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Wstęp
Sądecczyzna to miejsce wyjątkowe. Jej wielowiekowe tradycje, niezwykła
historia i bogaty folklor czynią ją unikatowym punktem nie tylko na mapie
Małopolski ale i całego kraju. To także region, który w ostatnich latach stał się
symbolem ludzi świadomych swej tożsamości i zachowujących własny niepowtarzalny charakter.
Myśląc o Sądecczyźnie nie wolno zapominać o jej walorach turystycznych
i rekreacyjnych. To region obfitujący w kompleksy uzdrowiskowe znane ze
swych leczniczych właściwości. Tym bardziej istotne jest to w czasach, w których rozwój cywilizacyjny przynosi za sobą daleko idące konsekwencje zdrowotne. Niekorzystnym zjawiskiem jest również wykluczenie przez ów system
osób w wieku emerytalnym.
Mając na uwadze powyższe względy, Fundacja Sądecka wyszła z inicjatywą aktywizacji seniorów poprzez przybliżenie informacji na temat miejsc,
które warto odwiedzić na mapie rodzinnych wędrówek. Projekt ten nosi nazwę
„Aktywny Sądeczanin” i powstał dzięki współpracy z Ministerstwem Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt ów nabiera szczególnego znaczenia w czasach, w których sytuacja
pandemiczna w wielu miejscach sparaliżowała działalność branży turystycznej. Pragniemy tym bardziej pokazać, iż niezależnie od koniunktury gospodarczej sekrety Sądecczyzny zaklęte w jej miejscach należy odkrywać, a wybrane
miejsca podróży mogą stanowić wartość samą w sobie niezależnie od jej infrastrukturalnego zaplecza.
Atutem projektu jest nie tylko atrakcyjny dobór miejsc, ale sprawdzenie ich
pod kątem osób starszych. Osoba, która otrzyma nasze opracowanie będzie
miała gotowy przepis na rodzinną wycieczkę, będzie wiedziała jak dotrzeć
w bezpieczny sposób w dane miejsce, a także będzie świadoma trudności z jakimi może zmierzyć się w wybranej atrakcji.
Oddajemy w Państwa ręce swoistego rodzaju kompendium prezentujące
miejsca o znaczeniu szczególnym. Na mapie znajdzie się po 10 lokalizacji w 3 kategoriach: zamki i ruiny, wieże i platformy widokowe oraz źródła wód mineralnych zlokalizowanych maksymalnie do jednej godziny drogi od Nowego Sącza.
Pozostaje mi życzyć owocnych wędrówek i mile spędzonego czasu w rodzinnym gronie na tych wyjątkowych szlakach.
Zygmunt Berdychowski
Założyciel Fundacji Sądeckiej
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Małopolsce, a zwłaszcza w Dolinie Dunajca, nie brakuje przykładów majestatycznych zamków czy też malowniczych ruin
które obecnie są świadkami historii a w minionych wiekach
strzegły szlaku handlowego biegnącego na Węgry i stanowiły integralną
część systemu obronnego państwa Polskiego. Liczne zamki i ruiny umiejscowione na Sądecczyźnie świadczą o ogromnym bogactwie i znaczeniu
naszego regionu z którego jesteśmy i powinniśmy być dumni. Dla pasjonatów wędrówek i miłośników historii do których zaliczamy Aktywnych
Sądeczan mamy przygotowane gotowe rodzinne wyprawy do następujących miejsc.

Zamek w Muszynie 
Średniowieczny zamek w Muszynie skrywa jeszcze wiele tajemnic
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Góra Zamkowa to bez wątpienia obowiązkowy punkt podczas
zwiedzania Muszyny. Z murów średniowiecznego zamku roztacza się
urzekająca panorama na miasto
i przepływający Poprad. Aktywni Sądeczanie powinni koniecznie odwiedzić to miejsce.
Ruiny średniowiecznego obronnego zamku wznoszą się na szczycie
Góry Zamkowej, stromo opadającej ku dolinie Popradu. Jest jednym
z najbardziej charakterystycznych
zabytków dawnego Państwa Muszyńskiego. Co ciekawe, mimo prowadzonych od wielu lat badań archeologicznych
brakuje dokumentów dotyczących zamku. Są jedynie jego hipotetyczne makiety
i wyobrażenia o tym, jak wyglądał w czasach swojej świetności. Miejsce to nadal
skrywa wiele innych tajemnic. Nie wiadomo na przykład, gdzie dokładnie znajdowała się studnia.
