




Na spotkanie z naturą

Małopolska to region niezwykły, szczególnie 
pod względem przyrodniczym. Fantazyjne 
ostańce i gorące piaski pustyni, malowni-
cza wstęga Wisły i wdzierający się między 

skały Dunajec, zielone Beskidy i nagie tatrzańskie szczy-
ty, mroczne jaskinie i huczące wodospady… Aż 53% 
powierzchni Małopolski objęto ochroną  przyrodniczą: 
utworzono tu 6 parków narodowych, 11 krajobrazo-
wych, 10 obszarów chronionego krajobrazu i 84 rezer-
waty. Jest tu też 2189 pomników przyrody. Dwa obsza-
ry – Babiogórski i Tatrzański Park Narodowy – uznano 
również za rezerwaty biosfery UNESCO, miejsca unika-
towe w skali światowej, o niepowtarzalnych walorach 
przyrodniczych. 

Takie zróżnicowanie krajobrazu musi przekładać się 
na bogactwo fauny i flory. W samych parkach narodo-
wych skatalogowano ponad połowę wszystkich gatun-
ków roślin i zwierząt występujących w Polsce. Prawdzi-
wym unikatem są fragmenty lasu o charakterze pier-
wotnym, które zachowały się jeszcze w Pieninach, ma-
sywie Babiej Góry, Tatrach i w Beskidzie Sądeckim. Kom-
pleksy te stanowią ostoję dla ogromnej liczby gatunków 
rzadkich i zagrożonych wyginięciem zwierząt, wpisa-
nych do polskich czerwonych ksiąg. To w Małopolsce 
żyją też wszystkie polskie duże ssaki drapieżne: niedź-
wiedź, wilk, ryś i żbik, tu także, a dokładniej w Tatrach, 
można zobaczyć szarotkę alpejską i kozicę – symbole 
środowiska niezmienionego działalnością człowieka.

Przyrodnicze skarby Małopolski można podziwiać, wy-
ruszając na liczne szlaki – piesze, rowerowe, konne. Pa-
miętajmy jednak, że w parkach narodowych i rezerwa-
tach, gdzie ochrona przyrody jest priorytetem, obowią-
zują pewne zasady, przede wszystkim zakaz zbaczania 
z wyznaczonych tras. Nie wolno dokarmiać zwierząt, 
ani zrywać roślin, nawet niepozornie wyglądających 
kwiatków. Skały również niech pozostaną na swoim 
miejscu. Natura nie lubi też hałasów oraz śmieci. Usza-
nujmy te, nie tak znowu wielkie, wymagania.

MAŁOPOLSKA
Parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody

Na szlaku – Tatry, fot. J. Gorlach
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Babiogórski Park Narodowy
Na wpół dziki, wyniosły masyw Królowej Beskidów, jak często zwie się Babią Górę, objęto ochroną 
jako park narodowy w 1954 r. Niezbyt rozległe, ale wysokie pasmo (najwyższe w Beskidach Zachod-
nich) już z daleka przyciąga wzrok. Północne zbocza, poznaczone żlebami i rumowiskami skalnymi, 
opadają stromo w dół, południowe natomiast, bardziej wypłaszczone, schodzą dość łagodnie w do-
liny. W masywie najwyższym wierzchołkiem jest Diablak (1725 m n.p.m.). Przez grzbiet Babiej Góry 
biegnie Europejski Dział Wodny. Oznacza to, że wody spływające z północnych stoków masywu tra-
fiają do Bałtyku, a te z południowych – do zlewiska Morza Czarnego. Doskonale zachowana wysoko-
górska przyroda, z kompletną strefowością, była powodem włączenia Babiogórskiego Parku Narodo-
wego do sieci Natura 2000, a w 1977 r. do uznania go przez UNESCO za rezerwat biosfery. Do tych 
ostatnich zaliczane są jedynie tereny unikatowe w skali świata, niezakłócone działalnością człowieka.

Duże wyniesienie masywu Babiej Góry, a tym samym zróżnicowanie warunków klimatycznych, sprawia, 
że występują tu piętra roślinne analogiczne do pięter w górach wysokich, np. w Tatrach. Wspaniałe lasy 
porastające dolne partie pasma (regiel dolny) są pozostałością prastarej, naturalnej puszczy karpackiej. 
W ich runie można znaleźć wiele rzadkich, objętych ochroną roślin. W reglu górnym, gdzie dominuje 
świerk, ciekawostką przyrodniczą jest okrzyn jeleni, roślina, której występowanie ogranicza się tylko do 
babiogórskiego masywu i która stała się symbolem parku. Pasmo kosodrzewiny to królestwo krzewów, 
a najwyższe piętro, alpejskie – przytulonych do ziemi lub skał niewielkich roślin zielnych. Występuje tu 
kolejny endemit (gatunek występujący na ograniczonym obszarze) – niepozorna, strojąca się w białe 
kwiatki rogownica alpejska. Sam wierzchołek Diablaka pokrywa rumowisko skalne.
Niezmieniona szata roślinna to ostoja wielu zwierząt. Oprócz pospolitej fauny, na terenie parku żyją 
przedstawiciele gatunków rzadko już spotykanych. Górskie tereny są matecznikiem dużych ssaków: 
rysia, wilka i niedźwiedzia brunatnego, a swoje miejsca lęgowe ma tu około 100 gatunków ptaków, 
z których do najciekawszych należą głuszce, cietrzewie i jarząbki.

Babiogórski Park Narodowy, wstęp na szlaki: płatny: V–X,  jednorazowy (1-dniowy) 5 zł, 
ulgowy 2,50 zł, dzieci do 7 lat bezpł., / www.bgpn.pl.

Babiogórski Park Narodowy, fot. D. Zaród

Ciekawe miejsca 
Schronisko PTTK na Markowych 
Szczawinach, położone niemal 
w centralnym punkcie parku.
Diablak, najwyższy szczyt parku; 
prowadzą na niego dwie trasy: szlak 
żółty, zwany Percią Akademików, 
oraz szlak czerwony.
Zawoja, miejscowość 
wypoczynkowa, w której można 
zobaczyć kościół z 1888 r., znajdujący 
się na Szlaku Architektury Drewnianej, 
oraz Ogród Roślin Babiogórskich.

