarda Rydza-Śmigłego 

w Chyszówkach (700 m n.p.m.)

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Potężna zielona „wyspa”, 
rozległa śródleśna baza, 

niespieszny 
kilkukilometrowy spacer, 

idealnie smukłe jodły, 
urocze oczka wodne, 

spokój i cisza... 
– to wszystko czeka na tych, 

którzy przybędą 
na Lubogoszcz. 

By jednak zaszyć się 
w Bazie 

Szkoleniowo-Wypoczynkowej 
„Lubogoszcz” w Kasince Małej, 

trzeba najpierw 
wspiąć się na szczyt.

fot. odkryjbeskidwyspowy.pl

– Królestwo pani Marii – tak kilkanaście „szała-
sów” rozrzuconych uroczo pod ścianą lasu 
wspominają wszyscy, którzy choć raz bawili 
w Bazie Lubogoszcz. Wielu miejsce to kojarzy 
się z beztroskim i radosnym wypoczynkiem. 

BBAZA NAD STAWISKIEM 
Skąd w tej głuszy wzięła się baza? Powstała dzięki 
śmiałej wizji, pięknej polanie, a także niewiel-
kiemu wodnemu oczku – Stawisku, później zwa-
nemu Żabim Okiem. 

Po I wojnie światowej YMCA (Young Men’s 
Christian Association, Chrześcijańskie Zrzesze-
nie Młodzieży Męskiej) poszukiwała w Polsce 
południowej miejsca na budowę ośrodka dla 
młodzieży. – Podczas przelotu nad Beskidem 

Wyspowym jej działaczom wpadło w oko nie-
wielkie jeziorko na zachodnim stoku Lubogosz-
czy. Polana, położona z dala od ludzkich sie-
dzib, otoczona gęstym świerkowym lasem, 
spodobała się także innym działaczom. Nie-
wielkie jezioro nie tylko dodawało uroku temu 
miejscu, ale można się było w nim kąpać – opo-
wiada Maria Grzęda, wieloletnia szefowa Bazy 
Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” 
w Kasince Małej, najstarszego schroniska w Be-
skidzie Wyspowym. Był 1923 r. 

Młodzi ludzie wypoczywali i pracowali. To 
dzięki nim, i ich następcom, zniwelowano te-
ren, powstało boisko sportowe, ścieżki, jadal-
nia, świetlica, niewielkie domki, basen – jeden 
z najwyżej położonych w polskich górach. Te 

Lubogoszcz
i
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Lubogoszcz – życie na szczycie  
perfekcyjnych jodeł



PORADNIK TURYSTYCZNY

romantyczne czasy przypominają dzisiaj już 
tylko piękne czarno-białe zdjęcia. 

YMCA obozy prowadziła do 1939 r., a po-
tem od 1945 do 1949 r. W latach 1950–1976 ośro-
dek podlegał władzom oświatowym, a w 1976 r. 
został włączony w strukturę Krakowskiego 
Szkolnego Ośrodka Sportowego. I wspomnieć 
wypada, że w czasie minionych blisko już 100 
lat przez bazę przewinęło się blisko czterysta 
tysięcy dzieci, młodzieży i nauczycieli. 

Lubogoszcz to idealne miejsce dla praw-
dziwych turystów, takich, którzy cenią bezpo-
średni kontakt z naturą. 

ŚWIAT PŁANETNIKÓW I IDEALNE JODŁY 
Boginki, utopce, czarty, płanetnicy – to one 
przez wieki towarzyszyły wszystkim tym, któ-
rzy tu przybywali. 

Niegdyś na szczycie nie było drzew, teraz 
rośnie na nim gęsty las, a w nim idealne jodły. 
To tutaj zbiera się szyszki i nasiona, aby wyro-
sły z nich nowe pokolenia zdrowych, smukłych 
i żywotnych drzew. 

Gdzie je odnajdziemy? Najszybciej – zaled-
wie 200 metrów od Bazy „Lubogoszcz” – w po-
bliżu „Leśnej ścieżki edukacyjnej”. To dzięki 
Nadleśnictwu Limanowa, które przygotowało 
2-kilometrowy szlak, rozwikłamy zagadkę wy-
boru doskonałej jodły, dowiemy się, co to jest na-
lot, podrost, a także uprawa. Zobaczymy urocze 
źródełko, zapadlisko i skalne wychodnie. 

Od wschodniej strony Lubogoszcz przypo-
mina potężną piramidę, od zachodniej zaś gi-
gantyczny trapez. Świetną bazą wypadową 
na szczyt są też Kasina Wielka, Kasinka Mała, 
a także Mszana Dolna.

tel. (18) 33 19 078
biuro@mszanka.pl
www.mszanka.pl

ul. Zielona 2
34-730 Mszana Dolna

Zapraszamy 
do spędzenia miłych chwil 

na Wyspie Mszanka

P O L E C AMY: 

 pokoje gościnne  basen
 jacuzzi   sauny 

 gabinety masażu,  
kosmetyczne  kawiarnie

  restaurację z pizzą włoską
 bilardy  ping pong 
 grotę solną  grilla

 wypożyczalnie rowerów 
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Bogactwo ziemi, historii i oręża – tak w skrócie moż -
na scharakteryzować powiat miechowski. Znaj-
dziemy tu wiele zabytków architektury sakralnej 
i świeckiej, a także miejsc związanych z ważnymi 
wydarzeniami historycznymi. Wymienić można 
choćby drewniane kościółki w gminie Gołcza, pałac 
w Książu Wielkim czy słynne pole bitwy z czasów 
insurekcji kościuszkowskiej w gminie Racławice. 

Stolica powiatu – Miechów może się poszczy-
cić długą i bogatą historią, dzięki temu należy do Ka-
pituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. 
Swoje powstanie i rozwój Miechów zawdzięcza Za-
konowi Bożogrobców, którzy przez osiem wieków 
decydowali o wielkości miasta. Do dziś możemy tu 
podziwiać wiele pozostałych po nich zabytków. 

Orzeł biały 
z podwójnym krzyżem na piersi, 

stojący na dwóch 
skrzyżowanych szablach 

– to herb powiatu miechowskiego. 
Jego symbolika ściśle nawiązuje 

do historii tej ziemi. 
Krzyż Zakonu Bożogrobców 

przypomina o wielowiekowej 
przeszłości Miechowa, 

a szable 
– o tradycji walk 

narodowo-wyzwoleńczych, 
które stały się udziałem 

miechowian.

fot. Anna Kaczmarz

Powiat miechowski
i

Powiat miechowski to jednak nie tylko historia 
i cenne zabytki. Jest on również znany jako „kraina 
storczyków”. Różnorodność biologiczna i piękna 
przyroda czynią ten region wspaniałym miejscem 
do uprawiania turystyki. Znajduje się tu dziewięć re-
zerwatów przyrody – leśnych, stepowych i flory-
stycznych. Swoje siedliska mają tutaj cenne i zagro-
żone gatunki roślin, jak np. dziewięćsił popłocho-
listny czy obuwik pospolity. 

Warto również wspomnieć o bogatych trady-
cjach regionu, które mieszkańcy ziemi miechow-
skiej kultywują od lat. Atrakcją kulturalną powiatu są 
m.in. spotkania artystyczne z cyklu „Noce i dnie 
Ziemi Miechowskiej” organizowane w Grzymało-
wie.  (źródło: www.miechow.pl)

Ziemia miechowska: bogactwo 
ziemi, historii i oręża
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POWIAT MIECHOWSKI

1. Bazylika Grobu Bożego w Miechowie – gotycka 
świątynia z XIV/XV wieku, z fragmentami 
romańskimi z pierwszego 30-lecia XIII wieku. 
Wizytówka miasta i powiatu, która przyciąga 
unikalną kopią Grobu Pańskiego z Jerozolimy 

2.  Kościół pw. św. Krzyża w Siedliskach – wznie -
siony przez bożogrobców na przeł. XV i XVI w. 

3.  Dworek „Zacisze” w Miechowie z 1784 roku. 
Możemy w nim oglądać ekspozycję związaną 
z insurekcją kościusz kowską 

4.  Rezerwat „Kępie na Wyżynie Miechowskiej” 
– istnieje od 1960 r. Jest encyklopedią wiedzy 
o naturalnych procesach zachodzących w lesie 

5.  Drewniany kościół pw. Matki Kościoła w Prze -
sławicach – świątynia z 1675 roku 

6.  Zamek na Mirowie w Książu Wielkim – rene -
sansowy pałac wzniesiony pod koniec XVI wie -
ku przez biskupa krakowskiego Piotra Mysz -
kowskiego i jego bratanka starostę chęcińskiego 

7.  Kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika 
w Książu Wielkim 

8.  Pałac Hallerów w Mianocicach – klasycystyczny 
dwór z XVIII wieku 

9.  Pałac Zdziechowskich w Rzędowicach, 
z początku XX wieku 

10.  Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Kozłowie – ta neogotycka świątynia z 1902 r. 
jest najważniejszym zabytkiem gminy Kozłów 

11.  Kościół parafialny w Uniejowie – został wznie sio -
ny przez Zakon Bożogrobców, jest datowany 
na 1470 rok 

12.  Stacja kolejowa Tunel w Uniejowie-Rędzinach 
– najdłuższy w Polsce tunel kolejowy, przekopa -
ny w latach 1882–1885. Jest usytuowany 
pod Bia łą Górą i ma długość 810 metrów 

13.  Kościół św. Mikołaja w Słaboszowie 
14.  Wielkanoc – miejscowość przez długie lata 

będąca centrum protestanckich zwolenników 
Kalwina. Pierwsze wzmianki o Wielkanocy 
sięgają 1382 r., a w 1768 r. wziął tutaj ślub słynny 
podróżnik Maurycy Beniowski 

15.  Pomnik Bartosza Głowackiego w Janowiczkach 
16.  Mogiły Kosynierów w Dziemięrzycach – dwie 

mogiły kosynierów poległych w słynnej bitwie 
pod Racławicami z 1794 r. Są to jedyne ozna -
kowane groby

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Powiat myślenicki położony jest w południowej 
części województwa małopolskiego. Większość po-
wiatu leży w malowniczej dolinie Raby okolonej gó-
rami Beskidu Średniego i Wyspowego, a północną 
jego część stanowią wzniesienia Pogórza Wielic-
kiego oraz Dolina Skawinki. Powiat tworzy dziewięć 
gmin – w tym trzy miejskie: Myślenice, Dobczyce, 
Sułkowice i sześć gmin wiejskich: Lubień, Pcim, Ra-
ciechowice, Siepraw, Tokarnia i Wiśniowa.  

Popularne myślenickie Zarabie od lat przy-
ciąga miłośników spędzania czasu nad wodą. Poło-
żona w malowniczej dolinie Raby rekreacyjna 
dzielnica Myślenic kusi wieloma atrakcjami. La-
tem można tu doskonale wypocząć na basenie lub 
kąpieliskach – Górnym i Dolnym Jazie. Miłośnikom 
sztucznych zbiorników spodoba się na pewno za-

Walory 
przyrodniczo-krajobrazowe, 

rozwój bazy turystycznej 
oraz bliskość Krakowa 

sprawiają, 
że powiat myślenicki 

jest atrakcyjnym terenem 
do rekreacji i wypoczynku, 

zwłaszcza aktywnego.

fot. Katarzyna Hołuj

Powiat myślenicki
i

pora w Dobczycach (30 m wysokości i 617 m dłu-
gości).  

Ponadto warto zobaczyć zamek i skansen 
w Dobczycach na wzgórzu nad Jeziorem Dobczyc-
kim. Początków istnienia zamku nie udało się 
do dziś ustalić, bez wątpienia stał on jednak już 
w XII wieku. W Skansenie Drewnianego Budownic-
twa Ludowego można zobaczyć m.in. karczmę, wo-
zownię czy spichlerz zbożowy. Ciekawą ekspozy-
cję sprzętów domowych przygotowano w kuchni. 
W izbie cechów podzielonej na sektory prezento-
wane są narzędzia wykorzystywane w warsztatach 
rzemieślniczych (garbarski, rymarski, stolarski, ko-
łodziejski, tkacki, tokarski oraz garncarski). 

Powiat myślenicki to doskonałe miejsce 
na weekendowy wypoczynek.

Powiat myślenicki – nad wodą 
lub śladami historii
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POWIAT MYŚLENICKI

1. Dobczycki Rynek – miejscowość ma metrykę 
średniowieczną i istnieje co najmniej od XIII 
wieku  

2. Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Dobczycach 

3. Figura św. Floriana z 1768 roku w Dobczycach 
4. Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego 

w Dobczycach  
5. Ruiny średniowiecznego zamku królewskiego 

w Dobczycach – na zamku tym wychowywał się 
święty Kazimierz, a Jan Długosz pisał część 
swych kronik i wychowywał synów królewskich 

6. Drewniana dzwonnica w Dziekanowicach  
7. Dwór w Sierakowie  
8. Dwór wraz z parkiem dworskim 

w Brzączowicach  

9. Dwór „Krzyworzeka” w Stadnikach  
10. Dwór Bednarskich w Stadnikach – stylowy dwór 

pochodzi z 1922 r. Zachował się tu praktycznie 
komplet budynków gospodarczych: stodoła, 
stajnia, spichlerz i kuźnia. Na zapleczu dworu 
pozostałości krajobrazowego parku  

11. Dwór Erteileinów w Niezdowie  
12. Kurhany ciałopalne w Kornatce  
13. Zarabie w Myślenicach 
14. Kaplica dworska pw. Nawiedzenia NP Marii 

w Skomielnej Czarnej 
15. Tokarnia – na zboczach Urbaniej Góry 

usytuowana jest tzw. Kalwaria Tokarska 
– cykl rzeźb wykonanych przez miejscowego 
kościelnego, Józefa Wronę, w latach 70. XX 
wieku

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Myślenice
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Myślenice – nie tylko 
popularne Zarabie!

Zarabie to jedna 
z wielu atrakcji, która 
przyciąga turystów 
w okolice Myślenic. 

Ale i w samym 
mieście jest co robić 

– Centrum Wodne 
Aquarius, 

zrewitalizowany 
rynek czy nowe korty 

tenisowe – tu nie 
sposób się nudzić.

fot. Mariusz Węgrzyn

Latem najchętniej odwiedzanym obszarem tury-
stycznym Myślenic jest popularne Zarabie. To tu, 
już od roku 1920, przybywały liczne wycieczki 
z Krakowa. Progi na rzece Rabie tworzą obecnie 
największe kąpieliska na terenie miasta: Górny 
i Dolny Jaz to oferta dla turystów o zróżnicowanych 
gustach i temperamentach.  

Kąpielisko Górny Jaz to duże, szerokie plaże 
i miejsce letnich imprez. W pobliżu kąpieliska znaj-
dują się place zabaw dla dzieci, korty tenisowe, od-
kryty basen kąpielowy oraz boiska do siatkówki 
plażowej.  

Dolny Jaz to spokojne, rodzinne kąpielisko. 
Jest również gdzie zjeść – ogródek w sezonie let-
nim zaprasza na potrawy z rusztu.  

W upalne dni orzeźwieniem będzie kąpiel 
w basenie letnim na Zarabiu. Miejsce to jest idealne 
zarówno dla osób umiejących pływać, jak i począt-
kujących. Na terenie basenu znajduje się boisko 
do siatkówki plażowej, a nieopodal w pełni inter -
aktywne ścieżki sensoryczne dla dzieci. 

KRYTY BASEN CZY KORTY? 
Na zmęczonych słońcem czeka Centrum Wodne 
Aquarius – kryta pływalnia z basenem sportowym 
i rekreacyjnym, jacuzzi i zespołem saunowym.  

W Centrum Sportu i Rekreacji, w skład któ-
rego wchodzą hala widowiskowo-sportowa wraz 
z zapleczem fitness i SPA, stadion sportowy, boisko 
pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztucznej 
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Więcej informacji pod adresem 
www.myslenice.pl

fot. archiwum UMiG

nawierzchni oraz sala do sportów walki: judo i za-
pasy oraz strzelnica sportowa, można aktywnie 
spędzić czas. Po wyczerpującym dniu można też 
odpocząć w centrum odnowy biologicznej hali.  

Wracając z Zarabia, warto również sprawdzić 
nowe korty tenisowe. To doskonała alternatywa 
na aktywne spędzanie wolnego czasu. Korty może 
odwiedzić każdy, kto ma na to ochotę. Zmoderni-
zowany niedawno obiekt jest idealnym miejscem 
dla ludzi w każdym wieku. Tenis pozwala na od-
prężenie się na korcie, relaks i zapomnienie o spra-
wach dnia codziennego.  

PODRÓŻ W CZASIE 
Ci, którzy dawno nie byli w Myślenicach – będą 
mile zaskoczeni. Nowe Muzeum Niepodległości, 
zmodernizowany rynek wraz z ulicami Piotra 
Skargi, Królowej Jadwigi oraz traktem pieszym wo-
kół Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Myślenicach robią wrażenie.  

Rynek pachnie świeżością, a mieszkańcy 
chętnie korzystają z jego obszaru, jak przed laty.  

Warto zobaczyć zabytki, takie jak Sanktu-
arium Myślenickie pw. NNMP, magistrat budynku 
urzędu miasta z 1898 r., fontannę „Tereska”, ka-
mienicę Obońskich czy pomnik św Floriana. Nie 
da się ukryć, nowy Rynek lśni nowością, kryjąc 
w sobie moc historii.  

Przypomnijmy. Nazwa miasta Myślenice po-
chodzi od popularnego w średniowieczu imienia 
Myślimir. Przypuszcza się, że Myślimir był właśnie 
założycielem osady myślenickiej. Pierwszą pisaną 
wzmianką odnoszącą się do Myślenic jest informa-
cja datowana na 1253-1258 rok, zapisana w „Kodek-
sie Tynieckim”. Dokument ten mówi o osadzie „Mi-
slimich”, w której znajdowała się warownia (kusto-
dia). Była ona obsługiwana przez mieszkańców wsi 
Curozsank, leżącej w pobliżu Radziszowa.  Śladów 
historii i pięknych zabytków nie sposób pominąć 
w Myślenicach, czyli „Tu, gdzie zaczynają się góry”.

fot. Szymon Dyczkowski



Wtajemniczeni wiedzieli, 
że to jedno z lepszych 

schronisk w Polsce. 
Reszta Polski 

dowiedziała się za sprawą… 
Roberta Makłowicza 

i tajemniczego czosnku 
niedźwiedziego!

fot. Beata Mirochna

Jedyne schronisko, do którego można dojść w je-
den dzień z Krakowa, przemili gospodarze, niesa-
mowite zachody słońca i dojście, z którym pora-
dzi sobie nawet niewprawiony w górskich bojach 
turysta. Tak w skrócie można scharakteryzować 
schronisko górskie PTTK Kudłacze. Położone 
na wysokości 730 m, w pasmie Lubomira i Łysiny 
Beskidu Średniego (Myślenickiego), około 8 km 
(w linii prostej) na południowy wschód od Myśle-
nic od lat przyciąga miłośników górskich wędró-
wek.  