Zamek zbudowano pod koniec XIV wieku z fundacji biskupów krakowskich,
przy trakcie handlowym wiodącym na Węgry.
Średniowieczną budowlę zniszczył najazd węgierski w 1474 roku. Zamek został odbudowany w I połowie XVI wieku za odszkodowanie wypłacone przez
króla węgierskiego Macieja Korwina. Do połowy XVIII wieku był siedzibą starostów „Klucza Muszyńskiego”. Z czasem popadł w ruinę, z obronnej fortalicji
pozostał jedynie fragment muru wraz z basztą.
Na zamku prowadzono prace archeologiczne w latach 60. i 70. XX wieku oraz
w latach 2007 i 2013 roku, a także latem 2018 roku. Władze Muszyny planują renowację i rozbudowę tego miejsca i kolejne atrakcje w ramach zagospodarowania
jego bezpośredniego otoczenia. Co czeka na Aktywnych Sądeczan już dzisiaj?
Do Muszyny można dojechać z dworca w Nowym Sączu, autobusami prywatnych przewoźników. Koszt biletu to ok. 8 zł. Przystanek znajduje się u stóp
Góry Zamkowej. Do pokonania będziemy mieli w sumie ok. 550 metrów, a spacer na zamek zajmie ok. 20 minut.
Początek ścieżki spacerowej znajduje się przy skwerze na ulicy Zamkowej.
Wejście na szlak jest oznakowane tablicą informacyjną. Dalej ścieżka biegnie
obok kapliczki Matki Boskiej, skąd dochodzi do ruin XIV wiecznego zamku
ścieżką, na której zainstalowane są altany wypoczynkowe. Dojście jest dość strome i bywa tu bardzo ślisko. Warto mieć kijki do asekuracji. Na szczęście cała
trasa jest ocieniona, ale dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, nie
będzie łatwa do pokonania. U góry też trzeba być bardzo ostrożnym a jeśli będą
nam towarzyszyć dzieciaki, nie wolno ich spuszczać z oka – są tu głębokie wykopy związane z wykopaliskami zabezpieczone tylko prowizorycznie.
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Na murach znajduje
się figurka Najświętszej
Marii Panny. Z drewnianego tarasu – wejście
dość stromymi schodkami – roztacza się wspaniały widok na miasto oraz
przepływający przez nie
Poprad.
Z zamku można zejść
idąc grzbietem wzgórza,
skręcając na skrzyżowaniu w lewo, dróżką wyłożoną kostką. I tu też kijki są bardzo wskazane. Dojście pieszo do wejścia na szlak na ruiny z muszyńskiego rynku zajmie nam ok. 9 minut, bo do pokonania jest 700 metrów.
Choć władze gminy już niebawem chcą ruszyć z pracami rekonstrukcyjnymi
(zrekonstruowana zostanie baszta i most zwodzony oraz studnia i kilka komnat,
gdzie zostaną wystawione artefakty znalezione podczas prac archeologicznych,
powstanie zaplecze do wypoczynku, będzie też dodatkowe miejsce widokowe),
to na dziś ani na trasie, ani na zamku nie ma sanitariatów. Najbliższa ubikacja jest
kilkaset metrów dalej, pod drugiej stronie potoku, na terenie kompleksu rekreacyjnego wzdłuż ulicy Zielonej. Dostaniemy się tu mostkiem. Szalet jest płatny,
ale dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. I to właśnie na terenie owego kompleksu są najlepsze
warunki do wypoczynku
po zwiedzaniu zamku – są
zadaszone altany ze stolikami, ławki a nawet plac
zabaw dla dzieci i siłowania pod chmurką. Można
tu zjeść w komfortowych
warunkach. Gdy jest ciepło bardzo wiele osób
rozkłada się tu na kocach
wzdłuż potoku, w którym
bez obaw możemy schłodzić stopy. Gwarantujemy
ta okolica to doskonały
przepis na wyjątkowo udany dzień.
Jeśli chcemy zjeść coś ciepłego, to idąc w stronę Złockiego, cały czas prosto
znajdziemy kilka bardzo przyjemnych punktów gastronomicznych, w których
serwowane są tradycyjne polskie dania. regionalne smakołyki oraz rarytasy
kuchni węgierskiej.