Na szczycie Babiej Góry, fot. D. Zaród

PArKi 
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Turyści na szlaku, fot. D. Zaród
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Gorczański Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy obejmuje zasięgiem centralną i północno-wschodnią część masywu Gorców 
należącego do Beskidów Zachodnich. Park powołano do życia w 1981 r., a tworzą go dwa główne grzbie-
ty biegnące od Turbacza (1310 m n.p.m.) w kierunku szczytu Gorc (1228 m n.p.m.) i w kierunku szczy-
tu Kudłoń (1276 m n.p.m.). Najwyższe wzniesienie parku to Jaworzyna Kamienicka (1288 m n.p.m.). 
Niezbyt wysokie góry są bardzo atrakcyjne krajoznawczo, a liczne szlaki i ścieżki tak różnorodne, że 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. Teren został włączony do sieci Natura 2000, występują tu bowiem 
rzadkie w skali europejskiej ptaki: głuszec, dzięcioł białogrzbiety, sóweczka i puszczyk uralski.

Góry porastają piękne lasy, pozostałość pierwotnej Puszczy Karpackiej. Najmniej zmienione przez 
człowieka są zajmujące niższe tereny lasy mieszane, zwane buczyną. Można w nich spotkać wieko-
we buki i jodły. Osobliwością florystyczną jest podejźrzon lancetowaty – paproć znana tylko z jedne-
go stanowiska w Gorcach, zagrożona całkowitym wyginięciem. Żyją tu duże drapieżniki, np. wilk i ryś, 
oraz liczne ssaki kopytne. W starych drzewach chętnie gniazdują ptaki, wśród nich tak rzadkie jak pu-
chacz i głuszec, a kwieciste łąki rozbrzmiewają owadzim brzęczeniem. Symbolem parku jest licznie 
tu występująca salamandra plamista.
Znakiem szczególnym Gorców są jednak polany – efekt pasterskich tradycji regionu, które sięgają 
XV w. Tworzą one wśród leśnych kompleksów malownicze, rozległe „dziury”, gwarantujące piękne wi-
doki. Czasem układają się nawet w ciągi, dzięki czemu poprowadzone nimi szlaki są niezwykle wido-
kowe. Po dawnym wypasie owiec na niektórych halach pozostały też szałasy, które dziś dodają tym 
terenom wiele uroku. Kilka najcenniejszych odremontowano, np. na polanach Mostownica, Jonków-
ki i Wzorowa. W obrębie parku znajdują się też wychodnie skalne i osuwiska. Najwięcej można ich zo-
baczyć na północy, wędrując czarnym szlakiem z Lubomierza. 

Gorczański Park Narodowy, wstęp na szlaki: płatny: V–X;  jednorazowy (1-dniowy) 2 zł, ulgo-
wy 1 zł, 3-dniowy 4 zł, ulgowy 2 zł, dzieci do 7 lat bezpł., / www.gorczanskipark.pl. 

Planowanie wycieczki, fot. D. Zaród

Gorczański Park Narodowy, fot. D. Zaród

Poprzez łąki Gorczańskiego Parku Narodowego, 
fot. D. Zaród

Ciekawe miejsca 
Na polanie Jaworzyna 
Kamienicka można zobaczyć 
ciekawą, liczącą już ponad 100 lat, 
Bulandową Kapliczkę. Postawił ją 
Tomasz Chlipała, który bacował na tej 
polanie prawie 50 lat. Na obrzeżach 
parku znajdują się schroniska: pod 
Turbaczem (którego szczyt nie należy 
do parku), na Starych Wierchach 
i Maciejowej. W rozłożonych u 
podnóży Gorców miejscowościach 
– m.in. Grywałdzie, Łopusznej, 
Harklowej – można podziwiać 
przepiękne drewniane kościoły, 
znajdujące się na Szlaku Architektury 
Drewnianej.

PArKi 
NArOdOwe
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Magurski Park Narodowy
Utworzony w 1995 r. park obejmuje zasięgiem centralną część Beskidu Niskiego: pasmo Magury Wąt-
kowskiej i niższe wzgórza leżące na południe od niej, blisko granicy ze Słowacją. Tylko nieliczne wznie-
sienia przekraczają tu 800 m n.p.m., a najwyższy szczyt – Wątkowa – ma 847 m n.p.m. Malowniczo-
ści dodają tym terenom zakola i przełomy Wisłoki, a także jej dopływy, które głęboko rozcinają zbo-
cza południowej części parku. Magurską ostoję, a właściwie jej otulinę, wyróżniają też niezwykle pięk-
ne zabytki kultury: łemkowskie cerkwie. 

Park ma typowo leśny charakter – do najpiękniejszych zbiorowisk należą naturalne lasy jodłowe oraz 
starodrzewy bukowe. Ich przerywnikiem są łąki, wrzosowiska i pastwiska. Na tych ostatnich, nieużyt-
kowanych od 50 lat, obecnie znów prowadzi się wypas owiec, by nie zarosły drzewami. Łąki i wrzo-
sowiska są co kilka lat koszone. Mimo że środowiska nieleśne zajmują w parku tylko 5% powierzchni, 
to one decydują o bogactwie florystycznym tych terenów. Rośnie na nich wiele gatunków rzadkich 
i chronionych, m.in. storczyki.
Górzysta, leśna kraina jest ostoją wielu zwierząt. Żyją tu wszystkie duże ssaki drapieżne spotykane 
w Polsce: niedźwiedź, wilk, żbik, ryś. Na terenie chronionym gniazduje również wiele ptaków dra-
pieżnych: orzeł przedni, puszczyk, myszołów, jastrząb, trzmielojad. Symbolem parku jest orlik 
krzykliwy, który nigdzie indziej w Polsce nie zakłada tak wielu gniazd.

Magurski Park Narodowy, wstęp na szlaki: płatny: V–X;  jednorazowy (1-dniowy) 4 zł, ulgo-
wy 2 zł, 4-dniowy 12 zł, ulgowy 6 zł, dzieci do 7 lat bezpł; opłata za parking w Foluszu przy szla-
ku zielonym na wodospad: 1 zł/godz., / www.magurskipn.pl.