– Zwiedziłem całą Polskę, byłem aktywnym 
turystą przez lata, ale uważam, że u nas jest najpięk-
niej – mówi Krzysztof Knofliczek, gospodarz schro-
niska, który prowadzi je wraz z żoną i dziećmi. 

I trzeba przyznać mu rację. Godzinę jazdy 
od Krakowa otwiera się przed nami inny świat. Tu-
taj nie ma miejsca na tandetne kramy, wszech-
obecny harmider i gwar. Są za to rewelacyjne trasy 

(z grzybami, borówkami, malinami…), cisza, 
świeże powietrze i niesamowite widoki.  

INNY ŚWIAT NIECAŁĄ GODZINĘ OD KRAKOWA 
Sam teren schroniska to świetnie zagospodaro-
wane miejsce z wiatą na ognisko (można zamówić 
całego barana!), placem zabaw dla dzieci i polem 
namiotowym. 

Do dyspozycji turystów jest 37 miejsc nocle-
gowych w pokojach dwu-, kilku– oraz wielooso-
bowych. No i kuchnia taka, że palce lizać! Nie-
dawno rozsławił ją Robert Makłowicz za sprawą 
pewnej zupy! 

– Fakt. Panu Makłowiczowi bardzo smako-
wała zupa mojego autorstwa – krem z czosnkiem 
niedźwiedzim. Podajemy ją turystom już od lat, 
codziennie ktoś przychodził do nas tylko na tę 
zupę, i cieszę się, że jemu też smakowała – mówi 
Krzysztof Knofliczek. 

Schronisko górskie PTTK Kudłacze
i
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Schronisko Kudłacze – niesamowite 
miejsce blisko Krakowa



fot. Beata Mirochna
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WYPOCZYNEK NA KAŻDĄ PORĘ ROKU 
W czasach mody na wypoczynek w znanych pol-
skich kurortach, czy zagranicznych hotelach, 
schroniska górskie niektórym jawią się jak relikt 
dawnej epoki. Nic bardziej mylnego! Dziś to nowo-
czesne, dobrze wyposażone, przyjazne miejsca. 
Stąd coraz więcej udogodnień dla coraz bardziej 
wymagających gości. 

Warto przypomnieć, że schroniska, z samej 
nawet nazwy, to obiekty, w których schronienie 
mogą znaleźć turyści. To nie hotele, ani nawet ho-
stele! I w tym cały ich urok.  

– Planując u nas nocleg, warto jednak zadzwo-
nić i zarezerwować miejsce. Wtedy będziemy mieć 
pewność, że miejsce się znajdzie – podkreśla 
Krzysztof Knofliczek.  

Bo wbrew pozorom formę aktywnego wypo-
czynku w polskich górach wybiera coraz więcej osób! 

– I bardzo dobrze! Wszyscy, bez wyjątku potrze-
bujemy ruchu – podkreśla gospodarz schroniska. – 
A naszym atutem jest lokalizacja. Dojście z parkingu 
do schroniska to niecałe 100 metrów, można do nas 
dotrzeć także z Myślenic, Pcimia czy Lubnia. 

Ciekawą propozycją na rodzinne wycieczki 
może być trasa ze schroniska do Obserwatorium 
na Lubomirze. To 9,5 km, z którymi poradzi sobie 
każdy, a widoki są niezapomniane. 

Takie miejsca to doskonała propozycja na jed-
nodniowy czy weekendowy wypad na łono na-
tury. Ciekawy, całodzienny spacer, potem ognisko 
i nocleg w górskiej chacie – to może być niezapo-
mniana przygoda.

fot. Beata Mirochna
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Gdzie znajduje się „Małpia Wyspa”? Kto stoi 
na straży niewyobrażalnych skarbów w ryterskiej 
warowni? Jak wyglądają mofety? Czy w starosą-
deckim Bobrowisku żyją bobry? Kto władał „pań-
stwem muszyńskim”? W którym miejscu spotka-
nie wyznaczyli sobie Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch 
Święty, Matka Chrystusa, Mojżesz i Abraham? 
Tego wszystkiego dowiemy się, gdy tylko odwie-
dzimy powiat nowosądecki, uroczą mozaikę kil-
kunastu pięknie położonych górskich gmin. 

Spragnionych rozległych panoram sądeckie 
ścieżki na pewno doprowadzą przed wieże wi-
dokowe na krynickich Słotwinach, Eliaszówce 
i Jaworze, a także niezwykłą platformę w Woli 
Kroguleckiej. Zapewne skuszą nas krynickie 

Imponująca, misterna, 
niezwykła – turyści nie kryją za-

chwytu, gdy staną przed potężną 
wieżą widokową na krynickich 

Słotwinach. I oczywiście zawsze 
można jeszcze dodać 

– pierwszą taką w Polsce. 
Blisko pięćdziesięciometrowy 

drewniany olbrzym, dorównujący 
wysokością 17-piętrowemu wie-
żowcowi (wznosi się na wysokości 

896 m n.p.m.), stanął w pobliżu 
górnej stacji krzesełka ośrodka 

Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju

fot. Słotwiny Arena

Powiat nowosądecki
i

zdroje, ale warto również sprawdzić, jak smakują 
szczawy w Muszynie, Złockiem czy Żegiestowie, 
czy też „kwaśne wody” w Piwnicznej.  

Kunszt budowniczych drewnianych świątyń 
odkryjemy na Szlaku Architektury Drewnianej, 
a malowniczo położone cmentarze poprowadzą 
nas śladem krwawych zmagań z czasów I wojny 
światowej. Nie sposób też pominąć cudownie 
kwitnących sadów w okolicach Łącka i Łososiny 
Dolnej, a także słynnych muszyńskich ogrodów... 

To kraina nie tylko malownicza, doskonałe 
połączenie dzieł stworzonych przez naturę i tych 
powstałych za sprawą ludzi, ale także idealne miej-
sce do spokojnego, niespiesznego wypoczynku. 
Komu w drogę, temu… Sądeckie!

Sądeckie 
– działa na wszystkie zmysły!
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POWIAT NOWOSĄDECKI

1. Ścieżka spacerowa i wieża widokowa 
w koronach drzew w Krynicy-Zdroju 

2. Bobrowisko w Starym Sączu 
3. Mofety w Tyliczu i Złockiem 
4. Muszyna – Ogrody Sensoryczne, Ogrody 

Biblijne, Ogrody Magiczne 
5. Platforma widokowa w kształcie ślimaka w Woli 

Kroguleckiej 
6. Jezioro Rożnowskie – to sztuczny zbiornik 

na Dunajcu o powierzchni 1600 hektarów. 
Nad nim znajduje się kilka pięknie 
położonych miejscowości turystycznych: 
Tęgoborze, Znamirowice, Zbyszyce, Bartkowa, 
Gródek nad Dunajcem, Tabaszowa, Rożnów. 
Nie można również zapomnieć o malowniczej 
Wyspie Grodzisko, zwanej też Małpią Wyspą. 

7. Spływ łodziami Doliną Popradu 
8. Góra Parkowa w Krynicy-Zdroju 
9. Kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką 
10. Ołtarz Papieski w Starym Sączu 
11. Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła 

w Powroźniku. Wzniesiono ją na początku 
XVII stulecia. Do naszych czasów dochowała się 
wspaniała polichromia z 1637 r. To najstarsza 
łemkowska cerkiew w Polsce. W 2013 roku 
wpisana została na Listę UNESCO 

12. Ruiny zamku w Rytrze 
13. Ruiny zamku w Muszynie 
14. Sądecki bartnik w Stróżach oraz pasieka 

w Kamiannej 
15. Warownia Stara Baśń w Grybowie 
16. Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?
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Rozległe tereny powiatu nowosądeckiego to barwna kraina gór, lasów i rzek. Zielony krajobraz – z kotlinami 
i rzekami – widziany ze szlaków oraz licznych platform widokowych zaskakuje i sprawia, że chce się tutaj 

wracać. Kilometry tras rowerowych rozpieszczają fanów dwóch kółek, a w górskich schroniskach pachnie 
szarlotka ze słynnych sądeckich jabłek. Z Sądecczyzny, prócz fantastycznych wspomnień, warto zabrać 

sądeckie smaki w postaci miodów, win, nalewek czy serów. Na spędzenie urlopu w powiecie nowosądeckim 
decydują się podróżnicy spragnieni ciszy, bliskości przyrody i prawdziwego pozamiejskiego życia. 

I właśnie tu, na Sądecczyźnie, to wszystko znajdują! Mnóstwo inspiracji do sądeckich podróży znajdą 
Państwo na naszym profilu #SądeckieZaprasza na portalach Facebook oraz Instagram.

fot. arch. Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Powiat nowosądecki
i

Komu w drogę, temu... #Sądeckie
Szanowni Państwo, 

 
serdecznie zapraszam do odwiedzenia Sądecczyzny, bo tylko tutaj tak pięknie 
przeplatają się ze sobą niezliczone turystyczne szlaki i malownicze krajobrazy. 
Atrakcje czekają nie tylko na miłośników górskich wędrówek, ale również 
na zwolenników sportów wodnych, rowerowych i jeździectwa. Nasz powiat 
słynie z gościnności, doskonałej kuchni oraz bogactwa wód mineralnych. Jest 
to region bogaty kulturowo, a zachowanie tradycji ma dla mieszkańców wielką 
wartość. Raz jeszcze gorąco zachęcam Państwa do przyjazdu w nasze piękne 
strony, życząc niezapomnianych wrażeń z pobytu. Niech plany poznawania 
sądeckich atrakcji, szlaków i smaków zamienią się we wspomnienia oraz po-
trzebę, by na Sądecczyznę powracać i na nowo ją odkrywać. 

MAREK KWIATKOWSKI 
STAROSTA NOWOSĄDECKI
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Muzeum Okręgowe 
w Nowym Sączu zaprasza

W Gmachu Głównym muzeum (Nowy Sącz, ul. Ja-
giellońska 56) do 19 września można oglądać wy-
stawę malarstwa Bolesława Barbackiego pt. „Jej 
portret. Bolesław Barbacki (1891–1941)”, na której 
prezentowane są wizerunki kobiet, m.in. Danuty 
Szaflarskiej, Heleny Barbackiej, Jadwigi Zaranek, 
Heleny Jakubik.  

Zapraszamy także na spacerowe, wakacyjne 
zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego – naj-
większego w Małopolsce muzeum skansenow-
skiego. Na porośniętym bujną roślinnością terenie 
znajduje się kilkadziesiąt budynków, prezentują-
cych drewnianą architekturę i kulturę lokalnych 
grup etnograficznych i etnicznych: Lachów, Pogó-

Ciekawe wystawy, warsztaty oraz imprezy plenerowe – z takich m.in. atrakcji można skorzystać, 
odwiedzając oddziały Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu: Gmach Główny, Dom  Gotycki, 

Sądecki Park Etnograficzny, Miasteczko Galicyjskie, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, 
Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju oraz Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szlachtowej.

Pracownia Bolesława Barbackiego w Gmachu Głównym,  
fot. Klaudyna Schubert

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
i

rzan i Górali Sądeckich, Łemków, Niemców i Cyga-
nów. Zachęcamy do oglądania świątyń: kościoła 
z Łososiny Dolnej, cerkwi greckokatolickiej z Czar-
nego i kościoła ewangelickiego ze Stadeł. Obejrze-
nie wnętrz tych świątyń możliwe jest jednak, 
z uwagi na wciąż obowiązujące obostrzenia, tylko 
z przedsionków. Ciekawe są także urządzenia na-
pędzane siłą spadku wody, okazjonalnie urucha-
miane w sektorze przemysłu ludowego. 

Warto również zwiedzić skansen nową trasą, 
do której materiały dostępne są na stronie 
www.muzeum.sacz.pl. 

Polecamy także stałe i czasowe ekspozycje 
pozostałych oddziałów Muzeum Okręgowego.

Widok na kościół w Łososinie Dolnej w Sądeckim Parku 
Etnograficznym, fot. Piotr Droździk



Piękne góry, 
malowniczo wcięte doliny, 

liczne szlaki: 
piesze i rowerowe, 

wspaniała przyroda, 
ale też średniowieczny 

Zamek Ryterski, 
spływ Popradem, 

rezerwat przyrody Baniska, 
Gminny Park Ekologiczny, 

ABlandia Park Linowy Rytro 
oraz stacja narciarska „Ryterski raj” 

– takimi oto atrakcjami kusi 
ziemia ryterska.

fot. Anna Kaczmarz

Czy skarbów wciąż strzeże tu groźny kogut, spod 
zwałów kamieni wydobywa się jęk górnika, 
a po murach błąka się biała dama? Najłatwiej się 
o tym przekonać, wybierając się na ryterski zamek. 

KRÓL, KASZTELAN CZY RABUSIE? 
Kiedy powstała warownia? Kroniki o tym milczą. 
Wiadomo jedynie, że już w XII stuleciu od kupców 
podążających doliną Popradu pobierano w tym 
miejscu opłaty. Czym w ówczesnych czasach han-
dlowano? Węgierską miedzią i przednimi tokajskimi 
winami, ale też wielicką solą i olkuskim ołowiem. 

Wiek później na wyniosłym wzgórzu stała już 
solidna kamienna wieża o średnicy około 10 m. To 
wokół niej zaczął powstawać zamek, a jako poten-

Rytro
i
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Ryterski raj w górach i dolinach

Dokończenie na str. 76



Restauracja rodzinna, która powstała, aby przypomnieć, 
że celebrowanie wspólnych chwil jest bezcenne.

Serwujemy dania stworzone przez kreatywny i utytułowany zespół kucharzy, 
nie zapominając o wegetarianach i osobach z nietolerancjami pokarmowymi.

W każdy czwartek organizujemy wieczory z muzyką na żywo.
Restauracja „Zachcianka” zaprasza również do swojej „Spiżarni Zachcianki” - 

sklepu, gdzie można znaleźć domowe obiady z prostym składem 
- które można samodzielnie przygotować w zaciszu domowym

„RESTAURACJA ZACHCIANKA”
UL. PAPIESKA 38, CHEŁMIEC
TEL. 18 440 46 88
Zapraszamy na nasze strony 
FB & Instagram

„Stworzona z pasji i miłości do gości”



Wielowiekowa historia 
zostawiła piękny ślad 

w miasteczku założonym 
w XIII wieku przez św. Kingę. 
Średniowieczny układ rynku, 
starodawny klasztor Klarysek 
pamiętający tatarskie najazdy, 

Sanktuarium św. Kingi, 
klimatyczne domy 

na starówce…

fot. Wojciech Wójcik

Tutaj można poczuć klimat galicyjskiego mia-
steczka – bramy w Beskid Sądecki. Miasto jest zato-
pione w bujnej beskidzkiej przyrodzie, w widłach 
dwóch górskich rzek – Dunajca i Popradu, skąd 
tylko krok na szlaki piesze i rowerowe w najlepiej 
zachowane fragmenty Puszczy Karpackiej. 

Samo miasto, które jest dzisiaj centrum ma-
lowniczej, w dużej części górskiej gminy, liczącej 
ponad 23 tys. mieszkańców, wzmiankowane było 
już w 1257 roku. Wtedy książę krakowsko-sando-
mierski Bolesław Wstydliwy jako zastaw za posag 
wniesiony do Polski przez księżniczkę węgierską 
Kingę zapisał jej Ziemię Sądecką. Kinga ufundo-
wała w Starym Sączu dwa klasztory o regule fran-
ciszkańskiej – męski i żeński. Od tego momentu 
Stary Sącz stał się ważnym ośrodkiem Polski pia-

stowskiej, a Kinga, pochodząca z jednej z najzna-
komitszych rodzin ówczesnej Europy, przez wieki 
wpływała i wpływa na miasto, najpierw jako 
księżna i sprawny zarządca dóbr, potem klaryska, 
a po śmierci jako błogosławiona i święta.  

Starodawny klasztor klarysek – serce Starego 
Sącza jest zatem największą historyczną i kultu-
rową atrakcją turystyczną Starego Sącza. To jedno 
z najcenniejszych założeń klasztornych w kraju 
– z gotyckim kościołem klasztornym, nowożytną 
zabudową klasztorną oraz zespołem fortyfikacji. 
Wielką wagę mają dzieła sztuki zgromadzone 
w klasztorze, zbiory biblioteczne, archiwalia i do-
kumenty życia monastycznego, w tym cenne za-
pisy nutowe śpiewów i muzyki kościelnej. To rów-
nież Sanktuarium św. Kingi z doczesnymi szcząt-

Stary Sącz
i
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Ten wyjątkowy klimat 
Starego Sącza…



Więcej: 
starysacz.um.gov.pl

Ołtarz Papieski, fot. archiwum Urzędu Miejskiego

PORADNIK TURYSTYCZNY
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kami świętej. W klasztorze spoczywa żona Włady-
sława Łokietka i matka Kazimierza Wielkiego Kró-
lowa Jadwiga. Zespół klasztorny wraz z rynkiem 
został wpisany w 2018 roku przez Prezydenta RP 
na listę Pomników Historii. 

Niezwykle ważnym miejscem jest Ołtarz Pa-
pieski położony nieopodal klasztoru, gdzie w 1999 r. 
Jan Paweł II kanonizował księżną Kingę. Dziś to 
ważny ośrodek pielgrzymkowy Małopolski. 
Przy ołtarzu jest muzeum św. Jana Pawła II i cen-
trum pielgrzyma z wygodnym hotelem.  