Pierwsza z opowiastek nie wiąże się może bezpośrednio z samym
zamkiem, ale za to wyjaśnia skąd się wzięła nazwa miejscowości
Muszyna. Otóż w zamierzchłych czasach, wieki temu uciekał tędy
przed pogonią król Muskat. Jaka była przyczyna tej rejterady, skąd
uciekał – próżno szukać informacji. Wiadomo tylko, że rycerze
z jego orszaku biegle władali łaciną a byli tak wysocy, że stojąc na
przeciwległych wzgórzach mogli sobie podać ręce. Wieść niesie, że
właśnie tu król poczuł się bezpieczny i założył miasto otoczone murem, któremu nadał nazwę od swojego imienia – Muszyna.
Legenda związana bezpośrednio z ruinami mówi o ukrytych tu
wielkich skarbach. Mieszkanie i szlachta oraz kupcy korzystający
ze szlaku na Węgry chowali je w głębokich lochach, by ratować je
przed wrogiem. Pilnować ma ich dwójka dzieci: chłopiec i dziewczynka. Część źródeł mówi, że to dzieci ówczesnego starosty. Szyję
dziewczynki zdobi sznur prawdziwych pereł a palec chłopca szczerozłoty pierścień. Mają oni czuwać razem z uśpionymi rycerzami, uśpionym wojskiem w tajemnej komnacie za wielki żelaznymi
drzwiami.
Co roku, w niedzielę palmową, wszyscy budzą się ze snu. Wszyscy siadają do uczty, usługuje im wspomniana dziewczynka. Potem
znów zasypiają. I tak będzie działo się do czasu, gdy pierścień ześlizgnie się z palców chłopczyka. Wtedy wojsko się zbudzi połączy
siły z zaklętymi rycerzami z Tatr i stanie w obronie Rzeczpospolitej. Wtedy dziewczynka da w nagrodę każdemu po jednej perle
z naszyjnika.
Archeolodzy do dziś nie odnaleźli jednak żadnych lochów, ani
tym bardziej tajemnej komnaty. Ale kto wie, co tu naprawdę kryć
się może jeszcze pod ziemią.
Następna opowieść związana jest zamkową studnią, której lokalizacji do dziś nie udało się precyzyjnie ustalić. Gdy biskup krakowski kazał – w XV wieku – odbudować zamek po pożarze okazało się, że brakuje tu wody i nikt nie potrafił znaleźć skutecznego
rozwiązania. W tym samym czasie pojmano w okolicy wyjątkowo
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brutalnego zbója, którego wydała dziewczyna, którą pokochał. Zbójnik trafił do zamkowego więzienia a za swoje sprawki miał być ukarany śmiercią. Ale ksiądz doradził wójtowi, że zamiast go zgładzić
lepiej zlecić mu wykopanie studni. Więzień pracował dwa miesiące
zmuszony kuć w litej skale. Spał na dnie wykopu a jadł tylko to, co mu
spuszczono na dół. Któregoś dnia jednak u szczytu wykopu pojawiła
się piękna dziewczyna. Para wdała się w rozmowę. Piękność przedstawiła się gburowatemu mężczyźnie jako studnica, czyli duch źródła
znajdującego się bardzo blisko. Panna zapewniła, że Bóg odpuścił mu
już winy a na dowód tego mężczyzna niebawem dokopie się do wody.
Potem studnica zniknęła tak samo szybko, jak się pojawiła. Zbój, choć
był pewny, że to majak, nazajutrz zabrał się za pracę z większym entuzjazmem. I ledwo wbił kilof w skałę a trysnęła doskonała woda,
która jak potem się okazało, nadawała się do picia i była wyjątkowo
smaczna. Dziś po tej studni nie ma śladu…
Ostatnia z legend też mówi o skarbach. Ponoć co roku, w dzień św.
Trójcy na zamku wszystko się zmienia. Otwierają się między innymi
piwnice a śmiałek, który odważy się do nich wejść znajdzie tu skarby nieprzebrane. Raz odwaga spotkała się tu z chciwością. Pewnego
roku podwoje otworzyły się przed kobietą, która na zamku była akurat z maleńkim dzieckiem. Na widok ogromnych ilości złota matka
posadziła dziecko na ziemi i sama zaczęła zagarniać skarby. Nagle,
gdy usłyszała dźwięk dzwonu bijącego na sumę, zobaczyła, że drzwi
do lochów się zamykają. Zdążyła wybiec a dopiero po chwili spostrzegła, że w środku zostało dziecko. Matka zaczęła szlochać, ksiądz
który był akurat w pobliżu kazał się jej pomodlić i wrócić w to miejsce dokładnie za rok. Zrozpaczona kobieta tak też uczyniła – drzwi
do podziemi znów się otworzyły a w środku na stercie kosztowności
siedziało jej dziecko, całe i zdrowe z czerwonym jabłkiem w ręku. Widać jakaś tajemna siła uznała, że maleństwa za zachłanność matki
ukarać nie można.