Cerkiew w Skwirtnem, fot. J. Mysiński

Wodospad Folusz, fot. D. Zaród

Wiosna w Magurskim Parku Narodowym, fot. D. Zaród

Ciekawe miejsca 
Cerkwie łemkowskie znajdujące się 
na Szlaku Architektury Drewnianej 
w miejscowościach Skwirtne, Bartne 
i Owczary.
Cmentarze z I wojny światowej 
w Krempnej, Grabiu, Długim 
oraz Woli Cieklińskiej.
Diabli Kamień, pomnik przyrody, 
oraz rezerwat skalny Kornuty 
to niesamowite formacje skalne 
znajdujące się na terenie Parku. 
Wodospad Magurski w pobliżu 
Folusza.

PArKi 
NArOdOwe
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Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy, najmniejszy powierzchniowo w Polsce, kryje niezwykłe bogactwo geolo-
giczne, przyrodnicze i kulturowe. Utworzony w 1956 r., objął ochroną doliny Prądnika i Sąspowską 
oraz kilka niewielkich wąwozów. Walory tego terenu dostrzeżono już w XIX w., do czego niewątpli-
wie przyczyniła się bliskość Krakowa. Bajkowość krajobrazu – kaniony o urwistych ścianach, sterczące 
igły skalne, grupy ostańców – to wynik destrukcyjnej działalności wody. Budujące Jurę skały wapien-
ne stosunkowo łatwo ulegają rozpuszczeniu przez opady, a proces wypłukiwania wapienia trwają-
cy miliony lat zaowocował zadziwiającymi formami. Najbardziej spektakularna jest Dolina Prądnika 

– galeria krasowych dzieł. Spotkamy tu wysokie, na kilkadziesiąt metrów, skały o fantazyjnych kształ-
tach, wywierzyska (źródła krasowe) i mnóstwo jaskiń (ich liczbę w parku szacuje się na ponad 400).

W wyrzeźbionych przez wodę dolinach wytworzył się swoisty mikroklimat, który wraz z dużym uroz-
maiceniem terenu zaowocował niezwykłym bogactwem florystycznym parku. Odnotowano tu  ponad 
tysiąc gatunków roślin naczyniowych, czyli blisko połowę z występujących w Polsce. Do najciekawszych 
należą m.in: obuwik pospolity, wbrew nazwie wcale nie tak powszechny, czy  macierzanka  wczesna, 
mającą tu jedyne stanowisko w Polsce. Najbardziej znanymi mieszkańcami parku są  nietoperze 

– spośród 21 gatunków żyjących w Polsce zaobserwowano tu 17. Sylwetka tego ssaka znalazła się też 
w logo parku.

 Ojcowski Park Narodowy, wstęp na szlaki: bezpł., / www.opn.pan.krakow.pl.

Kaplica Na Wodzie, fot. M. Zaręba

Maczuga Herkulesa, fot. D. Zaród

Skała Rękawica, fot. arch. UMWM

Ciekawe miejsca 
Ojców, ruiny XIV-wiecznego zamku 
wzniesionego za panowania Kazimierza 
Wielkiego, znajdujące się na Szlaku Orlich Gniazd, 
przepiękna kaplica Na Wodzie z 1901 r.,
z trzema oryginalnymi ołtarzami w kształcie 
szczytów chat chłopskich, znajdująca się na 
Szlaku Architektury Drewnianej. 
Grota Łokietka (udostępniona do zwiedzania), 
w której podobno przed wiekami ukrywał 
się późniejszy król Polski; Jaskinia Ciemna 
(udostępniona do zwiedzania), gdzie odkryto 
jedno z najstarszych w Polsce obozowisk 
neandertalczyka. 
Zamek w Pieskowej Skale, zwany „Perłą Jury”, 
z ekspozycją muzealną Oddziału Państwowych 
Zbiorów Sztuki na Wawelu.
Maczuga Herkulesa, najbardziej znana 
jurajska skała oraz sławne ostańce Skamieniały 
Wędrowiec i Igła Deotymy. 
Brama Krakowska, którą tworzą dwie 
ogromne, prawie 15-metrowe wapienne skały.

PArKi 
NArOdOwe
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Pieniński Park Narodowy
Niewielkie, urwiste Pieniny to perła pośród karpackich pasm górskich. Zbudowane z wapiennych, 
kredowych i jurajskich skał, odznaczają się niezwykle charakterystyczną rzeźbą. Park obejmuje naj-
bardziej interesującą część gór – wyodrębniające się niby strome wyspy Pieniny właściwe. Teren ten 
 chroniono już przed II wojną światową, choć pod dzisiejszą nazwą park istnieje dopiero od 1954 r. 
Przepaściste turnie, skałki, wąwozy i przecinająca pasmo, przepiękna przełomowa dolina Dunajca 
tworzą zakątek pełen tajemniczego uroku. Najwyższym szczytem parku jest Okrąglica leżąca w ma-
sywie Trzech Koron (982 m n.p.m.).

Wapienne podłoże, ogromne zróżnicowanie geomorfologiczne i niewielka wysokość gór sprzyjają 
dużemu urozmaiceniu roślinności. Oprócz lasów bukowo-jodłowych charakterystyczne dla tego ob-
szaru są kwieciste łąki (z ogromnym bogactwem gatunkowym, w tym kilkunastoma gatunkami stor-
czyków) i murawy naskalne. Na tych ostatnich znalazły schronienie dwa gatunki endemiczne (spoty-
kane tylko w Pieninach): mniszek pieniński i pszonak pieniński, oraz reliktowa chryzantema (zło-
cień) Zawadzkiego. Rośnie ona na rozległych obszarach środkowej Azji, a w Europie występuje tyl-
ko w Pieninach. Wyróżnikiem gór jest także wielkie bogactwo fauny. Według szacunków, żyje tu po-
łowa z gatunków odnotowanych na terenie Polski. Większość z nich to owady. W lasach żyją ryś i żbik. 
Góry to również ostoja puchacza, orlika krzykliwego i orła przedniego. Sławę i niepowtarzalność 
miejsce zawdzięcza jednak krajobrazom, co podkreśla logo parku, w którym znalazły się wody Du-
najca ostro wcinające się w szczyty górskie. 