Nie samą historyczną sławą żyje miasto, ale 
zyskuje nowy kształt i nowe funkcje. Na turystów 
czeka kompleks rekreacyjny Stawy i wiele ogólno-
dostępnych atrakcji: platforma widokowa w Woli 
Kroguleckiej, enklawa przyrodnicza Bobrowisko, 
trasy rowerowe Euro Velo 11 i Velo Dunajec, leśne 
molo na Miejskiej Górze wraz ze ścieżką przyrodni-
czą. Poprad kusi obietnicą kajakowych wypraw, 
urokliwe zakątki Popradzkiego Parku Krajobrazo-
wego konnymi przejażdżkami, a legendarna Prze-
hyba (1175 m n.p.m.) wyzywa na pojedynek pie-
churów i rowerzystów.  

Stary Sącz to miejsce tętniące kulturą, umie-
jętnie wykorzystujące dziedzictwo wieków i prze-
kształcające w wydarzenia atrakcyjne dla osób 
o różnorodnych zainteresowaniach: koncerty 
gwiazd muzyki popularnej, Starosądecki Jarmark 
Rzemiosła, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej 

– jeden z najstarszych w Polsce, organizowany 
od 1975 r., Sącz Jazz Festiwal, Jesienny Festiwal Te-
atralny, Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura, 
plenery malarskie czy wreszcie Pannonica Folk Fe-
stiwal w Barciach. Cóż jeszcze dodać? Wtajemni-
czeni szepczą, że lepszych pierogów nie znajdziesz 
w żadnym z galicyjskich miasteczek...

U wrót Beskidu. Przysietnica, fot. Wiktor Baron
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cjalnych jego fundatorów wymienia się m.in. króla 
Wacława II, a także kasztelana sądeckiego Piotra 
Wydżgę. Legendy wspominają też o niemieckich 
rycerzach rabusiach. 

Warownia ponad popradzkim traktem po raz 
pierwszy na kartach dziejów pojawiła się w 1312 roku. 
Wzmianka o niej pochodzi z przywileju Władysława 
Łokietka dla starosądeckich klarysek. Władca ze-
zwala im na pobieranie cła „prope castrum Ritter” 
(„pod zamkiem Ritter”). Ruiną był już na początku 
XVII wieku po najazdach wojsk Rakoczego. 

JELENIE, MOTYLE I  STORCZYKI 
Podczas wędrówki górskimi szlakami łatwo tu zo-
baczyć dorodnego jelenia czy wypatrzyć tropy 
dzika. Ważniejsze jest jednak to, że wiele drobnych 
gatunków zwierząt i roślin rzadkich w innych czę-
ściach kraju (a nawet Europy) można tutaj napo-
tkać bez większego kłopotu. 

Wycieczka do Doliny Życzanowskiego Potoku 
pozwoli poznać geologiczną strukturę gór. Wzdłuż 
doliny wytyczono szlak przyrodniczy im. hrabiego 
Stadnickiego. Biegnie on dnem głębokiego jaru, 
a brzegi piętnastometrowej przepaści spina wysoki 
drewniany most o ciekawej konstrukcji, jakby żyw-
cem przeniesionej w te strony z… Dzikiego Zachodu. 

W  DOLINIE ROZTOKI 
Dolina Roztoki wcina się głęboko w północno-
wschodnią część pasma Radziejowej, a płynący 
jej dnem potok tworzy malownicze przełomy.  

W niewielkich stawach i oczkach wodnych 
aż „kipi” od życia, a na podmokłych łąkach za-
chowała się roślinność bagienna, w tym sześć 
gatunków storczyków. 

NA STOKACH RADZIEJOWEJ I MAKOWICY 
A samo Rytro? To urocza miejscowość letniskowa. 
Położone jest na malowniczym odcinku Popradu, 
który dzieli gminę na dwie części. Część zachodnia 
jest rozrzucona na łagodnych stokach Radziejowej. 
Część wschodnia wspina się wysoko na strome zbo-
cza Makowicy. Rytro oferuje więc znakomite warunki 
wypoczynku. Krzyżują się tu szlaki turystyczne i trasy 
rowerowe o różnym stopniu trudności. 

Kto raz przyjedzie do Rytra, wraca tu zauro-
czony ponownie. Czy tak jest? Warto to spraw-
dzić!

fot. Anna Kaczmarz fot. Anna Kaczmarz

fot. Anna Kaczmarz

Rytro
i

Dokończenie ze str. 72
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Zajazd u Misia to miejsce, w którym poczujesz 
klimat dawnego Starego Sącza. 
Można tutaj dobrze zjeść, wypić co nieco, 
a także przenocować.

18 446-24-51 605-560-786 609-103-996 
kontakt@agroturystykamalymis.pl

http://noclegistarysacz.pl/

Zajazd u  Misia Rynek 2 usytuowany jest 
w  samym sercu pięknego, starosądeckiego 
rynku. Restauracja posiada trzy drewniane 
sale biesiadne wychodzące na wspólny 
dziedziniec z  nastrojowym wodospadem. 
Tuż obok zejście w  podziemia do 
średniowiecznej piwniczki. W  tym 
budynku mamy noclegi dla gości oraz 
restaurację.

Noclegi U  Misia, Gołkowice Dolne 65 to dom noclegowy zlokalizowany 
w malowniczej miejscowości, której usytuowanie jest w dolinie Dunajca. Obiekt 
znajduje się przy trasie oraz w niedalekiej odległości od Prehyby. Jest to idealne 
miejsce wypadowe zarówno na krótkie wycieczki rowerowe oraz wyprawy 
w góry. Zapewniamy noclegi dla turystów, jak i fi rm. 

Agroturystyka Mały Miś, Przysietnica 270, 
zapewniamy noclegi oraz salę drewnianą na 
przyjęcia plenerowe. Obiekt położony jest na 
wsi z  pięknymi widokami na góry. Szczególnie 
polecamy dla rodzin, które chcą aktywnie 
spędzić urlop, ale również osób, które szukają 
odpoczynku w  ciszy i  spokoju, z  dala od 
miejskiego zgiełku - w otoczeniu dzikiej przyrody 



Kościół dzisiaj, 
niegdyś cerkiew. 

Niezwykłą świątynią 
w Powroźniku 

opiekuje się 
św. Jakub Apostoł. 

Być może to za jego sprawą 
wpisano ją 

na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego 

i Naturalnego 
UNESCO.

Kunsztowne polichromie odnajdziemy w zakrystii, fot. MOT

Deski. Wiekowe, nierówne, popękane, wypa-
czone, odstające, sfatygowane… To na nich 
miejsce spotkania wyznaczyli sobie Bóg Ojciec, 
Syn Boży, Duch Święty, Matka Chrystusa, Moj-
żesz i Abraham, święci, błogosławieni oraz 
mieszkańcy Jerozolimy. 

Nie trzeba jednak jechać aż na Bliski Wschód, 
aby zobaczyć ów cud. Wystarczy wybrać się 
do Powroźnika, do świątyni, którą opiekuje się 
św. Jakub Apostoł. Kościół dzisiaj, niegdyś cer-
kiew. Otoczony solidnym kamiennym murem, 
zielonym pierścieniem dorodnych drzew, ozdo-
biony smukłą dzwonnicą, pięknie się prezentuje. 

A gdzie nasz skarb, gdzie owo niezwykłe 
dzieło sztuki się kryje. Aby zajrzeć w oczy Boga, 
musimy odnaleźć… zakrystię. To w niej znaj-

duje się wspaniała polichromia, kunsztowne 
dzieło mistrzów z początku XVII stulecia (eks-
perci wspominają o 1607 r.). 

Musimy jednak pamiętać, że gdy staniemy 
w progu niewielkiej zakrystii, już nie będziemy 
w Powroźniku, a w Jerozolimie sprzed ponad 
2 tysięcy lat, u stóp oddającego ostatnie tchnie-
nie ukrzyżowanego Chrystusa. Towarzyszyć 
nam tam będą Matka Boża, Maria Magdalena, 
Jan, rzymski żołnierz… To polichromia o nie-
zwykłej sile oddziaływania. Można w nią wpa-
trywać się bez końca. 

Ale przecież w tej niewielkiej przestrzeni 
XVII-wiecznym artystom udało się jeszcze zna-

Powroźnik
i
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Bezcenne skarby ręką mistrzów  
na deskach pisane

Dokończenie na str. 80



„SZKLARNIA” to restauracja 
powstała z pasji do gotowania 
i miłości do dobrego jedzenia. 
Swoim gościom serwuje naj-
wyższej jakości dania. Wystrój 
lokalu nawiązuje do nazwy, 
a tworzą go przeszklone ścia-
ny zewnętrzne oraz drewnia-
ne elementy. W sezonie letnim 
posiłek można zjeść w przyna-
leżnym ogródku na tak zwa-
nym PATIO, który stanowi 

przepiękne wy-
pełnienie na-
szego lokalu.
„SZKLARNIA” to 
również SALA 
BANKIETOWA 

znajdująca się na piętrze na-
szego obiektu. Jest ona ideal-
nym rozwiązaniem dla osób, 
które poszukują spokojnego 
miejsca do organizacji przy-
jęć rodzinnych, wyróżniają-
cych się kameralną atmosfe-
rą, serdeczną obsługą, wysoką 
jakością świadczonych usług, 
oraz wyjątkową gościnnością.

Ponadto „SZKLARNIA” to 
również KRĘGIELNIA znajdują-
ca się tuż obok Sali Bankieto-
wej. Cztery tory z efektem 3D 
wprawiają w osłupienie nie-
jednego wymagającego klien-

ta. Jest idealnym miejscem 
na spędzenie czasu z rodzi-
ną, przyjaciółmi, a także zna-
jomymi z pracy, przy pasjonu-
jącej grze w kręgle. Integracja, 
rywalizacja, radość ze zwycię-
stwa, a przede wszystkim nie-
zapomniane wrażenia. Bow-
ling to łatwa i przyjemna gra 
dla każdego. W swoim zasto-
sowaniu oferuje również 
B-DAY PARTY dla najmłodszych.

Przyjdź, Zobacz
Wypróbuj! 
To miejsce warte 
zachodu. 

Gołkowice Dolne 257, 33-388 Gołkowice Dolne   |    18 440 03 94



fot. Marek Długopolski
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leźć miejsce na piękną scenę wjazdu Chrystusa 
do Jerozolimy, wzruszające złożenie do grobu, 
a także niezwykłą scenę ofiary Abrahama, Moj-
żesza dzierżącego kamienne tablice Dekalogu 
czy – na stropie – Boga Ojca. I to oczywiście nie 
wszystko… 

Można jeszcze wspomnieć, że obecna zakry-
stia to najstarsza część tej przepięknej cerkwi. Nie-
którzy twierdzą, że niegdyś (około 1600 roku) sta-
nowiła samodzielny byt, samodzielną świątynię. 

Gdyby nam jednak było mało wrażeń z za-
krystii, warto na chwilę zasiąść w którejś z miło 
skrzypiących ławek, by wsłuchać się w opo-
wieść, którą szepczą wiekowe ściany tej uroczej 
świątyni. Tę o wspaniałych dziełach sztuki, któ-
rymi przez wieki ją zdobiono; artystach, którzy 

poświęcili jej swój talent i serce, a także lu-
dziach, którzy prosili w niej o darowanie win, 
dziękowali za łaski. 

To cud, że przez wieki Muszynka jej nie po-
niosła (choć przeniesiono ją nieco wyżej, a póź-
niej się rozrosła do obecnych rozmiarów). To 
cud, że przetrwała tyle dziejowych burz. To cud, 
że w tym jednym miejscu jest aż tyle wybitnych 
dzieł sztuki. Cudem można też nazwać wpisa-
nie jej na Listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
rowego i Naturalnego UNESCO. Być może stało 
się to także za wstawiennictwem św. Jakuba 
Apostoła? Kto to wie? 

I choćby tylko dlatego warto zajrzeć 
do świątyni św. Jakuba Apostoła. A wracając 
do domu, wieczorem, gdy słońce zacznie się 
skrywać za horyzont, może natura sprawi nam 
niezwykłe świetlne widowisko.

Powroźnik
i
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Jak wygląda macierzanka, 
skąd przywędrowała do Polski 

turzyca, czy rojniki pachną? 
Jak smakują aronia czarna, 

dereń jadalny, 
róża pomarszczona? 

Tego wszystkiego 
dowiemy się we wspaniałych 

muszyńskich 
Ogrodach Sensorycznych, 

zwanych też pięknie 
Ogrodami Zmysłów.

fot. Marek Długopolski

Węch, smak, dotyk, słuch, wzrok – towarzyszą 
nam od urodzenia. Często nawet nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, że to, jak odbieramy ota-
czający nas świat, im zawdzięczamy. – Ogrody 
zostały tak zaprojektowane, by w zintensyfiko-
wany sposób oddziaływać na wszystkie pięć 
zmysłów – podkreślają gospodarze uroczego 
uzdrowiska. I rzeczywiście oddziałują. 

W Ogrodzie Zapachowym odnajdziemy 
np. rośliny, które pachną znajomo, wręcz do-
mowo, niektóre kojarzymy z kuchni, inne z la-
sów i łąk, ale są i takie, które nas zaskoczą. Czy 
jednak od razu odpowiemy na pytanie, co tak 
pięknie pachnie – hiacynt, mięta, czosnek, 
a może tymianek, szałwia lub lilie? Wystarczy 
na chwilę przystanąć, zamknąć oczy, wciągnąć 

głębiej powietrze… Tylko w tej jednej części 
Ogrodów Zmysłów możemy spędzić parę go-
dzin, delektując się niezwykłymi kompozy-
cjami zapachowymi. 

W Ogrodzie Smakowym możemy nie tylko 
obserwować, jak jabłonie, grusze, czereśnie, 
aronie, maliny budzą się ze snu zimowego, po-
krywają pierwszymi listkami i pąkami, obsy-
pują kwiatami, ale także jak dojrzewają ich 
owoce. W ogrodzie tym możemy również 
sprawdzić, jak smakują – a wtedy nasze kubki 
smakowe „oszaleją” ze szczęścia. 

A to przecież ledwie dwa przystanki, 
wierzchołek „zmysłowego” niespiesznego spa-
ceru. Jeśli do tego dodamy wspaniałe pano-
ramy, cudowny widok na muszyńskie uzdro-

Muszyna
i
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W Ogrodach Zmysłów 
i tajemniczo bulgocących mofet



Idealne miejsce do wypoczynku, fot. Marek Długopolski

PORADNIK TURYSTYCZNY
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wisko, zamek i dolinę Popradu, to prędko Mu-
szyny nie opuścimy. 

Nie można też zapomnieć, że to szczególne 
miejsce także dla nowożeńców. Dlaczego? 
– Mogą tutaj zasadzić drzewko miłości. To sym-
bol rozkwitającego szczęścia – wyjaśniają gospo-
darze uzdrowiska. I wielu jest takich, którzy za-
sadzili tu swoją miłość, by pięknie rozkwitła. 

Ogrody Sensoryczne to także doskonałe 
miejsce dla tych wszystkich, którzy lubią ak-
tywny wypoczynek. – Ćwicząc na świeżym po-
wietrzu, mogę jednocześnie podziwiać wspa-
niałe widoki – mówi krakowianka. I nie można 
zapomnieć o wieży widokowej (widać z niej na-
wet Tatry), a także kameralnej restauracji. 

Muszyna, uzdrowisko malowniczo poło-
żone wśród pięknych gór, a także zapierających 
dech w piersiach krajobrazów, nie tylko wo-

dami o właściwościach leczniczych i Ogrodami 
Zmysłów słynie. To także cisza, spokój, ale też 
świetna okazja do regeneracji sił, oderwania 
od codziennych spraw, a także poznania uro-
czych bulgocących mofet. 

Czym one są? – To miejsca zimnej ekshala-
cji wulkanicznej, złożonej głównie z dwutlenku 
węgla – wyjaśniają fachowcy. Czym się charak-
teryzują? Nasycenie gazu dużą zawartością dwu-
tlenku węgla sprawia, że z mofet nieustannie 
wydobywają się różnej wielkości i ze zmienną 
częstotliwością bąble. Największą i najbardziej 
efektywną mofetą w Polsce i jedną z nielicznych 
w Europie jest ta, która nosi miano im. prof. Hen-
ryka Świdzińskiego. „Bulgotki” bywają też 
śmiertelną pułapką dla owadów i drobnego ptac-
twa... To z tego powodu muszynianie twierdzą, 
że w tych miejscach „diabeł oddycha”.

Z wieży widać nawet Tatry, fot. Marek Długopolski

Ogrody oddziałują na wszystkie zmysły, fot. Marek DługopolskiTu diabeł oddycha, fot. Marek Długopolski
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Korzenna: pośród 500-letnich 
cisów i Diablich Skał

W gminie Korzenna, 
położonej na terenie 
Pogórza Rożnowsko-

Ciężkowickiego, 
na turystów czeka wiele 

atrakcji. Coś dla siebie 
znajdą tu zarówno osoby 

lubiące zwiedzać 
zabytki, jak i miłośnicy 

przyrody oraz 
aktywnego wypoczynku.

Dwór w Korzennej, fot. arch.

Gmina Korzenna
i

Więcej na www.korzenna.pl

CO warto zobaczyć?

• Diable Skały – rezerwat przyrody nieoży -
wionej w Bukowcu na Pogórzu Rożnow -
skim. Skałki mają wysokość do 15 metrów, 
każda z nich ma swoją nazwę. 

 
• Rezerwat Cisy w Mogilnie – znajduje się 

na północnych stokach Jodłowej Góry 
i obejmuje obszar 56 hektarów. To jedno 
z najcenniejszych stanowisk naturalnych 
cisa w Polsce. 

 
• Dwór w Korzennej – założenie parkowo-

dworskie z XIX wieku. Dziś mieści się tu 
Centrum Kultury i restauracja Dworska. 
Adres: Zabytkowy Dwór i Park w Korzennej, 
33-322 Korzenna 475, tel. 18 441-99-33. 

• Dwór w Lipnicy Wielkiej – liczy sobie ponad 
100 lat. Dziś jest siedzibą zespołów regional -
nych Lipniczanie i Mali Lipniczanie. 
Adres: Dwór w Lipnicy Wielkiej, 33-323 Lipni ca 
Wielka 48, tel. 18 444-34-88. 

 
• Kościół św. Marcina w Mogilnie – drewniana 

świątynia wybudowana w 1765 roku. We 
wnętrzu można podziwiać m.in. gotycki 
krucyfiks z około 1400 roku.  
Adres: Parafia pw. św. Marcina w Mogilnie,  
33-326 Mogilno 145, tel. 18 440-53-18.