Pieniński Park Narodowy: wstęp na szlaki: bezpł. (wraz z częścią słowacką), w okresie V–X pła-
ci się za wejście na galerie widokowe na szczycie Trzech Koron i Sokolicy. Bilet wykupiony na 
Trzech Koronach jest ważny w tym samym dniu na Sokolicy i odwrotnie; / www.pieninypn.pl.

Spływ Dunajcem, fot. T. Gębuś

Przełom Dunajca, fot. T. Gębuś

Trzy Korony, fot. arch. UMWM

Ciekawe miejsca 
Wąwóz Homole i Biała Woda, pełne uroku 
rezerwaty przyrody (zob. s. 25). 
Kościółek św. Marcina w Grywałdzie, 
z XV w., znajdujący się na Szlaku Architektury 
Drewnianej.
Spływ tratwami przełomem Dunajca, 
największa atrakcja Pienin. Spływ rozpoczyna 
się na przystani flisackiej w Sromowcach 
Wyżnych-Kątach; w ciągu 2–3 godzin 
pokonuje się 18-kilometrową trasę do 
Szczawnicy lub 23-kilometrową do Krościenka 
(www.flisacy.com.pl; spływy: IV–X).
Zamek Dunajec w Niedzicy, który góruje 
nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego, to 
najlepiej zachowana budowla o charakterze 
mieszkalno-obronnym na terenie Karpat. 
Znajduje się w nim muzeum wnętrz. Na 
przeciwległym brzegu jeziora podziwiać 
można ruiny zamku w Czorsztynie (kursują 
tam statki „Biała Dama” i „Harnaś”).

PArKi 
NArOdOwe
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Tatrzański Park Narodowy
Ten jeden z największych parków w naszym kraju, obejmuje zasięgiem całe Tatry Polskie oraz fragment 
Podhala. Tatrzański Park Narodowy powstał w 1955 r., ale ideę zastosowania tu tej najwyższej formy ochro-
ny wysunięto już pod koniec XIX w., zaraz po założeniu pierwszego na świecie amerykańskiego parku na-
rodowego w Yellowstone. Śnieżne Góry, jak wieki temu nazywano Tatry – jedyny w Polsce masyw o cha-
rakterze alpejskim – budzą zachwyt i respekt. Z jednej strony to ostre granie, urwiste turnie, kominy i ko-
tły polodowcowe, w których kłębią się chmury, a śnieg zalega przez całe lato, z drugiej – malownicze 
doliny potoków i rozległe polany reglowe, na których wciąż wypasa się owce. Z przyrodniczego punktu 
widzenia Tatry to jeden z najcenniejszych terenów naszego kraju. Zadecydowało to o włączenia parku 
nie tylko do sieci Natura 2000, ale także do uznania go przez UNESCO za rezerwat biosfery (łącznie 
ze słowackim Tatranským národným parkom), co świadczy o unikatowości tego obszaru w skali świata.

W parku występują wszystkie charakterystyczne piętra roślinne związane ze zmieniającymi się wraz 
z wysokością warunkami klimatycznymi. Regiel dolny to lasy i bory mieszane, których runo zakwita wio-
sną tysiącami kwiatów, regiel górny to królestwo świerka, do którego przy górnej granicy lasu dołącza 
limba, łatwo rozpoznawalna dzięki kopulasto zaokrąglonym wierzchołkom. Piętro kosodrzewiny two-
rzy gąszcz krzewów, które wyżej ustępują łąkom piętra alpejskiego, czyli halom. Rośnie na nich tak cha-
rakterystyczna dla parku szarotka alpejska, która, będąc florystycznym symbolem Tatr, przybyła tu z Azji. 
Na najwyższych szczytach występuje jeszcze jedno, dodatkowe piętro – subniwalne, inaczej turniowe, 
budowane przez niskie murawy. Piętro to wykształca się tylko w Tatrach Wysokich.
W okolicach hal i turni żyją gatunki niespotykane nigdzie indziej w Polsce. Jednym z nich jest kozica, jedy-
ny europejski gatunek antylopy. Latem na halach, przy odrobinie czujności, można wypatrzeć inny typowy 
tylko dla Tatr gatunek – świstaka, który coraz bardziej oswaja się z turystami. Szybujące nad halami i turnia-
mi orły przednie nie gniazdują niestety w parku, a jedynie przylatują na polską stronę ze Słowacji. Na jego 
terenie występują duże drapieżne ssaki: niedźwiedź, wilk i ryś, choć ten pierwszy, zapuszczający się na 
wysokie przełęcze, nie przebywa w parku stale, chętnie przechodząc na słowacką, rozleglejszą część Tatr. 

Tatrzański Park Narodowy, wstęp na szlaki: płatny;  16 VI–14 IX jednorazowy (1-dniowy) 
4,40 zł, ulgowy 2,20 zł, 7-dniowy 18 zł, ulgowy 9 zł, 15 IX–15 VI jednorazowy (jednodniowy) 
3,20 zł, ulgowy 1,60 zł, 7-dniowy 13 zł, ulgowy 6,50 zł, dzieci do 7 lat bezpł., / www.tpn.pl. 

Kolejka na Kasprowy Wierch, fot. J. Gorlach

Dolina Pięciu Stawów, fot. D. Zaród

Tatrzański Park Narodowy, fot. arch. UMWM

Polskie tatrzańskie naj…
•  największy wodospad 

Siklawa (ok. 70 m)
•  największe jezioro 

Morskie Oko (34,9 ha)
•  najgłębsze jezioro 

Wielki Staw Polski (79 m)
•  największa jaskinia 

system Wielkiej Śnieżnej (22 km korytarzy)
•  najdłuższa dolina 

Suchej Wody Gąsienicowej (13 km)
•  najwyższy szczyt 

Rysy (2499 m n.p.m.)
•  najwyżej położone schronisko  

w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 
(1672 m n.p.m.)

PArKi 
NArOdOwe
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Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy
Obejmuje zasięgiem fragment malowniczej doliny Wisły na odcinku Kraków-Ściejowice wraz z trze-
ma ważniejszymi kompleksami leśnymi: Laskiem Wolskim oraz lasami w okolicach Tyńca i Czernicho-
wa. Nazwa parku wywodzi się od dwóch klasztorów – Kamedułów na Bielanach i Benedyktynów 
w Tyńcu – stanowiących jego najcenniejsze zabytki kulturowe. W krajobrazie tego obszaru wyróż-
niają się zrębowe wzniesienia, tworzące np. pod Tyńcem urokliwy przełom Wisły. Miejscem wyjątko-
wym jest wspomniany już Las Wolski, krakowski park leśny, poprzecinany jarami i wąwozami, w któ-
rym oznakowano wiele szlaków pieszych i rowerowych.

dłubniański Park Krajobrazowy
Obejmuje zasięgiem dolinę rzeki Dłubnia, która ciągnie się na północ od krakowskiej dzielnicy Nowa 
Huta. Długa i wąska dolina ma kilka malowniczych fragmentów, np. między Glanowem a Imbramowi-
cami czy między Iwanowicami a Maszkowem. Rzekę zasilają liczne źródła, a kilka z nich objęto ochro-
ną jako pomniki przyrody. Najbardziej znanym i najpiękniejszym zdrojem jest pulsujące krasowe źró-
dło Jordan w Ściborzycach. Znakiem szczególnym doliny są liczne i cenne zabytki. Warto wymienić 
m.in. barokowy zespół klasztorny Norbertanek w Imbramowicach, XVIII-wieczny drewniany ko-
ściół w Iwanowicach oraz pamiętający XIII w. romański kościół w Wysocicach. W miejscowościach 
nad rzeką zachowało się też kilka XVIII- i XIX-wiecznych zespołów dworskich.

Park Krajobrazowy dolinki Krakowskie
Tereny położone na północny zachód od Krakowa nazywane są Szwajcarią Krakowską. Nie bez powo-
du: to kraina dolin i wąwozów, którymi płyną malownicze rzeki, oraz królestwo skalnych ostańców, ja-
skiń i wywierzysk. Tereny te idealnie nadają się na jednodniowe wycieczki, a wyprawy ułatwiają liczne 
szlaki piesze i rowerowe. Do parku należy szereg dolin jurajskich, z których najbardziej znane to: Do-
lina Będkowska, Dolina Bolechowicka, Dolina Eliaszówki (zob. s. 25), Dolina Kluczwody (zob. s. 23), Do-
lina Kobylańska, Dolina Racławki i Dolina Szklarki. Do zwiedzania udostępniono dwie jaskinie: Nieto-
perzową i Wierzchowską Górną. Warto też zobaczyć późnogotyckie drewniane kościoły w Paczół-
towicach i Racławicach, znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej.

PArKi 
KrAJOBrAZOwe

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, fot. M. Zaręba
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, fot. D. Zaród

Jaskinia Nietoperzowa, fot. M. Zaręba

Dolinki podkrakowskie, fot. M. Zaręba
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Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
Ciągnący się od Częstochowy aż do Olkusza, park leży w obrębie dwóch województw: małopolskie-
go i śląskiego. Część małopolska to okolice miejscowości Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom. Nazwa 
parku pochodzi od średniowiecznych warownych zamków, które – stawiane za czasów Kazimie-
rza Wielkiego na trudno dostępnych wysokich skałach – miały zabezpieczać granicę i ważne szla-
ki handlowe. Dziś ruiny warowni, np. w Rabsztynie, stanowią niepowtarzalny wyróżnik tych tere-
nów. Wielką przyrodniczą osobliwością małopolskiej części parku jest Pustynia Błędowska, jedy-
ny taki obszar w naszym kraju. Polska Sahara, jak ją zwą, powoli zarasta roślinami, ale połacie piasku 
można jeszcze oglądać od strony Klucz. Piękne krajobrazy z wieloma wapiennymi ostańcami pro-
ponuje mało jeszcze znana, a przeurocza Dolina Wodącej (co ciekawe, bez cieku wodnego). Pro-
wadzi nią m.in. Szlak Jaskiniowców, a podczas wędrówki można zdobyć wyniosły kompleks Skał 
Zegarowych (platforma widokowa).

rudniański Park Krajobrazowy
Położony na zachód od Krakowa, na Wyżynie Krakowskiej, powstał, by chronić cenne kompleksy 
leśne, m.in. grądy i bory mieszane, oraz rośliny muraw i zarośli kserotermicznych porastające stoki 
wzgórz i wapienne skałki. W krajobrazie wyróżniają się wzgórza zrębowe, zbudowane z wapieni ju-
rajskich. Jednym z atrakcyjnych miejsc jest dolina potoku Rudno, od którego pochodzi nazwa par-
ku. Warto spędzić też kilka chwil w Alwerni, która urzeka zabytkową drewnianą zabudową rynku.

Tenczyński Park Krajobrazowy
Niezwykle ciekawy krajoznawczo park chroni porośnięte lasem tereny Garbu Tenczyńskiego. W rzeź-
bie występują typowe elementy krajobrazu jurajskiego: zręby skalne, krasowe dolinki, wąwozy, paro-
wy, uskoki tektoniczne. Tereny szczególnie atrakcyjne przyrodniczo to udostępnione do zwiedzania 
rezerwaty przyrody: Zimny Dół, Dolina Mnikowska, Skała Kmity i Lipowiec. W miejscowości Babi-
ce można zwiedzać ruiny średniowiecznego zamku. U podnóża zamku znajduje się ciekawy skan-
sen budownictwa drewnianego (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie). Druga sławna 
warownia parku – ruiny zamku Tęczyn w Rudnie – czeka na rozpoczęcie prac remontowych. Północ-
no-zachodnią część parku porasta piękna Puszcza Dulowska.