GOSiR GRYBÓW
SERDECZNIE ZAPRASZA:
- siłownia wewnętrzna i zewnętrzna 
- najdłuższa zjeżdżalnia w regionie 
- trasy rolkowe i nartorolkowe 
- park linowy z 4 trasami 
- wypożyczalnia sprzętu 
- zajęcia z trenerem

33-333 Ptaszkowa 883  |  tel. +48 694 413 860 
www.csz.gminagrybow.pl  |  FB/CSZ Ptaszkowa

GOSiR GRYBÓW
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Gmina Łącko: bogata historia 
i piękna przyroda

Gmina Łącko należy do najbardziej malowni-
czych miejsc na Sądecczyźnie. Jest jedną z najcie-
kawiej usadowionych geograficznie gmin gór-
skich. Łączy w sobie Beskid Sądecki z Dzwon-
kówką (982 m n.p.m.) oraz Beskid Wyspowy 
z Modynią (1029 m n.p.m.). Jednocześnie styka 
się granicznie z Gorcami i Pieninami. 

Charakterystycznym elementem tutejszego 
krajobrazu są sady – najstarsze w województwie, 
Łącko posiada bowiem bardzo bogate tradycje sa-
downicze. Sady wprost kipią od obfitości jabłek, 
śliwek, gruszek, czereśni i wiśni. 

Na terenie gminy warto zwiedzić ciekawe za-
bytki będące świadectwem historii tej ziemi, po-
łożonej na szlaku handlowym z Krakowa na Wę-
gry. Region może się również poszczycić bogatą 

Położenie gminy Łącko 
na obszarze Beskidu 

Wyspowego i Sądeckiego czyni 
z niej niezwykle atrakcyjne 
miejsce na wypoczynek. Jej 
atutem jest przyroda. Warto 

nadmienić, iż jest to jeden 
z najstarszych w Polsce 

regionów, który posiada bardzo 
ciekawą i bogatą historię.

fot. gmina Łącko 

kulturą górali białych, którą pielęgnują liczne ze-
społy regionalne, kapele i orkiestry. Do najbar-
dziej znanych imprez folklorystycznych i kultu-
ralnych należą Święto Kwitnącej Jabłoni oraz 
Święto Owocobrania. 

Na miłośników aktywnego wypoczynku 
czeka w gminie Łącko mnóstwo szlaków pie-
szych, a uzupełnia je wspaniała sieć szlaków ro-
werowych, na czele z Velo Dunajec – najpiękniej-
szą trasą rowerową Małopolski, która przecina 
siedem pasm górskich. Góry regionu atrakcyjne 
są również zimą, a okoliczne tereny zachęcają 
do uprawiania narciarstwa, szczególnie skituro-
wego. Nie lada gratką jest też sam Dunajec. Pasjo-
natom wodnych kąpieli i adrenaliny rzeka oferuje 
możliwość spływów kajakowych i pontonowych.

Gmina Łącko
i
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GMINA ŁĄCKO

CO warto zobaczyć?

• Zabytkowy kościół parafialny pw. św. 
Jana Chrzciciela w Łącku – powstał w 1728 
roku. Tradycja głosi, że materiały do bu -
dowy kościoła uzyskano z rozbiórki za -
meczku Zyndrama z pobliskich Maszko -
wic, znanego z bitwy pod Grunwaldem.  

 
• Studnia św. Floriana na Rynku  

w Łącku. 
 
• Leśny amfiteatr na górze Jeżowa w Łącku 

– tu właśnie odbywają się największe 
imprezy regionalne w gminie. 

 
• Obelisk na górze Zyndrama w Maszko -

wicach – w pobliżu prowadzone są wy -
kopaliska archeologiczne. Trafiono tu 
na fragmenty osady, której powstanie 
datuje się na 1750 lat p.n.e. 

 
• Kościół parafialny pw. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny z 1796 r. w Ja -
zowsku – z ołtarzem z 1621 r., barokową 
amboną i witrażami z XVI wieku z herbem 
Szreniawa. 

 
• Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 

w Czarnym Potoku – wybudowane z drze wa 
modrzewiowego w 1400 r. Obok koś cioła 
znajduje się wiekowa, ok. 600-letnia lipa. 

 

Sanktuarium w Czarnym Potoku, fot. gmina Łącko

• Koziarz (943 m n.p.m.) i Modyń (1029 m 
n.p.m.) – na ich zalesionych szczytach stoją 
drewniane wieże widokowe, z których można 
podziwiać wspaniałe panoramy na beskidz kie 
grzbiety i imponujący łańcuch Tatr. 

 
• Małopolski Szlak Papieski – szlak pieszy 

z Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza. 
Szczególnym miejscem związanym z Karolem 
Wojtyłą jest Błyszcz, gdzie stoi kaplica pa -
pieska na pamiątkę odprawionej tu w 1972 r. 
mszy świętej.  

 
• Szlak Celestyński – ma długość 7,7 km i pro -

wadzi z Łącka przez Jeżową do Zabrzeży. 
Został wyznaczony dla upamiętnienia siostry 
Celestyny (Katarzyny) Faron. 

 
• Strefa rekreacji nad Dunajcem w Łącku 

– miejsce biwakowe wyposażone w wiaty, 
grillowisko, plac zabaw dla dzieci, boiska 
do piłki nożnej i siatkówki plażowej, 
urządzenia Parku Street Workout oraz tor 
rowerowy typu pumptrack. 

 
• Tor kajakowy w Zabrzeży-Wietrznicach 

– jedyny w Polsce sztuczny tor kajakowy 
przeznaczony do sportu wyczynowego, 
zapewniający pełne treningi kadry narodowej 
seniorów i juniorów. Na obiekcie organi zo -
wano zawody w kajakarstwie górskim rangi 
krajowej i międzynarodowej. 

 
• Wodospad Wielki na Potoku Majdańskim we 

wsi Obidza – łatwo dostępna, choć wciąż mało 
popularna atrakcja. Urokliwa pięciometrowa 
kaskada wodna zachwyci zarówno starszych, 
jak i młodszych turystów.

PORADNIK TURYSTYCZNY

Wieża widokowa na Modyni, fot. gmina Łącko



Popradzki Park Krajobrazowy
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Od Barnowca do Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego

„Aby zachować 
po wieczne czasy szczątki 
dawnej puszczy karpackiej 

i przekazać je w stanie 
możliwie pierwotnym 

 potomności” – 
 tak Adam hrabia Stadnicki, 

właściciel i zarządca 
lasów nawojowskich, 

tworząc rezerwat, 
uzasadniał na początku XX wieku 

ochronę cennego 
drzewostanu 
w Barnowcu.

fot. Anna Kaczmarz

Czym są szczawy, gdzie spotkamy pazia królo-
wej i niepylaka mnemozynę? Czy ryjówka ma-
lutka jest malutka i co tajemnicze mofety mają 
wspólnego z chłodnymi wyziewami? Czy kar-
czowniki lubią drewno? Skąd wzięły się impo-
nujące kamienne Krzesło świętej Kingi oraz ta-
jemniczy Diabli Garnek. Gdzie odnajdziemy Ło-
patę Polską? Tego wszystkiego można się do-
wiedzieć, odwiedzając malownicze ścieżki „Po-
pradzkiego Parku Krajobrazowego”. 

Adam hrabia Stadnicki nie tylko utworzył 
w swoich dobrach rezerwat Barnowiec (na sto-
kach Sokołowskiej Góry), ale jego dziełem były 
też rezerwaty Łabowiec i Uhryń (pierwotnie 
zwał się Miedwidiczka). Potomni poszli jednak 
znacznie dalej. Popradzki Park Krajobrazowy, 

obejmujący pasma Radziejowej i Jaworzyny 
Krynickiej w Beskidzie Sądeckim oraz znajdu-
jącą się w Polsce część Gór Czerchowskich, 
chroni w tej chwili około  54 tysiące hektarów 
pięknych krajobrazów, a także niezwykłą faunę 
i florę oraz zabytki. Tereny te mogą więc być ce-
lem wspaniałych wakacyjnych wypraw. 

Jest tu blisko 20 rezerwatów, kilkanaście 
ścieżek dydaktycznych i kilkaset kilometrów 
niezadeptanych szlaków. Wiodą one pośród pa-
rusetletnich drzew, fantastycznych skał, w po-
bliżu jaskiń i jeziorek osuwiskowych oraz ta-
jemniczych torfowisk. Nie można też zapo-
mnieć o licznych źródłach i wodach mineral-
nych, dzięki którym rozwinęły się Szczawnica, 
Krynica, Piwniczna, Żegiestów czy Muszyna.
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Paradise to komfortowo wyposażony obiekt w  Kry-
nicy-Zdróju usytuowany u podnóża Góry Parkowej. 

Znajduje się 10 min. spacerem od Centrum, gdzie znaj-
duje się Pijalnia Główna. Nasza znakomita lokalizacja 
pozwala na szybkie poruszanie się po pobliskich szla-
kach, lokalnych atrakcjach oraz stokach narciarskich.

Paradise dysponuje 45 miejscami noclegowymi, na 
co składa się 7 pokoi 2-osobowych i  7 pokoi typu 
studio 2 2.
Paradise oferuje wiele atrakcji, dzięki czemu nie można 
się tutaj nudzić m.in.: sauna wraz z  jacuzzi, salon wy-
poczynkowy z tarasem, bilard, stół do gry w piłkarzyki, 
kącik dziecięcy, rowery oraz kijki do nordic walking. 

W sezonie zimowym oferujemy przechowalnie sprzętu 
narciarskiego. 
W  obiekcie działa Restauracja przeznaczona nie tylko 
dla Gości hotelowych, ale również dla osób szukających 
kulinarnych wrażeń. Lata doświadczenia i  niezmienna 

jakość oraz opinie zadowolonych klientów pokazują, 
iż jesteśmy jedną z  czołowych restauracji w  Krynicy. 
Jakość obsługi oraz profesjonalizm sprawiają, że każdy, 
kto tutaj zagości chętnie i z uśmiechem na twarzy wró-
ci ponownie. 
Jeśli chcesz, aby twój pobyt w KrynicyZdroju był udany, 
wybierz miejsce i ludzi, którzy sprawią, że będziesz miło 
wspomniał pobyt w naszym uzdrowisku.

Ośrodek Wczasowy Paradise

Wczasy w Krynicy-Zdrój tylko z Paradise...
Ośrodek Wczasowy „P A R A D I S E”, ul. Pułaskiego 49, 33-380 Krynica-Zdrój

paradise.krynica@gmail.com

48 18 471 00 00 RECEPCJA 48 18 471 00 01/2 RESTAURACJA INFORMACJE / REZERWACJE 
Zapraszamy

AKCEPTUJEMY BONY TURYSTYCZNE!!!
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Na miłośników górskich wypraw czekają kilo-
metry szlaków turystycznych, na rowerzystów 
– ścieżki rowerowe, natomiast amatorów hip-
piki zaskoczy duża ilość stadnin i ośrodków 
jazdy konnej, przygotowanych szlaków i… 
przestrzeni. Kto lubi mocniejsze wrażenia, 
może tu pokonywać bystre nurty rzek kaja-
kiem, sprawdzić swe siły we wspinaczce, albo 
wznieść się na lotni – kusi powiat nowotarski. 

I nie ma w tym krzty przesady. A to prze-
cież ledwie wierzchołek turystycznej „góry lo-
dowej”, którą może pochwalić się ta piękna kra-
ina. Choć na Orawie, Podhalu, w Pieninach, 
Gorcach i na Spiszu ziemia jest kamienista i nie-
urodzajna, to zrodziła niewyobrażalne bogac-

Do stóp ludźmierskiej Gaździny 
od ponad 600 lat 

pielgrzymują górale. 
Z Podhala, Gorców, Orawy, Spisza, 
Pienin, a także zza... Wielkiej Wody; 

ci z urodzenia, i ci z wyboru. 
Przybywają tu też rzesze turystów. 

Ludźmierz to również najstarsza 
wieś na Podhalu, miejsce narodzin 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 
a także doskonały  
punkt wypadowy 

do zorganizowania wycieczki, 
np. rowerowej 

po najstarszych zakątkach Podhala

Ludźmierska Gaździna, Królowa Podhala, fot. Marek Długopolski

Powiat nowotarski
i

two kunsztownych zabytków. To tutaj, na Szlak 
Architektury Drewnianej nanizano wspaniałe 
perły – świątynie św. Michała Archanioła w Dęb-
nie Podhalańskim (wpisanej na Listę UNE-
SCO), św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu, św. 
Jana Chrzciciela w Orawce i św. Marcina Bi-
skupa w Grywałdzie. Nie można zapomnieć 
o uroczym Chochołowie i pięknej zabudowie 
uzdrowiskowej Krościenka i Szczawnicy.  

Do tego rwące rzeki i malownicze przełomy, 
oczka wodne i wielkie zbiorniki, zdroje wód lecz-
niczych i mineralnych, parki wodne i parę uzdro-
wisk o niezwykłym mikroklimacie, trzy parki 
narodowe, a także bogactwo wspaniałych sma-
ków. Czegóż chcieć więcej? Nowotarskie czeka!

U Gaździny Podhala, na Orawie, 
Spiszu, w Gorcach i Pieninach



NOWY TARG

nad Dunajcem

Droga
KnurowskaSieniawa

Dębno
Frydman

Chabówka

Orawka

Grywałd

Czorsztyn

Łopuszna
Harklowa

Turbacz

Ludźmierz

RABKA-
-ZDRÓJ

Chochołów

Trybsz

Krościenko 

Zubrzyca Górna

Niedzica

SZCZAWNICA-
-ZDRÓJ

4 1 2 12 7 8 1410

5

11

13

19 3

16 15 18 17

6

9

91

POWIAT NOWOTARSKI

1. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala 
w Ludźmierzu – do swojej Gaździny od kilku 
stuleci pielgrzymują górale z całego świata     

2. Kościółek św. Anny w Nowym Targu – w XIII w. 
ufundował go kupiec ocalały z rąk rabusiów; 
inna opowieść mówi, że to dzieło... zbójników   

3. Turbacz (1310 m n.p.m.), najwyższy szczyt Gorców 
4. Chochołów – chlubą tej wiekowej wsi są piękne 

drewniane chałupy góralskie 
5. Dwór w Łopusznej – w minionych wiekach 

należał do Lisickich, Tetmajerów i Lgockich   
6. Droga Knurowska – Gościniec Barabów 
7. Gotycka świątynia pod wezwaniem Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Harklowej  
8. Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie 

Podhalańskim. Wpisany na Listę UNESCO 

9. Kościółek św. Marcina w Grywałdzie (XV w.)  
10. Kościół św. Stanisława Biskupa z XIII stulecia, 

dwukondygnacyjne piwnice na wino i kasztel 
– to najcenniejsze zabytki Frydmanu   

11. Zamek Dunajec w Niedzicy i zamek Czorsztyn  
12. Kościół św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu (XVI 

wiek), a w nim najstarsza panorama Tatr  
13. Zabudowa uzdrowiskowa Szczawnicy-Zdroju 
14. Kościół Wszystkich Świętych w Krościenku 

nad Dunajcem z malowidłami z XV stulecia 
15. Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce 
16. Muzeum Orawski Park Etnograficzny 

w Zubrzycy Górnej 
17. Rabka-Zdrój – Miasto Dzieci Świata z Rabkolandem 
18. Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce 
19. Drewniany kościółek św. Antoniego w Sieniawie

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?
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Rabka-Zdrój – miasto  
na cztery pory roku

Kuracjusze, którzy przyjadą do uzdrowiska 
w Rabce-Zdroju, mogą korzystać z terapeutycz-
nych dobrodziejstw kąpieli oraz inhalacji solan-
kowych, jak również z zabiegów SPA. 

„Miasto Dzieci Świata” zaprasza na odpoczy-
nek całe rodziny. Można tu pobawić się w „Rabko-
landzie”, odwiedzić Teatr Lalek „Rabcio”, w któ-
rym wystawiane są pełne humoru spektakle, albo 
Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, a także 
zrelaksować się w Parku Zdrojowym. W pobliżu 
źródła „Helena” znajdują się ogólnodostępna, bez-
płatna tężnia solankowa i pijalnia wód mineral-
nych. W parku można aktywnie spędzić czas, ko-
rzystając z urządzeń sportowych, kortów teniso-
wych czy placów zabaw. 

Rabka-Zdrój, 
położona w malowniczej 

kotlinie u podnóża 
Gorców i Beskidu Wyspowego, 

jest jednym 
z najpopularniejszych 

w Polsce 
uzdrowisk dla dzieci 

i dorosłych. 
Jej bogactwami naturalnymi 
są solanki wykorzystywane 

głównie do leczenia schorzeń 
układu oddechowego 

i krążenia.

fot. Piotr Kuczaj

Rabka-Zdrój
i

Rabka-Zdrój obfituje w trasy turystyczne, 
przyrodnicze i kulturowe przeznaczone zarówno 
dla wytrawnych wędrowców, jak i spacerowiczów. 
Przez miasto przebiega kilka szlaków pieszych, 
m.in. najdłuższy w polskich górach Główny Szlak 
Beskidzki o długości 519 km. Uzdrowisko posiada 
także „Leśną Ścieżkę Edukacyjną” na terenie Uro-
czyska „Krzywoń”, która umożliwia spacerującym 
poznanie walorów przyrodniczych okolicy. Miasto 
oferuje również trasy kulturowe prezentujące 
skarby architektury i kultury naszego regionu. 

Rabka-Zdrój zaprasza przez cały rok, oferu-
jąc znakomite warunki do leczenia, wypoczynku 
i rekreacji. 

Więcej: www.rabka.pl
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RABKA-ZDRÓJ

CO warto zobaczyć?

• Park Zdrojowy – jest sercem uzdrowiska. 
Prócz pięknej przyrody 30-hektarowy 
park oferuje odwiedzającym zespół 
urządzeń sportowych na ścieżce zdrowia, 
korty tenisowe, street workout i place 
zabaw dla dzieci. 

 
•  Pijalnia i tężnia solankowa – drewniane 

pawilony w kształcie rotund. W pijalni 
skorzystamy z wód leczniczych, a tężnia 
to ogólnodostępne inhalatorium 
na wolnym powietrzu. Przenikające przez 
błony śluzowe dróg oddechowych i skórę 
mikroelementy korzystnie wpływają 
na układ odpornościowy. 