Pustynia Błędowska, fot. P. Fabijański

Zamek Lipowiec, fot. M. Zaręba

Zamek Tęczyn w Rudnie, fot. M. Zaręba
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Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza
Ciężkowicko-rożnowski Park Krajobrazowy
Ten ciekawy pod względem krajobrazowym park obejmuje ochroną fragmenty pogórza Rożnowskiego 
i Ciężkowickiego, rozdzielone doliną Białej. Dużo tu oryginalnych elementów przyrody nieożywionej i za-
chowanych w naturalnym stanie środowisk leśnych. Przynajmniej niektóre interesujące miejsca można zoba-
czyć, korzystając z wytyczonych szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych. Niewątpliwie najbardziej 
znaną atrakcją jest spektakularny rezerwat Skamieniałe Miasto (zob. s. 27), ale piękne skałki można po-
dziwiać również na Bukowcu, koło Jamnej, w rezerwacie Diable Skały. W północnej części Pogórza Roż-
nowskiego znajduje się widokowy masyw Wał z kilkoma ciekawostkami geologicznymi, np. skamieniałymi 
pniami drzew (liczą sobie 60 mln lat). Znajduje się tu także wiele cmentarzy z okresu I wojny światowej.

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
Najwyższa, wschodnia część Pogórza Ciężkowickiego jest też najbardziej urokliwą. Górujące nad oko-
licą pasmo ciągnie się równoleżnikowo między dolinami Białej i Wisłoki, a jego główną atrakcją są po-
rastające stoki piękne lasy. Niżej sielski krajobraz tworzą pola i łąki. Na poprowadzonych w paśmie 
szlakach nie brakuje wychodni skalnych i ciekawych form geomorfologicznych. Do województwa ma-
łopolskiego należy tylko fragment obszaru chronionego – okolice Ryglic i Lubaszowej. W części tej 
najwyższym szczytem jest Brzanka (538 m n.p.m.), gdzie znajduje się prywatne schronisko. Grzbietem 
pasma prowadzi atrakcyjny szlak żółty, z którego rozciągają się rozległe widoki na Pogórze i Beskidy.

wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy
Ochroną objęto tu fragment Pogórza Wiśnickiego w rejonie Nowego Wiśnicza, Lipnicy Murowanej 
i Królówki, z unikalnymi zabytkami kultury materialnej. W Wiśniczu Nowym na uwagę zasługuje m.in. 
XIV-wieczny zamek, XVII-wieczny klasztor Karmelitów Bosych i zespół zabudowy miejskiej. Sławą Lip-
nicy Murowanej jest drewniany gotycki kościół z końca XV w., wpisany na Listę Światowego Dziedzic-
twa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Pięknie prezentuje się tu również rynek z drewnianymi 
podcieniowymi domami. Podziwiając zabytki, nie można zapomnieć o cennym środowisku przyrodni-
czym tych terenów. Wśród osobliwości przyrody nieożywionej wyróżnia się zgrupowanie wychodni pia-
skowca, chronione w rezerwacie Kamień Grzyb oraz grupa skał zwana Kamieniami Brodzińskiego.

Kościół w Lipnicy Murowanej, fot. P. Witosławski

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajoobrazowy, fot. S. Gacek

Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy, fot. S. Gacek
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Popradzki Park Krajobrazowy
Utworzony w 1987 r. park obejmuje tereny Beskidu Sądeckiego: przedzielone doliną Popradu pasma 
Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej oraz leżące nieco na uboczu niewielkie pasmo Kraczonika. Bogac-
twem tych terenów są wody mineralne, stąd obszar jest dobrze zagospodarowany. Liczne uzdrowi-
ska – choćby Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój czy Szczawnica – stanowią jego dodatko-
wą atrakcję. Kurorty te zapewniają też doskonałą bazę wypadową w góry, które – zdobione licznymi 
przełomami rzek – są wyjątkowo malownicze. Najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, Radziejowa, 
ma 1262 m n.p.m., większość wzniesień nie przekracza jednak 1200 m n.p.m. Górzystą krainę w dużej 
mierze porastają lasy, pozostałość pierwotnej Puszczy Karpackiej. Wysoko w górach niezapomniane 
widoki zapewnia wieża widokowa na Radziejowej oraz wędrówka na Halę Łabowską i Jaworzynę 
Krynickiej. Ziemia sądecka to również niezwykle ciekawy region kulturowy z licznymi zachowanymi 
cerkwiami łemkowskimi, m.in. w Andrzejówce, Łosiach czy Powroźniku, oraz zabytkami architek-
tury drewnianej (np. Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach). 

Park Krajobrazowy Beskidu Małego
Niewielka grupa górska, rozdzielona na dwie nierówne części przełomową doliną Soły, mimo wyso-
kości nieprzekraczającej 1000 m n.p.m., wyróżnia się urozmaiconym krajobrazem. Park powołano do 
życia w 1998 r., doceniając walory krajobrazowe tych terenów i pragnąc zachować ich wartości przy-
rodnicze. Do województwa małopolskiego należy północno-wschodnia część obszaru chronionego – 
w góry można tu wyruszyć z Suchej Beskidzkiej czy z przełęczy Kocierz. Właśnie z tej ostatniej wie-
dzie ciekawy szlak na Leskowiec, wiodący obok rezerwatu Madohora, który chroni fragment natu-
ralnej górnoreglowej świerczyny i kilka malowniczych skałek. Z samego Leskowca rozciąga się pięk-
na panorama obejmująca niemal wszystkie sąsiednie pasma.

Na szlaku, fot. iStockphoto.com

Popradzki Park Krajobrazowy, fot. J. Gorlach

Dunajec w Szczawnicy, fot. J. Gorlach
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dolina Kluczwody
Piękna podkrakowska dolinka, zwana też Doliną Wierzchówki, ciągnie się między Bębłem a Bolechowi-
cami, mając około 6 km długości. Jej dnem płynie potok o tej samej nazwie (Kluczwoda, bo kluczy za-
krętami po dolinie), uchodzący do Rudawy. Najcenniejszy przyrodniczo fragment – leśny wąwóz o stro-
mych stokach w dolnym odcinku doliny, między Gackami a Wierzchowiem – objęto w 1989 r. ochroną 
rezerwatową. Chroni się w nim charakterystyczny krajobraz z zespołem grądu oraz naskalnymi zbioro-
wiskami kserotermicznymi. Atrakcją jest stroma Zamkowa Skała, na którą można wejść, z ruiną straż-
nicy rycerskiej, prawdopodobnie z XIV w. Największym skarbem całej doliny jest jednak leżąca koło wsi 
Wierzchowie Jaskinia Wierzchowska Górna. Uznana za pomnik przyrody, ma prawie kilometr długości, 
z czego do zwiedzania udostępniono 700 m (najdłuższa tego typu trasa w Polsce; zwiedzanie tylko z prze-
wodnikiem: IV–XI). Podziemna trasa wiedzie przez piękne komory i korytarze (ładna szata naciekowa).

wąwóz Bolechowicki
Dolina Bolechowicka, mająca około 1,5 km długości, to mały cud natury. Wąski wąwóz o skalistych ścia-
nach ciągnie się między Karniowicami a Bolechowicami w dolinkach podkrakowskich i jak magnes przy-
ciąga amatorów skałkowej wspinaczki. W 1968 r. utworzono tu wprawdzie rezerwat przyrody, dopuszczo-
no jednak tę formę sportu, pod warunkiem korzystania wyłącznie z zamocowanych już haków. Rezerwat, 
który otrzymał nazwę Wąwóz Bolechowicki, objął ochroną okolice charakterystycznego przesmyku, czyli 
potężnej bramy strzegącej wejścia do doliny, wraz z malowniczymi pobliskimi skałami wapiennymi z ja-
skiniami oraz zbiorowiska leśne i murawy kserotermiczne. Chronione są tu również stanowiska brzozy oj-
cowskiej, interesujące źródła krasowe i dwa niewielkie wodospady. Największe wrażenie robi sama bra-
ma – jej prawa strona, Filar Abazego, osiąga 30 m wysokości, lewa – filar Pokutników, jeszcze więcej, 35 m. 
Na Bramie Bolechowickiej trenowali najwybitniejsi polscy alpiniści i himalaiści, a dziś w ich ślady idą inni.

NAJPięKNieJSZe 
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Jaskinia Wierzchowska Górna, fot. M. Zaręba

Wspinaczka w Wąwozie Bolechowickim, fot. M. Zaręba

Ruiny zamku w Kluczwodzie, fot. M. Zaręba



24 25

dolina eliaszówki
Rezerwat utworzono w 1989 r. Jest porośnięty piękną buczyną i to głównie ją oraz ciekawe skałki wapien-
ne objęto tu ochroną. Dolina ciągnie się między Paczółtowicami a Czerną, a jej najbardziej interesująca 
część ma charakter malowniczego jaru. Dnem płynie potok Eliaszówka, tworzący liczne bystrza i małe 
wodospady. Biegnący doliną szlak pozwala podziwiać nie tylko przyrodę. Szczególnym zabytkiem jest 
tu wczesnobarokowy zespół klasztorny Karmelitów Bosych w Czernej. Kościół i klasztor należą do 
najpiękniej położonych w Polsce, a tereny zakonu obejmowały niegdyś duży fragment doliny. Przypo-
minają o tym ruiny potężnego XVII-wiecznego mostu, który wznosił się ponad Eliaszówką. Nawet dziś 
budowla, choć w ruinie, robi imponujące wrażenie. Według miejscowej ludności była dziełem szatana, 
dlatego most nazwano Diabelskim. W pobliżu tryska kilka źródełek. Najbardziej znane – źródło św. Elia-
sza – nazywane jest Źródłem Miłości. Podobno bijąca z niego woda ma cudowne właściwości.

wąwóz Homole i Biała woda
Wąwóz Homole (800 m) jest jednym z najpiękniejszych zakątków Małych Pienin. Tworzy głęboki kanion 
o bardzo stromych ścianach (do 120 m wysokości), których malowniczo czepiają się jałowce i roślinność 
wapieniolubna. Dnem wąwozu płynie Kamionka o korycie zawalonym ogromnymi głazami. By chro-
nić ten romantyczny zakątek, by chronić jego krajobraz i cenne osobliwości przyrody nieożywionej, w 
1963 r. objęto ochroną rezerwatową, udostępniając do zwiedzania. Przez wąwóz prowadzi zielony szlak 
turystyczny, który zaczyna się tuż przed miejscowością Jaworki koło Szczawnicy. Wejście do rezerwatu 
oznakowane jest tablicą (przed nim parking i zajazd). Ponoć już w V w. wąwóz penetrowali poszukiwa-
cze skarbów. W jednej ze skał – Prokwitowskiej Homoli – odkryto nawet szyby górnicze, które pozosta-
wili po sobie żądni złota eksploratorzy. Pierwszy odcinek trasy wiedzie dnem kanionu i pozwala podzi-
wiać wyniosłe skały. Później szlak wspina się lesistym rumowiskiem na polanę. 
Rezerwat Biała Woda, gdzie również można dojść z centrum Jaworek, utworzono, podobnie jak Wą-
wóz Homole, w 1963 r. i także udostępniono do zwiedzania. Malowniczą, prawie bezleśną, szeroką 
doliną prowadzi żółty szlak, a teren doskonale przygotowano turystycznie (są ławki i tablice informa-
cyjne). Szlak kończy się na przełęczy Rozdziele, z której można podziwiać ładną panoramę. Siodło sta-
nowi naturalną granicę między Beskidem Sądeckim a Małymi Pieninami.

Wąwóz Homole i Biała Woda, w sezonie (V–IX) wstęp płatny;  1,50 zł. 

Wąwóz Homole, fot. T. Gębuś

Rezerwat Biała Woda, fot. J. Gorlach

Rezerwat Biała Woda, fot. A. Niedźwieńska
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Przełom Białki pod Krempachami
Na zachodnim krańcu Pienin Spiskich, koło miejscowości Krempachy, można podziwiać szeroki, choć 
krótki przełom rzeki Białki, prawego dopływu Dunajca. Piękno tego miejsca znane jest nie tylko przy-
rodnikom i turystom, ale też filmowcom: tutejsze krajobrazy „zagrały” m.in. w Janosiku z 1974 r. Tere-
ny te znali też neandertalczycy, a ślady ich bytności należą do najstarszych w Pieninach. W Jaskini Ob-
łazowej 30 tysięcy lat temu człowiek pierwotny pozostawił nawet swoją broń: 70-centymetrowy bu-
merang wykonany z ciosu mamuta. Jest on najstarszym na świecie, a jego zasięg dochodził do 65 m 
(można go zobaczyć w Muzeum PAN w Krakowie). Rezerwat utworzono w 1959 r.; ochroną, oprócz kra-
jobrazu, objęto w nim reliktową roślinność naskalną. Na straży przełomu stoją dwie wapienne skały – 
Kramnica na prawym brzegu i Obłazowa na lewym. Na ścianach tej ostatniej widoczne są skamienia-
łości, głównie amonity jurajskie. Z obu skał rozpościera się wspaniały widok na Kotlinę Nowotarską 
i rejon Spiszu oraz na Gorce, Pieniny i Tatry.