 
•  Bulwary nad Poniczanką – miejsce 

do rekreacji, wypoczynku i sportu. 
Znajdują się tu nowe ścieżki piesze 
i rowerowe, wodospad, oczko wodne, 
rzeczka, ścianka bulderowa, wiata 
plenerowa, ścianka wspinaczkowa, boisko 
do siatkówki plażowej, siłownia 
plenerowa, tężnie. 

 

Park Zdrojowy, fot. Piotr Kuczaj

•  Amfiteatr – miejsce wydarzeń kulturalnych; 
to tu odbywają się koncerty, przedstawienia, 
przeglądy i konkursy, np. Karpacki Festiwal 
Zespołów Regionalnych, Rabka Festival, 
Roztańczone Lato, sylwester. 

 
•  Rodzinny Park Rozrywki „Rabkoland” 

– czeka w nim mnóstwo atrakcji dla najmłod -
szych. To tutaj właśnie znajduje się jedyne 
na świecie Muzeum Orderu Uśmiechu. 

 
•  Pomnik Papieża – przy nim właśnie swój 

początek mają szlaki papieskie. 
 
•  Plac z pomnikiem Świętego Mikołaja – Rabka-

Zdrój jest Miastem Dzieci Świata, dlatego 
w 2004 r. powstał tutaj pomnik Mikołaja. 

 
•  Zabytkowy dworzec PKP – odrestaurowany 

obiekt mieści bibliotekę publiczną z salą 
komputerową i czytelnią, jest tu również 
informacja turystyczna. 

 
•  Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce 

– znajduje się ok. 2 km od centrum Rabki- 
-Zdroju. Dysponuje najliczniejszą 
i najciekawszą kolekcją zabytkowego taboru. 

 
•  Muzeum im. Wł. Orkana – rokrocznie 

organizuje jeden z najstarszych konkursów 
palm wielkanocnych w Polsce. 

 
•  Teatr Lalek Rabcio – zaprasza najmłodszych 

na pełne uśmiechu przedstawienia od 70 lat. 
 
•  Skatepark – powstał w oparciu o naturalne 

ukształtowanie terenu skarpy 
nad Poniczanką, obok miasteczka 
komunikacyjnego. 

 
•  Street Workout – tu spotyka się społeczność 

zrzeszająca wszystkich zainteresowanych 
kalisteniką i SW. Treningi opierają się głównie 
na ćwiczeniach wykonywanych na różnego 
rodzaju drążkach, poręczach, kółkach 
gimnastycznych. 

 
•  Wieża widokowa na Polczakówce – znajduje 

się na północnym zboczu Grzebienia, 
na wzniesieniu Królewska Góra, w odległości 
ok. 3 km od centrum Rabki; jest wysoka 
na ponad 25 metrów.

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Na rowerze do serca 
uśmiechniętej gaździny

Ludźmierz to najstarsza wieś 
na Podhalu. 

Pierwsza pisemna wzmianka 
o nim pochodzi z 1234 roku, 

kiedy to wojewoda krakowski 
Teodor Gryfita otrzymał 

zezwolenie na założenie wsi, 
wzniesienie świątyni i klasztoru. 

Zagospodarowaniem 
rozległych ziem 

– od Długopola aż po Dębno 
– mieli zająć się cystersi 

sprowadzeni z Jędrzejowa. 
Mając chwilę czasu, możemy 

ruszyć ich śladem, 
np. na rowerze.

Odpust w Ludźmierzu, fot. Marek Długopolski

Z Ludźmierza do Ludźmierza
i

• Ludźmierski pielgrzym 
 Jan Paweł II, najsławniejszy ludźmierski 

pielgrzym, podczas pierwszych odwiedzin w kraju 
tak powiedział o Królowej Podhala: 
– Matka Boska jest zawsze podobna do ludzi ze 
swego domu. Kiedy teraz patrzyłem w Meksyku 
na Matkę Boską z Guadalupe, Matkę Boską Indian, 
przychodziła mi na myśl najbardziej Matka Boska 
Ludźmierska, bo to taka prawdziwa Gaździna 
Podhalańska. Słowa te rzekł 8 czerwca 1979 r. 
na nowotarskim lotnisku. Ówczesne władze nie 
chciały dopuścić, aby papież odwiedził Ludźmierz, 
więc figura Matki Bożej przybyła do niego. 

 
• Berło – dar od Gaździny Podhala 
 Jednak Pani Podhala wyszła na spotkanie 

przyszłemu papieżowi już w 1963 r. – 15 sierpnia 
1963 roku odbyła się koronacja figury Matki Bożej 

Ludźmierskiej. Na zakończenie uroczystości 
czterech biskupów w procesji ruszyło 
z ukoronowanym posągiem w stronę kościoła. 
Wtedy z ręki Matki Bożej wypadło berło, które 
pochwycił biskup Karol Wojtyła. W powszechnym 
przekonaniu wstawiennicza moc Gaździny Podhala 
sprawiła, że kardynał Karol Wojtyła obrany został 
papieżem. To Ona, powierzając mu swe berło, miała 
zapowiedzieć późniejsze wydarzenie z 1978 roku 
– zawsze przypominał śp. ks. Tadeusz Juchas, długie 
lata gazdujący w ludźmierskim sanktuarium. 

 
• Berło – dar od Podhala 
 W 1997 roku Jan Paweł II już bez przeszkód mógł 

przybyć do Ludźmierza. Kustosz sanktuarium 
ks. Tadeusz Juchas wręczył mu wtedy berło, wierną 
replikę tego, które Matka Boska Ludźmierska 
ofiarowała biskupowi Karolowi Wojtyle w 1963 r. 
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Nowa, bezpieczna ścieżka rowerowa, fot. Marek Długopolski

 
• Ścieżkami dawnego Podhala 
 – U nas w Ludźmierzu było pięknie. Dunajec szedł 

przez wieś, popod sam dwór. Były ciche pola, 
kamieńce puste, wieczorem od torfowego ognia 
chmura dymu nad wsią, wielki dzwon na Anioł 
Pański – tak niegdyś Kazimierz Przerwa–Tetmajer 
opisywał rodzinną wieś. Sporo tego uroku zostało 
w Ludźmierzu, może już tylko bez torfowego dymu.  

 
 Jeśli mamy rower pod ręką i chwilę czasu, 

możemy wybrać się w niedługą podróż 
po najstarszych wioskach podhalańskich. Jadąc 
w prawo sprzed ludźmierskiej bazyliki, po około 
stu metrach asfaltu miniemy pamiątkowy głaz 
– przywieziony w to miejsce z Tatr – poświęcony 
Tetmajerowi. Po kolejnych kilkudziesięciu metrach 
rozpocznie się spory ogród, w którym niegdyś stał 
dwór Adolfa Tetmajera, powstańca listopadowego 
i styczniowego, marszałka powiatu nowotarskiego, 
a także ojca Kazimierza i Włodzimierza Tetmajerów. 

 
• Obronny Krauszów  
 Droga zawiedzie nas – przez most na Lepietnicy 

– do Krauszowa (założony przez cystersów w 1333 r. 
na miejscu wcześniejszej osady; obok 
Ludźmierza, Długopola i Rogoźnika należy więc 
do najstarszych osad na Podhalu). To tu – według 
legendy – Tatarzy po zwycięskiej bitwie z wojskami 
polskimi mieli obcinać uszy pokonanym. Te zaś 
następnie mierzono workami w Ludzimierzu, 
bo i tak zwano Ludźmierz. Osada miała charakter 
obronny, niegdyś należała do cystersów, a przez 
pewien czas był w niej również folwark należący 
m.in. do Tetmajerów. 
 

• Długopole na 27 łanach 
 Jadąc niespiesznie – przez most na Czarnym 

Dunajcu, mając po prawej stronie wartko płynącą 
rzekę, a potem spory staw – po kilkunastu 
minutach dotrzemy do Długopola.  
Tereny te wymienia już dokument cysterski z 1254 r. 
Wieś zostaje lokowana w 1327 r. na 27 łanach 
frankońskich. Dziś to mocno wyludniona 
miejscowość, a wszystko przez emigrację, głównie 
do Stanów Zjednoczonych. W centrum wsi piękny 
– choć nowy – kościół, doskonale wpasowany 
w miejscową zabudowę. Wzniesiono go dzięki 
ofiarności parafian zza Wielkiej Wody. 
Przed nami kilkukilometrowa jazda po asfaltowym 
dukcie. Po prawej i lewej stronie towarzyszyć nam 
będą pola uprawne i łąki, a także (po lewej stronie) 
młaka, jak tutaj zwie się tereny bagienne i torfowiska. 

 
• Wróblówka Wróblewskich 
 To również osada z kilkusetletnią historią. Nazwę 

wywodzi od braci Wróblewskich, którzy odkupili 

ją od sołtysiego rodu Bobków. Sporo tu starych 
domów, niestety, wiele opuszczonych niszczeje 
(wyjazdy za Wielką Wodę). Miejscowość jest 
spokojna, pięknie rozłożona na brzegach Czarnego 
Dunajca. Gdy dojedziemy do jej końca, musimy 
skręcić w lewo, w kierunku Rogoźnika (wybierając 
jazdę w prawo, znajdziemy się w Czarnym 
Dunajcu). Tak trafimy na orawski gościniec. 

 
• Rogoźnik i Skałka 
 By znaleźć się w centrum wsi, trzeba zjechać 

– w prawo – z gościńca na lokalną drogę. 
Wieś pojawia się w dokumentach już w 1237 r. 
Od początku rozłożona była właściwie wzdłuż 
jednej drogi, równoległej do potoku Wielki 
Rogoźnik (w mniejszym lub większym od niego 
oddaleniu). Dopiero gdy zabrakło terenów 
pod zabudowę, zaczęto stawiać domy wzdłuż 
gościńca. Jest tu rezerwat Skałki Rogoźnickiej 
(górna jura), chroniący czerwono-białe wapienie 
krenoidowe z odciskami amonitów (można wybrać 
się na krótki spacer do starego kamieniołomu). 

 
• Nowa i bezpieczna ścieżka rowerowa 

Stąd już tylko kilka kilometrów – nową bezpieczną 
ścieżką rowerową – do rodzinnej wsi Tetmajera. 
Po drodze można zajrzeć jeszcze na torfowiska 
wysokie – rzadkie w Polsce – o nazwie Przymiarki. 
Występują tu torfy o różnych odcieniach barwy 
brunatnej, a także niezwykłe rośliny, choćby 
drapieżna rosiczka okrągłolistna czy modrzewica 
północna, przygiełka biała, turzyca skąpokwiatowa... 
Do centrum Ludźmierza możemy wrócić gościńcem 
ścieżką rowerową lub którąś z polnych dróg. 
Na Anioł Pański biją dzwony,/ niech będzie Maria 
pozdrowiona,/ niech będzie Chrystus 
pozdrowiony.../ Na Anioł Pański biją dzwony,/ 
w niebiosach kędyś głos ich kona... – pisał niegdyś 
Kazimierz Przerwa–Tetmajer, najsłynniejszy syn 
Ludźmierza. Może przywitają i nas!



Świątynia poświęcona 
św. Janowi Chrzcicielowi 

w Orawce 
ostatnio została… 

zeskanowana laserowo w 3D. 
Imponujące efekty 

tej niezwykłej pracy 
można podziwiać w sieci. 

Była to pierwsza 
z małopolskich świątyń, 

 którą można było podglądnąć 
od „podszewki”, 

zajrzeć praktycznie 
w każdy jej zakamarek.

fot. Lucyna Borczuch

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela 
w Orawce – jedyny do dzisiaj zachowany i naj-
starszy drewniany parafialny kościół Górnej 
Orawy został uznany za pomnik historii. Roz-
porządzenie nadające zabytkowi ten szcze-
gólny tytuł podpisał prezydent Andrzej Duda. 
Wnętrze kościoła m.in. zdobią znakomite malo-
widła ścienne z XVII i XVIII wieku. 

Jak czytamy w rozporządzeniu, celem 
ochrony tego pomnika historii jest zachowanie 
– ze względu na wartości historyczne, arty-
styczne i naukowe – kościoła, „który dzięki wy-
jątkowej klasie artystycznej i autentyzmowi ar-
chitektury, wystrojowi i wyposażeniu wnętrza 
stanowi najcenniejszy dokument dziejów i kul-
tury materialnej tego regionu Polski, a w czasie, 

gdy region ten znajdował się poza granicami 
naszego kraju, odegrał znaczącą rolę w podtrzy-
mywaniu tożsamości narodowej i religijnej pol-
skich osadników i ich potomków”. 

– W ten sposób wyróżniono świątynię 
o wyjątkowym znaczeniu, która przez wieki, 
do czasu przyłączenia tego skrawka Orawy 
do niepodległej Polski w 1920 roku, pomagała 
tutejszym mieszkańcom zachować katolicką 
wiarę oraz polską tożsamość narodową w grani-
cach królestwa węgierskiego – podkreśla kra-
kowska kuria. 

Wzniesiony w połowie XVII wieku drew-
niany kościół w Orawce to budowla o konstruk-
cji zrębowej (zbudowana bez gwoździ), z mu-
rowaną kaplicą w prezbiterium, którą dosta-

Orawka
i
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Świątynia w Orawce 
na elitarnej liście pomników historii



fot. Lucyna Borczuch
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wiono za ołtarzem około 1728 roku. Wieża ko-
ścielna była niegdyś zwieńczona baniastym 
hełmem, a po przebudowie z 1901 roku jest na-
kryta iglicą. Piękne polichromie na ścianach 
świątyni pochodzą z dwóch okresów: z drugiej 
połowy XVII w. i z 1711 roku.  

Kościół w Orawce wyróżnia się też tym, że 
posiada cztery unikatowe tzw. kurtyny wielko-
postne, które służą do przysłaniania ołtarzy 
przez 10 dni w roku – od piątej niedzieli Wiel-
kiego Postu do Wielkiej Środy. Orawczańskie 
zasłony to tkaniny lniane malowane temperą. 
Najstarsza pochodzi z 1676 r., a pozostałe z po-
czątku XIX wieku. 

Już w 2000 roku kościół był zgłoszony 
do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kul-
tury UNESCO. Natomiast starania o uznanie 
za pomnik historii gospodarz obiektu – proboszcz 

parafii w Orawce i członkowie Towarzystwa Przy-
jaciół Orawy rozpoczęli w styczniu 2018 roku.  

– Przyznanie tytułu pomnika historii jest 
niewątpliwie okazją do składania Bogu dzięk-
czynienia za tę świątynię i za głęboką wiarę 
mieszkańców Orawy, którzy nadal pozostają 
wierni Bogu, gromadząc się na modlitwie w na-
szej parafialnej świątyni – powiedział ks. Adam 
Gabryś, proboszcz parafii. 

Z kolei Lucyna Borczuch, członkini Towa-
rzystwa Przyjaciół Orawy, przewodnik i kustosz 
kościoła w Orawce, zwraca uwagę, że dla Ora-
wian ten kościół od dawna jest pomnikiem re-
gionalnej historii. Liczy, że teraz popularyzacja 
informacji o nim przyczyni się do wzrostu zain-
teresowania turystów tym regionem. Obecnie 
świątynię wewnątrz można oglądać tylko pod-
czas mszy i nabożeństw.
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Olkusz, Wolbrom, Klucze, Bukowno, Bolesław, Trzy-
ciąż – oto gminy, które wchodzą w skład powiatu 
olkuskiego. Wybierając się tutaj, warto wiedzieć, że 
w północnej i wschodniej części powiatu olku-
skiego, na terenach, które oparły się industrializa-
cji, znajdują się przestrzenie nieskażonej przyrody. 

Piękne krajobrazy, pofałdowany teren, duże 
zalesienie sprawiają, że olkuską ziemię chętnie od-
wiedzają turyści. Wiele tu zwierzyny łownej: dziki, 
sarny i zające oraz pojedyncze łosie spotkać nie-
zbyt trudno. W rzekach i jeziorkach żyje wiele ga-
tunków ryb, w tym rzadki pstrąg potokowy. Rów-
nie bogata jest jurajska szata roślinna. Ponad 35 
procent powiatu olkuskiego zajmują lasy, głównie 

Pustynia Błędowska, 
Szlak Orlich Gniazd, 
zamek w Rabsztynie 

– to tylko niektóre atrakcje 
ziemi olkuskiej. 

Olkusz 
– stolica powiatu 

– nazywany 
jest Srebrnym Miastem. 

Wszystko za sprawą sięgających 
średniowiecza tradycji 

górnictwa srebra i ołowiu. 
W powiecie historia przeplata 

się z nowoczesnością.

fot. arch. UG Klucze

Powiat olkuski
i

iglaste. Ponadto zachowała się, w okolicach Pa-
zurka i Gorenic, buczyna karpacka oraz brzoza oj-
cowska. 

Ziemia  olkuska to zakątek Polski o historii dłu-
giej, bogatej i chwalebnej. Filarami powiatowej hi-
storii są dwa ośrodki: Olkusz i Wolbrom.  Niewąt-
pliwą atrakcją dla fanów historii jest wystawa „Pod-
ziemny Olkusz”. Pierwsza ekspozycja znajduje się 
w piwnicach  XIV-wiecznego ratusza. Odkryte przez 
archeologów piwnice zostały przystosowane 
do zwiedzania. Zobaczymy tu niesamowite prezen-
tacje. Druga ekspozycja znajduje się w piwnicach 
dawnego Kwartału Królewskiego i została poświę-
cona górniczym i hutniczym tradycjom regionu.

Powiat olkuski – nie tylko 
w srebrze i ołowiu
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POWIAT OLKUSKI

1. Bazylika Mniejsza pw. św. Andrzeja w Olkuszu 
– ze wspaniałymi późnorenesansowymi 
organami Hansa Humla  

2. Kamienice mieszczańskie w obrębie rynku 
w Olkuszu 

3. Mogiła bohatera powstania styczniowego, 
garibaldczyka – płk. Francesco Nullo w Olkuszu 

4. Wystawy „Podziemny Olkusz” 
5. Muzeum Pożarnictwa w Olkuszu 
6. Ruiny zamków w Rabsztynie i Bydlinie 
7. Dworek w Krzykawce. Obiekt pochodzi z 1724 

roku.  
8. Drewniany kościół w Rodakach 
9. Kościół parafialny w Dłużcu 
10. Drewniany szpitalny kościół w Wolbromiu. 

Piękna modrzewiowa świątynia stoi 

przy ul. Mariackiej, między zalewem a kościołem 
parafialnym. Jest to dawna szpitalna świątynia 
Niepokalanego Poczęcia NMP z 1638 roku 

11. Klasztor sióstr Norbertanek w Imbramowicach 
12. Stary cmentarz żydowski w Olkuszu 
13. Pustynia Błędowska. Największy w Polsce 

obszar lotnych piasków, leżący na pograniczu 
Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej 

14. Pole Bitwy pod Krzywopłotami  
15. Basen odkryty w Bukownie 
16. Spływ kajakowy w Bukownie 
17. Kamienna Góra w Wolbromiu. Na południe 

od miasta wznosi się Kamienna Góra 
zwieńczona stalowym krzyżem milenijnym, 
spod którego rozpościera się rozległy widok 
na Wolbrom i okolicę

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?
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Powiat oświęcimski znajduje się na małopol-
skim szlaku kulturowo-religijno-przyrodni-
czym, jednym z jego elementów jest Auschwitz-
Birkenau, były Niemiecki Nazistowski Obóz 
Koncentracyjny i Zagłady. To miejsce, które cho-
ciaż raz każdy powinien zobaczyć.  

Ale ziemia oświęcimska to też piękne za-
bytki, jak: Zamek nad Sołą, synagoga i muzeum 
żydowskie czy kościół i pałac w Grojcu. 

Ziemia oświęcimska to także „Dolina Kar-
pia”. Jest to obszar o wybitnych walorach przy-
rodniczych i kulturowych, stanowiący dosko-
nały kierunek turystyczny. Każdy znajdzie tu 

Malownicza Dolina Karpia, 
największy park rozrywki 

w Polsce, 
zabytkowe kościoły, 

muzea, zamki. 
Wiele miejsc spacerowych 

i jedno z obowiązkowych miejsc 
do zobaczenia 

– Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu.

fot. materiały prasowe

Powiat oświęcimski
i

coś dla siebie – jest to idealne miejsce zarówno 
dla miłośników przyrody, amatorów turystyki 
aktywnej, jak też dla osób szukających ciszy 
i odpoczynku.  

Powiat oświęcimski znany jest również 
z Energylandi. To największy Park Rozrywki 
w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które 
znajdują się na obszarze 35 hektarów, przezna-
czony dla wszystkich grup wiekowych, za-
równo dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.  

Przyjeżdżając na te tereny, warto pamię-
tać, że sam Oświęcim to jeden z najstarszych 
grodów kasztelańskich w Polsce.

Powiat oświęcimski  
– malowniczy, wyjątkowy
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POWIAT OŚWIĘCIMSKI

1. Muzeum Auschwitz-Birkenau – Miejsce Pamięci 
to dwie części byłego niemieckiego obozu: 
Auschwitz i Birkenau  

2. Pałac w Zatorze – ten piękny pałac zbudowany 
został w latach 1445-47 przez księcia zatorskiego 
Wacława I na miejscu grodu obronnego książąt 
oświęcimskich 

3. Zamek w Oświęcimiu – obecny zamek został 
odbudowany po pożarze – w 1503 roku 
– średniowiecznej, piastowskiej warowni. 
Dzisiaj jest placówką kulturalną i spełnia role 
reprezentacyjne  

4. Kościół w Jawiszowicach – obecny kościół 
pw. św. Marcina jest trzecią z kolei świątynią 
wzniesioną w tym miejscu. Zbudowany został 
po pożarze poprzedniego w 1694 r. 
To drewniana budowla o konstrukcji zrębowej 
odmiany małopolskiej  

5. Ratusz w Zatorze – zabytek z 1902 roku  

6. Pasieka i skansen pszczelarski w Grojcu 
– warto zobaczyć zbiór zabytkowych uli 
z różnych regionów Polski oraz sprzęt 
do pozyskiwania miodu 

7. Zespół Parkowo-Pałacowy w Polance Wielkiej 
– jako willa włoskiego typu została zbudowana 
w połowie XVII wieku, a sto lat później  
rozszerzona o dwa wolno stojące boczne 
pawilony połączone przewiązką  

8. Pałac Radziwiłłów w Grojcu 
– dwukondygnacyjna rezydencja, 
będąca od początków XX wieku do 1939 r. 
siedzibą ks. Władysława Radziwiłła 

9. Zespół Parkowo Pałacowy w Osieku 
– ozdobą dzisiejszego pałacu, odzyskanego 
przez ziemian Rudzińskich, są: najpiękniej 
udekorowana w Polsce na styl wschodni sala 
„Mauretańska” oraz kaplica i wspaniały 
drewniany westybul 

PORADNIK TURYSTYCZNY
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zobaczyć?
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Powiat proszowicki to urocze miejscowości – Ko-
szyce, Proszowice, Nowe Brzesko, Koniusza, Pa-
łecznica i Radziemice z licznymi zabytkami, jak 
na przykład kościół św. Jana Chrzciciela w Proszo-
wicach, zespół dworsko-parkowy w Majkowicach 
czy kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP 
w Dalewicach. 

Równie cenna jest przyroda – rzeźba terenu 
(nieckowate ukształtowanie, pagórkowatość te-
renu, wąwozy, urwiska). 

Powiat proszowicki to w większości tereny 
wiejskie, rolnicze. Można tu znaleźć ciszę, spokój 
i oderwać się od codzienności.  

Powiat proszowicki 
leży około 30 kilometrów 

od Krakowa 
i znany jest z niesamowitych pól 

lawendowych 
– taka nasza Prowansja. 

Zachowało się tu też wiele 
zabytków architektury 

sakralnej i świeckiej 
(zabytkowe kościoły, 

dwory, pałace, 
przydrożne kapliczki i figurki). 
Przebiegają tędy różne szlaki 

– piesze, rowerowe 
i historyczne.

fot. arch.

Powiat proszowicki
i

Czyste powietrze sprawia, iż teren ten dosko-
nale nadaje się do aktywnego wypoczynku, rekre-
acji, uprawiania sportu i turystyki (pieszej i rowero-
wej).  

Przez powiat przebiegają szlaki historyczno-
turystyczne, są to m.in.: Szlak Kościuszkowski pro-
wadzący docelowo do Kopca Tadeusza Kościuszki 
w Racławicach, Szlak Rowerowy – Młyny Doliny 
Szreniawy oraz Szlak Architektury Drewnianej. 

Wiele zabytków w połączeniu z pięknem 
przyrody i ciekawym ukształtowaniem terenu za-
chęca do spacerów, pieszych wędrówek i wycie-
czek rowerowych.

Powiat proszowicki – nie tylko 
lawendowe pola
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POWIAT PROSZOWICKI

1. Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Koszycach 
2. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Książnicach Wielkich  
3. Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Rachwałowicach  
4. Kościół św. Jana Chrzciciela w Proszowicach 
5. Dwór w stylu renesansowym w Jakubowicach 

– XVI-wieczny dwór obronny 
6. Krzyż z 1864 roku w Klimontowie 
7. Młyn nad Szreniawą w Klimontowie 

– drewniany młyn konstrukcji słupowej 
wybudowany na przełomie XIX/XX w. W latach 
trzydziestych XX w. był własnością żydowską 

8. Figurka św. Jana Nepomucena w Kadzicach 
9. Kościół Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku  
10. Zespół dworsko-parkowy w Majkowicach  

11. Zespół pałacowo-parkowy w Pławowicach  
12. Zespół pałacowo-parkowy w Śmiłowicach  
13. Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła 

w Pałecznicy 
14. Dwór wraz z parkiem w Nadzowie 

– ta murowana, jeszcze dobrze zachowana 
budowla znajduje się w gminie Pałecznica. 
Dwór zbudowano w latach 1818-1825 
z inicjatywy Wincentego Wielogłowskiego 
herbu Starykoń 

15. Kościół św. Stanisława Biskupa w Radziemicach 
– obecny murowany kościół zbudowano 
w latach 1631-1652 z inicjatywy ks. Jana 
Młodawskiego 

16. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Zielenicach

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Diabeł wzniósł tutaj swoją warownię, a czarow-
nice Babią Górę uczyniły miejscem sabatów. 
W olbrzymich pieczarach wciąż śpią zbrojne 
hufce, a ziemia nie daje sobie wydrzeć zbójnic-
kich skarbów. 

W powiecie suskim będą nam jednak to-
warzyszyć nie tylko barwne legendy i opowie-
ści, ale przede wszystkim wspaniałe krajobrazy 
i wiekowe perły wśród współczesnej zabu-
dowy. 

Sucha Beskidzka kusi imponującym „Ma-
łym Wawelem” i karczmą „Rzym”. W Jordano-
wie warto zajrzeć do świątyni Matki Bożej Trud-
nego Zawierzenia, a w Makowie Podhalańskim 
do sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królo-

„Mały Wawel”  
w Suchej Beskidzkiej 

to dzieło Piotra Komorowskiego. 
Mając odpowiednie środki i wizję, 

stworzył reprezentacyjne 
gniazdo rodowe. 

To właśnie w XVII stuleciu powstał 
charakterystyczny trójskrzydłowy 

układ zamku z otwartym 
dwupiętrowym 

arkadowym dziedzińcem. 
Dobrze w historii zamku 

zapisała się też Anna Wielopolska. 
Nie tylko odnowiła rezydencję, 

ale wzbogaciła ją 
o dwie solidne wieże.

„Mały Wawel” w Suchej Beskidzkiej, fot. Marek Długopolski

Powiat suski
i

wej Rodzin. Zawoja to nie tylko imponujący Dia-
blak (1725 m n.p.m.), ale także… tabakowy chod-
nik. I wspomnieć wypada, że tych miejscowo-
ści w powiecie suskim jest blisko 40... Każda 
kusi, każda zaprasza! 

Nie można również zapomnieć o napełnia-
jącym się, niezwykle malowniczym Jeziorze 
Mucharskim, a także kilometrach ścieżek wy-
tyczonych pośród wypiętrzeń Beskidów: Ży-
wieckiego, Makowskiego i Małego. 

Jeżeli do tego dodamy, że hotele, pensjo-
naty oraz gospodarstwa agroturystyczne są tu 
na każdą kieszeń, a karczmy serwują potrawy 
miłe podniebieniu, to kraina ta jawi się jako ide-
alna do niespiesznego wypoczynku.

Od potężnego Diablaka 
po uroczy „Mały Wawel”
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POWIAT SUSKI

1. Diablak – najwyższy szczyt Babiej Góry (1725 m 
n.p.m.), także najwyższy szczyt Babiogórskiego 
Parku Narodowego  

2. Schronisko PTTK Markowe Szczawiny (1180 m 
n.p.m.) – znajduje się na stokach Babiej Góry 

3. Zamek w Suchej Beskidzkiej – to imponująca 
renesansowa magnacka rezydencja z pięknym 
parkiem. „Mały Wawel”, bo i tak jest zwany, był 
siedzibą Castiglione-Suskich, Wielopolskich, 
Komorowskich, Branickich i Tarnowskich   

4. Drewniana karczma „Rzym” z XVIII stulecia 
– odnajdziemy ją przy rynku w Suchej Beskidzkiej  

5. Późnorenesansowy murowany dwór na Wysokiej 
6. Kościół Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie 

– sanktuarium Matki Bożej Trudnego Zawierzenia 
7. Park dworski z aleją lipową w Bystrej 

8. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Lachowicach – to jedna z najpiękniejszych 
małopolskich drewnianych świątyń (XVIII w.)  

9. Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej 
10. Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza w Łętowni – drewnianą świątynię 
ufundowała w XVIII w. Barbara z Janickich Lisicka 

11. Kościół św. Klemensa Papieża i Męczennika 
w Zawoi – fundacja arcyksięcia Albrechta 
Habsburga nawiązuje do stylu alpejskiego 

12. Skansen im. Józefa Żaka w Zawoi 
13. Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej 

Rodzin w Makowie Podhalańskim 
14. Zespół dworski z początku XIX w Zembrzycach 
15. Kaplica pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, 

zwana kapliczką zbójnicką, w Zawoi Policznem

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Niepowtarzalne górskie 
krajobrazy z rozległą 

powierzchnią kompleksów 
leśnych, bogactwo szaty 

roślinnej, liczne górskie potoki, 
cisza i rześkie powietrze 

sprawiają, że gmina jest bardzo 
dobrym miejscem do spędzania 

wolnego czasu dla rodzin, 
które pragną uciec 

od wielkomiejskiego zgiełku 
i odpocząć na łonie natury.

fot. archiwum UG

Gmina Maków Podhalański położona jest na obsza-
rze powiatu suskiego, w południowo-zachodniej 
części województwa małopolskiego. Swym zasię-
giem obejmuje miasto Maków Podhalański oraz 
6 sołectw: Białkę, Grzechynię, Kojszówkę, Juszczyn, 
Wieprzec i Żarnówkę. Na zwolenników aktywnych 
form wypoczynku czekają szlaki turystyczne, trasy 
rowerowe i konne, a także szlaki tematyczne.  

SZLAKI TURYSTYCZNE  
Beskid Makowski, a przede wszystkim leżące na te-
renie gminy Pasmo Koskowej Góry, jest ciekawym 
miejscem dla osób lubiących aktywnie wypoczy-
wać. Piękne widokowo trasy o łagodnych stokach 
zachęcają do wędrówek zarówno wprawnych tury-
stów, jak i początkujących wędrowców.  

Beskid Żywiecki – Pasmo Jałowieckie poprze-
cinane jest licznymi szlakami turystyki pieszej, ro-
werowej i konnej. Znajduje się ono w dużej części 
na zalesionym terenie o niezbyt trudnych do po-
konania wzniesieniach. W gminie czekają też do-
skonałe trasy rowerowe.  

SZLAKI TEMATYCZNE 
– PODBABIOGÓRSKIE EKOMUZEUM  
Jedną z tras „Podbabiogórskiego Ekomuzeum” jest 
ścieżka turystyczna „Szlakiem atrakcji i produk-
tów lokalnych Podbabiogórza”. Podbabiogórskie 
Ekomuzeum obejmuje 56 punktów i przystanków 
rozmieszczonych na terenie powiatu suskiego. 
Można je poznawać w różnorodny sposób: wędru-
jąc pieszo, jadąc rowerem czy konno.  

Gmina Maków Podhalański
i
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Gmina Maków Podhalański 
–  odpocznij, pozwiedzaj



Więcej informacji na 
www.makow-podhalanski.pl

fot. archiwum UG
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KOŚCIÓŁ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM  
Warto zobaczyć Sanktuarium Matki Bożej Opie-
kunki i Królowej Rodzin. Znajduje się tu XVI-
wieczny obraz Matki Bożej Królowej Opiekunki Ro-
dzin, który namalowany jest temperą na podkła-
dzie kredowym położonym na desce lipowej. Warto 
zwrócić uwagę na klasycystyczną ambonę oraz dwa 
ołtarze boczne: Bractwa Cierniowej Korony z baro-
kowym krucyfiksem z XVII w. oraz Najświętszego 
Serca Pana Jezusa z rzeźbą tyrolską z XIX w.  

MAŁA ARCHITEKTURA SAKRALNA  
W każdej z miejscowości leżących na terenie gminy 
napotkać można wiele kaplic, kapliczek, przydroż-
nych figur i krzyży. Jednym z najcenniejszych 
obiektów jest Figura Matki Bożej Niepokalanego 
Poczęcia znajdująca się w Rynku w Makowie Pod -
halańskim, stojąca na kolumnie i wykonana w stylu 
wczesnego baroku, pochodząca z XVIII wieku. Cie-
kawym obiektem, który można zobaczyć w Mako-
wie Podhalańskim przy ul. 3 Maja, jest murowana 
Kaplica Filasowa pochodząca z 1845 roku. Kapliczki 
można też podziwiać m.in. w Białce, Grzechyni, 
Juszczynie, Kojszówce czy Żarnówce. 

IZBA REGIONALNA  
Warto zainteresować się także eksponatami zgroma-
dzonymi w zlokalizowanej w siedzibie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim Izbie 
Regionalnej. Zwiedzający zapoznać się mogą z daw-
nymi przedmiotami domowego użytku (lampy naf-
towe, żelazka z „duszą”, metalowe miarki, gliniane 
dwojaki itp.) oraz pracami twórców ludowych. Eks-
pozycja poświęcona jest również wydarzeniom II 
wojny światowej.  

ZABYTKOWA ZABUDOWA  
W Makowie Podhalańskim zachowało się kilka mu-
rowanych budynków użyteczności publicznej po-
chodzących z końca XIX w. W makowskim Rynku 
zobaczyć można gmach dawnego magistratu 
z  1898 r. Nieopodal mieści się budynek dawnej Kra-
jowej Szkoły Hafciarskiej (obecny Zespół Szkół) po-
stawiony w 1896 r. Warto również zwrócić uwagę 
na budynek z 1893 r. znajdujący się przy ul. 3 Maja 
– obecną siedzibę Banku Spółdzielczego.
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Zwiedzając powiat tarnowski, podążamy szlakiem 
licznie tu zachowanych kościółków drewnianych, 
zamków, zabytków kultury żydowskiej i cmenta-
rzy wojskowych z czasów I wojny światowej. Te 
ostatnie wyróżniają region nie tylko w Małopolsce, 
ale i w kraju. Przypominają o krwawych walkach, 
jakie toczyły się w Galicji zachodniej w latach 1914–
1915 między wojskami rosyjskimi i austro-węgier-
skimi. Na terenie powiatów tarnowskiego i gorlic-
kiego znajduje się w sumie ok. 200 zabytkowych 
cmentarzy wojskowych. Podążając Szlakiem 
Cmentarzy I Wojny Światowej, napotkamy te ne-
kropolie m.in. w miejscowościach: Ryglice, Poręba 
Radlna, Łowczówek, Chojnik, Brzozowa, Zakliczyn. 

Wśród licznych atrakcji turystycznych po-
wiatu tarnowskiego wymienić można m.in. nowo 
otwarty Park Zdrojowy w Ciężkowicach, w którym 

Skamieniałe Miasto 
w Ciężkowicach – jedna 

z najbardziej znanych atrakcji 
turystycznych powiatu 

tarnowskiego – to rezerwat 
przyrody nieożywionej, w którym 
można podziwiać piękne formacje 

skalne z piaskowca 
ciężkowickiego. Fantazyjnie 

ukształtowane przez erozję skały 
zyskały nawet swoje nazwy – jak 
np. Ambona, Ratusz, Grunwald, 

Aligator, Borsuk, Piekiełko, 
Czarownica czy Pustelnia.