Skamieniałe Miasto
To jedna z atrakcji i osobliwości Pogórza Karpackiego – rezerwat przyrody nieożywionej, gdzie w pięk-
nym lesie na wzniesieniach można podziwiać duże piaskowcowe skały o fantazyjnych kształtach. Jako 
zabytek przyrody obszar objęto ochroną już w 1932 r., rezerwatem stał się kilkadziesiąt lat później, 
w 1974 r. Niezwykle urokliwe miejsce znajduje się jeszcze w granicach miejscowości Ciężkowice, 700 m 
od jej centrum (przy drodze z Tarnowa do Gorlic i Krynicy). Skały, które przybrały swe kształty pod 
wpływem wietrzenia i erozji, noszą ciekawe nazwy. Oprócz strzegącej wejścia Czarownicy z ogrom-
nym haczykowatym nosem jest też Ratusz, Baszta, Maczuga, Piramida, Borsuk… Jedną ze skalnych 
grup nazwano Grunwaldem, na pamiątkę największej wiktorii w dziejach Polski. W pobliżu rezerwatu 
znajduje się jeszcze jedno ciekawe miejsce: maciupeńki, bo 70-metrowy Wąwóz Czarownic. Ze skalne-
go miasta prowadzi do niego szlak. Największą atrakcją tego wąwozu jest wodospad, całkiem pokaźny, 
tworzący w zimie fantastyczną lodową ścianę, która wiosną z impetem spada w dół.

Rezerwat Skamieniałe Miasto, fot. S. Gacek

Rezerwat Skamieniałe Miasto, fot. S. Gacek

Przełom Białki pod Krempachami, fot. J. Gorlach
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Punkty Informacji Turystycznej

KraKów 
InfoKraków, ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków 
\+48 513 099 688,
it.krakow@msit.malopolska.pl
InfoKraków, ul. Św. Jana 2, 31-018 Kraków 
\+48 12 421 77 87
InfoKraków, Os. Słoneczne 16, 
31-958 Kraków 
\+48 12 643 03 03 
InfoKraków, ul. Józefa 7, 31-056 Kraków 
\+48 12 422 04 71
InfoKraków Sukiennice, 
Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków 
\+48 12 433 73 10
InfoKraków Sanktuarium w Łagiewnikach, 
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków 
\+48 12 263 60 64
InfoKraków, ul. Szpitalna 25, 
31-024 Kraków 
\+48 12 432 01 10    
InfoKraków Pawilon Wyspiański, 
pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 
\+48 12 616 18 86
InfoKraków Międzynarodowy Port 
Lotniczy w Balicach, 32-083 Balice 
\+48 12 285 53 41

Myślenice
Rynek 27, 32-400 Myślenice 
\+48 12 272 23 12,
it.myslenice@msit.malopolska.pl
wiśniowa
Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa  
\+48 12 271 44 93,
it.wisniowa@msit.malopolska.pl
Dobczyce
ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce 
\+48 12 271 01 53,
it.dobczyce@msit.malopolska.pl
olKusz
ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz 
\+48 32 72 43 282,
it.olkusz@msit.malopolska.pl
Miechów 
Plac Kościuszki 1A, 32-200 Miechów  
\+48 41 383 13 11,
it.miechow@msit.malopolska.pl

Tarnów
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
\+48 14 688 90 90,
it.tarnow@msit.malopolska.pl
Tuchów
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 
\+48 14 652 54 36,
it.tuchow@msit.malopolska.pl
Dąbrowa TarnowsKa
ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
\+48 14 657 00 07, it.dabrowa-
tarnowska@msit.malopolska.pl
waDowice
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65, it.wadowice@msit.
malopolska.pl
anDrychów
Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36,
it.andrychow@msit.malopolska.pl
sucha besKiDzKa
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
\+48 33 874 26 05,
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl
oświęciM 
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim 
\+48 33 843 00 91,
it.oswiecim@msit.malopolska.pl
chrzanów
Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów 
\+48 32 623 20 44,
it.chrzanow@msit.malopolska.pl
Trzebinia 
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
\+48 32 612 14 97,
it.trzebinia@msit.malopolska.pl
zaKopane 
ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane 
\+48 18 201 20 04,
it.zakopane@msit.malopolska.pl
poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin 
\+48 18 207 42 98,
it.poronin@msit.malopolska.pl
wiTów
Witów 239A, 34-512 Witów  
\+48 18 207 18 98,
it.witow@msit.malopolska.pl

biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec 
\+48 18 200 16 90,
it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl
białKa TaTrzańsKa
ul. Środkowa 16, 34-405 Białka Tatrzańska  
\+48 18 533 19 59,
it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl
nowy Targ
Rynek 1, 34-400 Nowy Targ 
\+48 18 266 30 36,
it.nowy-targ@msit.malopolska.pl
rabKa-zDrój
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 
\+48 18 269 15 53,
it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl
nowy sącz
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz 
\+48 18 444 24 22,
it.nowy-sacz@msit.malopolska.pl
Krynica-zDrój
ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
\+48 18 472 55 77,
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl
liManowa
Rynek, 34-600 Limanowa 
\+48 18 337 58 00,
it.limanowa@msit.malopolska.pl
biecz
Rynek 1, 38-340 Biecz 
\+48 13 447 92 47,
it.biecz@msit.malopolska.pl
sęKowa
Siary 19, 38-307 Sękowa 
\+48 18 351 87 70,
it.sekowa@msit.malopolska.pl