Skamieniałe Miasto Cieżkowice, fot. Wojciech Matusik

Powiat tarnowski
i

odpoczniemy po zwiedzaniu wspomnianego 
wcześniej Skamieniałego Miasta. Warto również 
zobaczyć ruiny zamku na Górze św. Marcina w Tar-
nowie, barokowy kościół parafialny w Lisiej Górze, 
Dwór Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Sanktu-
arium Matki Bożej w Odporyszowie czy zamek 
w Dębnie, który uchodzi za perłę polskiej architek-
tury z czasów późnego gotyku.  

Z kolei w Skrzyszowie zobaczymy największy 
w Małopolsce drewniany kościół św. Stanisława 
Biskupa, zbudowany w 1517 r. Warto również wy-
brać się na spacer ścieżką przyrodniczą w Wierz-
chosławicach oraz wspiąć się na wieże widokowe 
w Dąbrówce Szczepanowskiej i w Bruśniku. Cieka-
wym miejscem jest także uroczysko Polichty, gdzie 
mieści się Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu 
Parków Krajobrazowych Pogórza.

Szlakiem drewnianych 
kościółków i wojennych nekropolii
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POWIAT TARNOWSKI

1. Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach 
2. Park Zdrojowy w Ciężkowicach 
3. Cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku – 

największa nekropolia Legionów Polskich, 
jedyna materialna pozostałość po bitwie 
pod Łowczówkiem (22–25 grudnia 1914 r.) 

4. Ruiny średniowiecznego Zamku Tarnowskich 
na Górze św. Marcina w Tarnowie, 
zbudowanego w latach 1328–1331. Była to 
prawdopodobnie pierwsza w historii Polski tak 
duża rezydencja świeckiego możnowładcy 

5. Gotycki kościół św. Jana Chrzciciela 
w Rzepienniku Biskupim – jeden 
z najcenniejszych drewnianych kościołów 
w Małopolsce 

6. Muzeum Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach oraz położony 500 metrów 
dalej Stary Dom – miejsce narodzin Witosa 

7. Późnogotycki zamek w Dębnie – do dziś 
przetrwał w stanie niemal niezmienionym 
od czasów swego powstania w latach 1470–1480 

8. Gotycki słup graniczny z 1450 r. w Biskupicach 
Radłowskich; najstarszy i najlepiej zachowany 
tego typu zabytek w Polsce 

9. Wieża widokowa w Dąbrówce Szczepanowskiej 
10. Wieża widokowa w Bruśniku 
11. Drewniany kościół św. Stanisława Biskupa 

w Skrzyszowie 
12. Sanktuarium Matki Bożej w Odporyszowie 
13. Dwór Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 
14. Kościół św. Wojciecha w Lisiej Górze 
15. Klasztor redemptorystów w Tuchowie 
16. Fragmenty dawnych „Wałów kasztelańskich” 

w Wojniczu 
17. Ruiny zamku w Melsztynie 
18. Zespół dworsko-parkowy w Janowicach

PORADNIK TURYSTYCZNY
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Ciężkowice to gmina 
turystyczna, urzekająca 

pięknem krajobrazów oraz 
bogactwem zabytków i atrakcji 

dla nawet najbardziej 
wymagających gości. Jest 

malowniczo położona 
w południowo-wschodniej 

części województwa 
małopolskiego, w dolinie rzeki 
Białej, na terenie Ciężkowicko-

Rożnowskiego Parku 
Krajobrazowego.

Park Zdrojowy, fot. Przemysław Truchan

Przemierzając ziemię ciężkowicką, nie sposób nie 
zwrócić uwagi na jej malownicze położenie, bo-
gactwo fauny i flory oraz walory kulturowe. Znajdą 
tu Państwo zabytki architektury drewnianej, mu-
zea, skansen, bogatą bazę obiektów sportowych, 
liczne pomniki przyrody, a także atrakcje Parku 
Zdrojowego.  

W Ciężkowicach warto zobaczyć zabytkowy 
Rynek z ulicami wybiegającymi z jego narożników 
i centralnie położonym ratuszem z przełomu XVIII 
i XIX wieku oraz usytuowaną po południowej stro-
nie ratusza kapliczką św. Floriana z początku XIX 
wieku, która stanowi centrum życia społecznego 
mieszkańców i turystów. Wokół rynku znajduje się 
unikatowa architektura podcieniowa z przełomu 
XVIII i XIX wieku. Od niedawna nieodłącznym ele-

mentem centrum miasta jest również pomnik Igna-
cego Jana Paderewskiego, który siedząc przy forte-
pianie, odgrywa swój menuet G-dur op. 14 nr 1.  

Sztandarową atrakcją regionu jest rezerwat 
„Skamieniałe Miasto” położony w niewielkiej od-
ległości od centrum Ciężkowic, na wzniesieniu 
„Skała” (365 m n.p.m.). To zespół skał z gruboziar-
nistego piaskowca ciężkowickiego, które w wyniku 
erozji przybrały najrozmaitsze, fantastyczne 
kształty. Najbardziej rozpoznawalną ze skałek jest 
Czarownica. Inne to m.in. Piramidy, Orzeł, Borsuk, 
Grunwald i Ratusz. 

Wprost z rezerwatu „Skamieniałe Miasto” na-
leży udać się do Parku Zdrojowego im. Burmistrza 
Zbigniewa Jurkiewicza. Łączy on wszystkie ele-
menty, które służą budowaniu zdrowia i odporno-

Gmina Ciężkowice
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Ziemia ciężkowicka urzeka piękną 
przyrodą i bogactwem zabytków



Muzeum Przyrodnicze, fot. Maciej Trybus
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ści metodą wodolecznictwa ks. Sebastiana 
Kneippa. Kompleks urządzeń do brodzenia, pole-
wania i kąpieli wykorzystywany jest w hydrotera-
pii, a dodatkowo w upalne dni daje ochłodę. 
W Parku Zdrojowym są również: tężnia solankowa, 
siłownia terenowa, plac zabaw, efektowna kaskada 
wodna oraz system ogrodów i alejek. 

Miłośnicy zwiedzania też będą usatysfakcjo-
nowani, gdyż mogą zajrzeć do Muzeum Przyrod-
niczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków 
w Ciężkowicach. Najważniejszą część ekspozycji 
stanowią zbiory ornitologiczne i entomologiczne, 
liczne trofea łowieckie, dermoplasty ssaków (peł-
noplastyczne preparaty przyrodnicze), skamienia-
łości, modele roślin naczyniowych oraz liczne sta-
nowiska interaktywne.  

Kolejnym na mapie jest Dwór Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Kąśnej Dolnej. To jedyny zachowany 

obiekt na świecie, w którym żył i pracował ten wy-
bitny kompozytor i mąż stanu. Obecnie dworek 
funkcjonuje jako prężny ośrodek koncertowy, miej-
sce pamięci, a także muzeum pamięci po artyście.  

Warto również odwiedzić Izbę Etnograficzną 
„Grociarnia” w Jastrzębi. Obejrzymy tu najrozma-
itsze przedmioty związane z codziennym życiem, 
pracą i zwyczajami dawnych mieszkańców Pogó-
rza Ciężkowickiego. 

Lato to czas organizacji imprez plenerowych, 
które promują region, tradycje i zwyczaje ludowe, 
folklor. Należy do nich m.in. Międzynarodowy Fe-
stiwal Wikliny wraz z XIX Pogórzańskim Jarmar-
kiem Artystów i Rękodzielników, którego celem 
jest promocja sztuki ludowej, obrzędów i tradycji 
pogórzańskich w formie tradycyjnych jarmarków, 
jakie odbywały się w Ciężkowicach. 

Serdecznie zapraszamy!

Ławeczka Paderewskiego, fot. Weronika Trela

Dwór Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, fot. Dariusz Zięcina„Skamieniałe Miasto” – skała Czarownica, fot. M. Zwolenik
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Tatry! zawołałem, w dziecinném uniesieniu, 
w zdumieniu, w radości, Bóg wie w jakich uczu-
ciach. Byłem już na wysokości zamku Czorsz-
tyńskiego, i w rzeczy saméj miałem Tatry 
przed sobą w całéj ich okazałości” – tak wyglą-
dało pierwsze spotkanie Seweryna Goszczyń-
skiego, pisarza i poety, z potężnym wałem po-
strzępionych, sięgających nieba szczytów. 

Działo się to 28 kwietnia 1832 r. Efektem 
tego zauroczenia był m.in. pasjonujący „Dzien-
nik podróży do Tatrów”, jedna z pierwszych bi-
blii turystów udających się na Podhale oraz 
w owiane legendami tajemnicze góry. 

Popularność Tatr rosła z roku na rok. Wy-
cieczki w góry stawały się coraz bardziej mod -

Długie górskie spacery 
wzmacniają mięśnie, zwiększają 
wydolność oddechową, hartują 

organizm, przyzwyczajają go 
do ekstremalnych wysiłków. 

Tatry to idealne wręcz miejsce 
dla tych wszystkich, 

którzy chcą zadbać o kondycję.  
A jeśli komuś nie służą 

wysokogórskie wyprawy 
i podniebne percie? 

Tych wszystkich 
powiat tatrzański kusi 

setkami kilometrów mniej 
wymagających ścieżek!

Kozi Wierch (2291 m n.p.m.), fot. Wojciech Matusik

Powiat tatrzański
i

ne. Uzależniały jak narkotyk. Ogrom, urok, po-
sępność, a także niewzruszoność Tatr miały 
wpływ na prozę i poezję, malarstwo i muzykę. 

Lista tych, którzy ulegli magii Tatr, jest bar-
dzo długa – to nie tylko Kazimierz Przerwa-Tet-
majer i Seweryn Goszczyński, ale także Włady-
sław Orkan, Stanisław Nędza-Kubiniec, Karol 
Szymanowski, Mieczysław Karłowicz, Woj-
ciech Kilar, Stanisław Witkiewicz... To również 
miliony turystów, którzy wybierają niezwykłe 
ścieżki powiatu tatrzańskiego, a także fascynu-
jący folklor, barwną tradycję, cudowne smaki… 

Po co przybywano w góry? Z ciekawości, 
w celach towarzyskich, dla podreperowania 
zdrowia, wypoczynku… Tak jak i teraz!

Na tatrzańskich graniach 
i w malowniczych dolinach
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POWIAT TATRZAŃSKI

1. Kościół św. Klemensa w Zakopanem – obecnie 
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej 
– to najstarsza świątynia Zakopanego 

2. Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku 
– miejsce ostatniego spoczynku na tzw. Starym 
Cmentarzu w Zakopanem znaleźli m.in. Sabała, 
Stanisław Marusarz, Helena Marusarzówna, 
Kornel Makuszyński, Władysław Orkan, 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Tytus Chałubiński, 
Stanisław Witkiewicz, Karol Stryjeński...  

3. Willa pod Jedlami – najpiękniejszy przykład 
stylu zakopiańskiego odnajdziemy na Kozińcu 

4. Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa 
na zakopiańskiej Jaszczurówce – budowali 
ją górale według projektu Stanisława Witkiewicza 

5. Willa Koliba – pierwszy dom w stylu zakopiańskim 

6. Chałupa Sabały, zbudowana na początku XIX w.,  
stoi na zakopiańskich Krzeptówkach 

7. Dolina Chochołowska – najdłuższa dolina 
w polskich Tatrach należy do... Witowa 

8. Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 
to najwyżej położone schronisko w Polsce, znajduje 
się na wysokości 1670 m n.p.m.  

9. Siklawa to największy – 70-metrowej wysokości 
 – tatrzański wodospad   

10. Schronisko PTTK Morskie Oko znajduje się 
na wysokości 1410 m n.p.m.  

11. Płazówka – z tego przysiółka Witowa jest piękny 
widok na Tatry. Stoi tutaj również kunsztowna 
kaplica św. Anny na Płazówce z 1892 roku 

12. Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” 
w Bukowinie Tatrzańskiej

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?
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Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska to oczywi-
ście niejedyne atrakcje ziemi wadowickiej. 
Na terenie powiatu znajduje się jeszcze osiem 
gmin: Andrychów, Brzeźnica, Lanckorona, Mu-
charz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz. 
A każda z nich posiada swój własny, niepowta-
rzalny koloryt. 

Bez najmniejszego trudu odnajdziemy tu-
taj liczne zabytki architektury świeckiej: kame-
ralne zespoły pałacowo-dworskie, parki dwor-
skie, zamki, ciekawe układy urbanistyczne. 
Przykładami takich obiektów mogą być np.: za-
mek w Spytkowicach, pałac w Paszkówce czy 
średniowieczny układ urbanistyczny z drew-
nianymi domami wokół rynku w Lanckoronie. 

Wadowice, stolica powiatu, 
to jednocześnie miejsce urodzin 

św. Jana Pawła II. 
Miasto przyciąga rzesze turystów 

z całego świata. 
Perłą na mapie powiatu 

jest także 
Kalwaria Zebrzydowska, 

słynne na cały świat miejsce 
kultu maryjnego. 

Bazylika, 
klasztor oo. Bernardynów i Dróżki, 

to jedyna na świecie kalwaria  
wpisana 

na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO

Fot.  Andrzej Famielec 

Powiat wadowicki
i

Przez powiat wadowicki przebiega również ma-
łopolski Szlak Architektury Drewnianej. 

Jedną z największych atrakcji powiatu wa-
dowickiego jest Jezioro Mucharskie. To niezwy-
kle urokliwe i malownicze miejsce, którego kli-
mat tworzą potężna zapora i wielka tafla wody, 
ale przede wszystkim otaczające je góry z pięk-
nie zachowaną przyrodą. 

Nie będą się tutaj nudzić także pasjonaci 
kajakarstwa, narciarstwa, jazdy konnej czy 
wędkarze (łowiska znajdują się m.in. na terenie 
gmin Brzeźnica i Spytkowice), grzybiarze, czy… 
miłośnicy rodzinnych parków rozrywki (w In-
wałdzie znajduje się jeden z największych tego 
typu obiektów w Polsce).

Wadowickie 
tu chce się wracać!
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POWIAT WADOWICKI

1. Wadowice, rodzinne miasto Karola Wojtyły. 
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Wadowicach to obowiązkowy punkt 
podczas zwiedzania Wadowic. Muzeum 
mieszczące się przy ulicy Kościelnej 7, obok 
Bazyliki Ofiarowania NMP, dokumentuje życie 
i działalność kapłańską, a także związki papieża 
z Wadowicami 

2. Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Kalwaria Zebrzydowska, 
położona na malowniczym Pogórzu Makowskim, 
to nie tylko kościół i klasztor, ale również zespół 
kaplic i kościołów dróżkowych oraz 
manierystyczny park krajobrazowy  

3. Kościół drewniany w Barwałdzie Dolnym 
4. Drewniana świątynia w Marcyporębie 

5. Kościół drewniany w Nidku 
6. Drewniana świątynia w Radoczy 
7. Ruiny zamku na Górze Lanckorońskiej 
8. Zamek w Spytkowicach, zbudowany w I połowie 

XVI wieku przez kasztelana Wawrzyńca 
Myszkowskiego, w stylu gotycko-renesansowym 

9. Pałac w Paszkówce 
10. Pałac Bobrowskich w Andrychowie 
11. Dworek Emila Zegadłowicza w Wadowicach 
12. Zajazd „Stara Poczta” w Izdebniku 
13. Lanckorona – urocze miasteczko 

z charakterystycznymi drewnianymi domami 
14. Park Miniatur w Inwałdzie – w jednym miejscu 

 wszystkie obiekty, które turysta wyruszający 
w podróż dookoła świata powinien zobaczyć 

15. Muzeum Świni w Wieprzu

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?
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Gmina Wieprz  
– autentyczna polska wieś

Zapraszam Państwa do gminy Wieprz – rolniczego 
serca zachodniej Małopolski, położonej w Powie-
cie Wadowickim. Na jej terenie znajduje się wiele 
miejsc niezwykłych, ciekawych, a nie zawsze do-
brze znanych. Mamy do zaoferowania wiele: do-
bre i zdrowe jedzenie z naszych gospodarstw, sa-
dów, ogrodów i pól, ciekawe imprezy oraz jedyne 
w Polsce Muzeum Świni.  

Z dala od miast, obcując z naturą możecie po-
dziwiać piękno krajobrazu z pofalowanymi polami 
pośród wzgórz i stawami pełnymi ryb. Pośród la-
sów i stawów rybnych odkrywać można piękno 
obszaru chronionego NATURA 2000 pn. „Dolina 
Dolnej Skawy” i chronione gatunki ptaków.  

Odwiedzający gminę spotkają także samotne 
kapliczki i dwory. Gdzieniegdzie można zobaczyć 

Wiejsko, czarodziejsko,  
smacznie,  

tradycyjnie i wesoło! 

fot. arch.

Gmina Wieprz
i

jeszcze drewniane chałupy i stodoły przypomina-
jące dawne czasy.  

Gmina Wieprz to urozmaicenie wolnego 
czasu, prawdziwa gościnność mieszkańców i kul-
tywowanie tradycji naszych przodków. Malowni-
cze krajobrazy, nieskażona przyroda, bogate i róż-
norodne dziedzictwo kulturowe oraz nowoczesna 
infrastruktura turystyczna to gwarancja udanej 
przygody. 

Podejmowane działania w celu budowy tras 
rowerowych oraz prace konserwatorskie przy przy-
drożnych kapliczkach i obiektach zabytkowych 
sprawiają, że gmina nasza zmienia się z roku na rok. 

 
MAŁGORZATA CHRAPEK 

WÓJT GMINY WIEPRZ
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GMINA WIEPRZ

CO warto zobaczyć?

• Zabytkowy kościół w Nidku – powstały 
przed 1529 r. Jeden z najcenniejszych drewnia-
nych kościołów z pogranicza małopolsko-ślą-
skiego, położony na Małopolskim Szlaku Ar-
chitektury Drewnianej. Wspaniała budowla, 
która zachwyca swym gotyckim wnętrzem 
oraz elementami barokowymi. Kościół drew-
niany o konstrukcji zrębowej kryty gontem. 
Wraz z wyposażeniem wpisany do rejestru za-
bytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Krakowie.  

 
• Muzeum Świni w Wieprzu – największe w Pol-

sce i jedno z nielicznych na świecie takich 
miejsc. Ekspozycję muzealną tworzą tysiące 
eksponatów i dziesiątki tablic informacyjnych 
o świni. Z nich możemy dowiedzieć się setek 
ciekawostek, jak: dlaczego Żydzi i Muzułma-
nie nie jedzą wieprzowiny, dlaczego na Papui 
prosiaki karmią kobiety czasem własną pier-
sią, po co świnia tapla się w błocie, ile jest ga-
tunków świń na świecie, dlaczego Chińczycy 
uważają świnię za najbardziej szczęśliwy znak 
w ich kalendarzu, jakie są najbardziej znane 
świnie w filmach, muzyce czy grach kompute-
rowych. Poza tym ponad 20 podświetlanych 
gablot zawiera kilka tysięcy eksponatów 
od skarbonek, przez świnie świata, akcesoria 
kuchenne aż do świńskiej literatury i filmów.  

 Słowem wizyta w muzeum nie jest nudna, ale 
jest miejscem zdobywania wiedzy za pomocą 
nieformalnych metod nauczania, opartej 
na historii, antropologii kultury, zoologii, reli-
gii, literaturze czy kinematografii. 

 
• Kompleks stawów rybnych we Frydrychowi-

cach, Gierałtowiczkach oraz w Wieprzu – to 
piękne i ciche miejsce dla fanów wypoczynku 
na łonie natury, idealne na wędkarską przy-
godę. Tutaj ryby zawsze biorą! 

 
• Punkt widokowy w Wieprzu – położony obok 

wzniesienia Mały Dział (366 m n.p.m.) To je-
den z najlepszych punktów wypadowych dla 
osób pragnących obcować z przyrodą. Malow-
nicze krajobrazy Beskidu Małego zapewniają 
przeżycie niezapomnianych wrażeń dla ama-
torów rowerowych wycieczek.  

 
• Mleczarnia w Wieprzu – przykład architektury 

przemysłowej. Tu od ponad 110 lat produkowane 
są produkty cieszące się uznaniem wszystkich, 
którzy je spróbowali. Masło z Wieprza, mleko i jego 
przetwory to marka sama w sobie.  

 
• KKP – Klub Kulinarnego Podróżnika powstał 

w 2007 roku, gdy okazało się, że w Gminie Wieprz 
mieszka całkiem sporo ludzi uzależnionych od po-
dróży. Ponieważ jeden z organizatorów był wiel-
kim smakoszem dobrego jedzenia, stworzono uni-
kalną formułę klubu – KLUB KULINARNEGO PO-
DRÓŻNIKA – mieliśmy mówić nie tylko o podró-
żach, ale także próbować egzotycznego jedzenia. 
Pomysł przyjął się, a na spotkania zaczęły przycho-
dzić dziesiątki ludzi. Przy przekazywaniu wiedzy 
o świecie poprzez pryzmat podróży można się 
sporo nauczyć. Obecnie duża część młodzieży jest 
znudzona czy wręcz uczulona na podręcznikowe 
metody nauczania. Dzięki atrakcyjnej formie pre-
lekcji organizatorom udaje się przekazać klubowi-
czom wiele wiedzy o świecie.  

 
• Kulinaria – masło, szynka z kością i rolada polęd-

wicowa firmy „Adam Bąk-Wieprz” to specjały do-
cenione nie tylko przez rzesze klientów, ale rów-
nież przez jurorów w trakcie konkursów kulinar-
nych. Ich wyjątkowy smak zawdzięcza się trady-
cyjnym metodom produkcji.

PORADNIK TURYSTYCZNY

fot. arch.
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Największą atrakcją powiatu wielickiego jest 
oczywiście Kopalnia Soli w Wieliczce. Pod-
ziemna trasa turystyczna powstała na przeło-
mie XVIII i XIX wieku i codziennie przyciaga 
tłumy turystów. Ale powiat to także urocze 
miejscowości jak Niepołomice, Biskupice, 
Gdów czy Kłaj.  

W Niepołomicach wart zobaczenia jest Za-
mek Królewski, zwany Małym Wawelem, Ra-
tusz czy nieco dalej klasztor sióstr Benedykty-
nek w Staniątkach – zakonnice modlą się tam, 
mieszkają i pracują. Dziś można nie tylko zwie-
dzić klasztor, ale także wynająć pokój gościnny, 
by odnaleźć spokój ducha. 

Myślisz Wieliczka 
– mówisz kopalnia soli! 

Ale powiat oferuje dużo więcej. 
Zamek Królewski 
w Niepołomicach, 
dwór Żeleńskich 
w Grodkowicach 

czy w końcu 
prehistoryczne cmentarzysko 

wraz z osadą w Biskupicach 
– to miejsca, 

które trzeba zobaczyć.

fot. Adam Wojnar

Powiat wielicki
i

Niewątpliwą atrakcją tego terenu jest Pusz-
cza Niepołomicka, która składa się z kilku oddziel-
nych kompleksów o łącznej powierzchni 10,5 ty-
sięcy ha. Znajduje się tu 6 rezerwatów przyrody, 
a w samym sercu lasu znajdziemy ostoję żubrów, 
będących pod ścisłą ochroną.  

W Grodkowicach trzeba odwiedzić pałac 
Żeleńskich, a w Kłaju zobaczyć piękne drewniane 
chaty. W gminie Gdów warto zerknąć na dwór 
w Cichawie, zespół dworsko-pałacowy w Bilczy-
cach czy Dwór Lipowskich w Hucisku. Na uwagę 
zasługują zachwycające krajobrazy w rejonie Bi-
skupic, Sułowa i Łazan – widokowe wzniesienia 
przeplatają się tam z malowniczymi dolinami.

Powiat wielicki  
– z historią w tle
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POWIAT WIELICKI

1. Kopalnia Soli w Wieliczce  
2. Zamek Żupny – Muzeum Żup Krakowskich 

w Wieliczce  
3. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu i klasztor 

oo. Franciszkanów w Wieliczce  
4. Pałac Konopków z XVIII w. w Wieliczce  
5. Dawna synagoga w Wieliczce 
6. Zamek Królewski w Niepołomicach  
7. Ratusz z 1902 r., rynek, domy w rynku 

w Niepołomicach  
8. Kamienna figura Matki Boskiej z 1799 r. 

w Niepołomicach  
9. Kaplica cmentarna i mogiły powstańców z 1863 r.  
10. Cmentarz żydowski w Niepołomicach  
11. Klasztor sióstr Benedyktynek w Staniątkach 
12. Dwór Żeleńskich z 1902 r. w Grodkowicach  

13. Mauzoleum Żeleńskich w Brzeziu  
14. Drewniane chaty w Kłaju 
15. Dwór w Cichawie  
16. Zespół dworsko-pałacowy w Bilczycach  
17. Dwór Lipowskich w Hucisku  
18. Kopiec gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 

w Pierzchowie  
19. Dwór, spichlerz, park dworski w Fałkowicach 
20. Zabytkowy drewniany kościół z XVIII wieku 

pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Bodzanowie  

21. Dwór klasycystyczny w Łazanach  
22. Prehistoryczne cmentarzysko oraz osada 

w Biskupicach  
23. Kurhany w Jawczycach 
24. Kościół Narodzenia NMP w Gdowie

PORADNIK TURYSTYCZNY

CO 
warto 

zobaczyć?
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Gmina Gdów pełna atrakcji

Lato zadomowiło się u nas na dobre. W wakacyjne 
dni ciepłe słońce zachęca do aktywności na świe-
żym powietrzu. Na ścieżkach rowerowych i szla-
kach pieszych można spotkać coraz więcej miło-
śników aktywnego wypoczynku. Gdzie się wy-
brać, by było interesująco, a niedaleko? Swoje za-
proszenie przygotowała dziś gmina Gdów, która 
w ostatnich latach szczególnie mocno inwestuje 
w turystykę i rekreację. Wszystko wskazuje na to, 
że już niebawem (podobnie jak to było kiedyś) sta-
nie się ona miejscem odpoczynku dla mieszkań-
ców Krakowa i gości z całej okolicy.  

Szybki dojazd z Krakowa, czyste powietrze, 
piękne widoki oraz rzeka i okoliczne akweny wodne 
sprawiają, że gmina Gdów to wyjątkowe miejsce 
do spędzenia urlopu, weekendu czy choćby popo-
łudnia. Pobyt  tutaj to doskonały sposób na nudę 

Gmina Gdów 
 to wyjątkowe miejsce 
 do spędzenia urlopu,  
weekendu czy choćby  

popołudnia.  
Pobyt  tutaj to doskonały  

sposób na nudę  
i urozmaicenie  
wolnego czasu.

fot. archiwum UG Gdów

Gmina Gdów
i

i urozmaicenie wolnego czasu. Wędrowcy z pew-
nością mogą liczyć na wyjątkową gościnność miesz-
kańców oraz przepiękne krajobrazy. Zaś na zapa-
leńców przejażdżek rowerowych już niebawem 
będą czekać kilometry tras i szlaków, które obecnie 
poddawane są rewitalizacji. Z kolei na gdowskim 
Zarabiu przygotowane zostały atrakcje dla całych 
rodzin. Nowoczesny plac zabaw, skatepark, ścianka 
wspinaczkowa, siłownia terenowa, boisko do siat-
kówki plażowej, kort tenisowy, promenada piesza 
nad wodą, ścieżki i alejki piesze to tylko niektóre 
z propozycji dla młodszych i starszych. Jeśli więc 
szukacie spokoju i wytchnienia, pragniecie  odkryć 
czar Beskidu Wyspowego, zapraszam do gminy 
Gdów. Przekonajcie się sami! 

ZBIGNIEW WOJAS 
WÓJT GMINY GDÓW
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GMINA GDÓW

CO warto zobaczyć?

• Gmina Gdów położona jest w centralnej czę-
ści województwa małopolskiego, w powiecie 
wielickim. Zróżnicowane ukształtowanie 
– część terenu ma charakter równinny, 
a część – falisto-pagórkowaty, sprzyja rozwo-
jowi turystyki i rekreacji. Wycieczkę po gmi-
nie Gdów warto rozpocząć od poznania  
miejsc stanowiących świadectwa historii re-
gionu i Polski. 

 
• W samym sercu Gdowa znajduje się Sanktu-

arium NMP, w którym można zobaczyć sły-
nący łaskami obraz z wizerunkiem Maryi. 
Jak mówi legenda, kościół został ufundowany 
przez króla Władysława Warneńczyka w po-
dzięce za uratowanie życia. Najstarsze zacho-
wane fragmenty budowli pochodzą z pocz. 
XV wieku. 

 
• Na gdowskim cmentarzu znajduje się Kopiec 

powstańców krakowskich z 1846 r., którzy 
stoczyli w okolicach Gdowa bitwę z woj-
skami austriackimi. Kopiec jest także ich mo-
giłą – pochowanych jest tu 154 uczestników 
bitwy. 

 
• Parafia w Niegowici jest miejscem pierwszej 

posługi duszpasterskiej ks. Karola Wojtyły, 
późniejszego papieża Jana Pawła II. Obo-
wiązki wikarego pełnił w tutejszej parafii 
na początku swojej kapłańskiej drogi (1948-
1949). W Niegowici można zwiedzić  Izbę Re-
gionalną – zbiory zgromadzone są w trzech 
salach. Pierwsza jest repliką pokoju wikarego 
Wojtyły. Drugą salę wypełniają eksponaty 
związane z organizacjami wiejskimi, 
a w ostatnim pomieszczeniu znajdują się 
sprzęty codziennego użytku naszych pra-
dziadków. 

 
• Pierzchów – miejscowość, w której na świat 

przyszedł gen. Jan Henryk Dąbrowski, twórca 
Legionów Polskich we Włoszech, bohater 
Hymnu Polski. Dla upamiętnienia niezwy-
kłego krajana mieszkańcy usypali Kopiec, 
obok którego można podziwiać pamiątkowy 
pomnik. 

 

• W Hucisku swój dom twórczy posiadał wybitny 
krakowski malarz i reżyser Tadeusz Kantor.  
Obok domu stoi czternastometrowa rzeźba autor-
stwa Kantora – tzw. Krzesło Kantora, betonowa 
konstrukcja będąca najbardziej charakterystycz-
nym elementem miejscowego krajobrazu. 

 
• Wypoczywając w gminie Gdów, nie można omi-

nąć pięknego punktu widokowego położonego 
w Stryszowej, z którego można zaobserwować 
atrakcyjność ukształtowania terenu okolicznych 
miejscowości. Nad okolicą góruje niezwykły, 
czternastometrowy Krzyż Milenijny.

PORADNIK TURYSTYCZNY

Propozycje na rower!
Szlak czerwony (kulturowy) – łączy miejscowości, 
w których są miejsca czy obiekty o wyjątkowym 
znaczeniu dla historii czy kultury m.in. Gdów, 
Pierzchów, Niegowić, Wiatowice, Hucisko. 
Długość: około 42 km 
Szlak zielony (kulinarny) – na trasie znajdują się 
lokalne punkty gastronomiczne oferujące 
potrawy regionalne, tradycyjną polską kuchnię 
oraz dania kuchni europejskiej. Szczególną 
popularnością cieszą się ryby z okolicznych 
łowisk. Długość: około 17 km 
Szlak niebieski (widokowy) – tutaj znajdują się 
punkty widokowe, z których można podziwiać 
panoramę okolicy, a  także Beskidu Wyspowego 
Długość: około 8 km 
Odcinek trasy VeloRaba (relacji Gdów 
– Marszowice – Gdów) - pętla trasy prowadzona 
od restauracji ,,Szałas’’ w Gdowie do restauracji 
,,Kuter Port’’ po obu stronach rzeki Raby. Długość: 
około 6 km

fot. archiwum UG Gdów



Niepołomice
i
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Anna Branicka doznała 
cudownego uzdrowienia 

1604 – to w tym roku 
do Niepołomic dotarł 

– słynący łaskami – wizerunek 
kardynała i arcybiskupa Mediolanu 

św. Karola Boromeusza. 
Tym samym Niepołomice 

stały się pierwszym miejscem 
na ziemiach polskich, 

gdzie rozpoczął się 
kult świętego Karola. 

Ten niezwykły obraz odnajdziemy 
(teraz w renowacji) 

w kaplicy Lubomirskich, 
zwanej  też kaplicą 

 św. Karola Boromeusza. 
Obraz nazywany często 
symbolem Niepołomic 

wróci do świątyni za kilka miesięcy.
Kościół pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach, fot. Adam Wojnar

Obraz został sprowadzony do Niepołomic 
z Włoch, na zamówienie żony starosty niepo-
łomickiego Anny Branickiej. Cierpiała ona 
na nieuleczalną chorobę i po nieudanych pró-
bach uleczenia jej przez medyków postanowiła 
zwrócić się o pomoc do Boga, za pośrednic-
twem św. Karola Boromeusza. 

Anna Branicka doznała cudownego uzdro-
wienia. To zaś sprawiło, że obraz przeniesiono 
do kościoła pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy 
Męczenników w Niepołomicach. Cud ten zo-
stał wykorzystany również w procesie kanoni-
zacyjnym Karola Boromeusza, który został ka-
nonizowany w 1610 roku.  

Obraz św. Karola Boromeusza znajdował 
się najpierw w bocznym ołtarzu niepołomic-

kiego kościoła. Potem przeniesiono go do spe-
cjalnie wybudowanej kaplicy Lubomirskich, 
nazywanej też kaplicą św. Karola Boromeusza.  

„W roku 1640 Stanisław Lubomirski dobu-
dował od północy kaplicę św. Karola Borome-
usza. Mury wykonano z cegły, wnętrze jest 
ozdobione stiukami, a całość zamyka smukła 
kopuła rozpięta na pendentywach z latarnią. 
Rozety, wole oczy, sznury pereł, akanty zdobią 
całość wnętrza. Malowidła w niszach wraz z oł-
tarzem i rokokowym baldachimem nad cu-
downym obrazem św. Karola Boromeusza po-
wstały w XVIII wieku” – tak zaś pięknie kaplica 
opisana jest na stronie parafii pod wezwaniem 
Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepoło-
micach.





Kopalnia Soli „Wieliczka”
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Kopalnia kusi kryształami 
na nowo odkrytymi

Świat niezwykłych skarbów, 
który kryje się 

w Kopalni Soli „Wieliczka”, 
znowu można odkrywać. 
Jednak Trasa Turystyczna 

kusi nie tylko 
imponującymi komorami, 

podziemnymi słonymi jeziorami, 
cudownej urody kaplicami, 

niespotykanymi 
nigdzie indziej narzędziami, 

ale przede wszystkim 
 wspaniałymi 

kryształami soli

Wyrobiska w kopalni tworzą sieć około 245 km chodników oraz ponad 2300 komór na IX poziomach, fot. Rafał Stachurski

Zanurzając się w niezwykły świat Kopalni Soli 
„Wieliczka”, poznamy również wiele jej ta-
jemnic. Oto parę z nich! 

NA LIŚCIE UNESCO 
x W roku 1978 Kopalnia Soli „Wieliczka” zna-
lazła się wśród 12 miejsc i obiektów otwierają-
cych Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

PONAD SIEDEM WIEKÓW HISTORII  
x Kopalnia Soli „Wieliczka” istniała już wtedy, 
gdy Jagiełło spuszczał lanie Krzyżakom 
na polach Grunwaldu. Śmiało można było 
uznać ją za „starą” 3 sierpnia 1492 roku, kiedy 
Krzysztof Kolumb odbijał od europejskich 
brzegów. Wielicka kopalnia jest starsza niż ru-

chome czcionki Gutenberga, prawo paten-
towe czy Tadż Mahal. 

NAJCHĘTNIEJ ODWIEDZANA KOPALNIA ŚWIATA  
x Tylko od roku 1945 odwiedziło ją już ponad 
40 mln gości. Turystyczna „kariera” kopalni 
w Wieliczce rozpoczęła się co najmniej 600 lat 
temu. Wśród pierwszych zwiedzających był 
Mikołaj Kopernik, który, kto wie, może wła-
śnie pod ziemią znalazł natchnienie do badań 
mechaniki nieba. W roku 1774 wprowadzono 
w kopalni Księgi Zwiedzających. Na ich kar-
tach widnieją autografy wybitnych osób, 
m.in. Goethego, Staszica, Mendelejewa, 
Chopina, Moniuszki, Matejki, Orzeszkowej, 
Paderewskiego, Piłsudskiego, Wojtyły.
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