Sami przyznajcie, że to piękne historie i ich piękna w niczym nie
umniejsza fakt, że wykopaliska archeologiczne ich w żaden sposób
nie potwierdzają. Bo czym były zamek bez takich tajemnic?

Aktywny Sądeczanin: zamek w Rytrze i najpiękniejszy widok na Dolinę
Popradu

Po zamknięciu kolejnego etapu prac rekonstrukcyjnych w 2019 roku zamek w Rytrze wpisuje się na listę miejsc, które każdy turysta – ten z daleka i ten
mieszkający bliżej – musi odwiedzić. Jak tam dotrzeć i jakie atrakcje czekają na
Was na miejscu?
Zamek w Rytrze położony jest na wysokości 463 metrów nad poziomem
morza. Powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Jednak badania archeologiczne
wskazują, że już w wcześniej, bo w XII wieku wznosiła się tu kamienna budowla.
Pierwsze pisemne wzmianki o zamku datuje się na 17 kwietnia 1312 – król Władysław Łokietek nadał zakonowi klarysek ze Starego Sącza prawo pobierania cła
w tej okolicy. Zamek był wzniesiony na planie nieregularnego pięcioboku otoczonego dla obrony wałem ziemnym. Podobnie wyglądał też zamek w Czchowie. Oba zamki miały charakter zamku wyżynnego bergfridowego.
W 2019 roku dzięki ministerialnemu wsparciu niebezpieczne gruzowisko
zmieniło się w ciekawy obiekt do zwiedzania oferujący – bezpiecznie za sprawą
zamontowanych po latach barierek – niepowtarzalne widoki na Dolinę Popradu. W planach gmina Rytro ma utworzenie ekspozycji w samej baszcie, gdzie
wystawione byłby artefakty znalezione tu przez archeologów oraz umożliwienie
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wejścia na szczyt baszty i odtworzenie starej bramy wjazdowej. Realizacja tych
planów uzależniona jest jednak od możliwości finansowych gminy. Ale już dziś
jest to wyjątkowe miejsce, podobnie jak widok na Dolinę Popradu, który można
obejrzeć z murów zamku.
Jak tu dotrzeć? Do Rytra można dojechać autobusem, który jedzie na Piwniczną właśnie przez Stary Sącz i Rytro właśnie. Można też śmiało wsiąść do
autobusu relacji Kraków – Piwniczna – Zdrój. Ale przystanek w Rytrze jest przy
drodze krajowej i stąd czeka nas spory odcinek do przejścia na piechotę, przez
most a potem za mostem w lewo i dopiero na szlak. To przynajmniej dodatkowe
25 minut marszu. Koszt biletu – 5–7 zł.
Jeśli dojedziemy tu autem niedaleko wejścia na szlak AquaVelo czeka na nas
parking na kilkanaście samochodów. Możemy podjechać wyżej na drugi – trzeba jechać jak na przysiółek Makowica (dla turystów na Cyrlę) i odbić w lewo
za brodem przez rzekę, już przed wejściem do lasu na tzw. owczy szlak. Jest tu
kilka kolejnych miejsc parkingowych, ale te są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i dla tych, które mają problem z poruszaniem się. Z tego parkingu już
widać zamek i czeka nas tylko 10 minut drogi pieszo.
Jeśli będziemy wchodzić pieszo z dołu, z pierwszego z parkingów, to możemy
iść szlakiem AquaVelo (są wyraźne oznakowania). Dla sprawniejszych już nieco
wyżej będzie trawers w lewo. Tyle, że jest tu stromo i po deszczu ślisko. Można
iść też drogą prowadzącą na Cyrlę, którą opisaliśmy wyżej – również oznakowaną prowadzącą początkowo między zabudowaniami.
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W okolicy zamku nie ma szaletu ani miejsc do wypoczynku – znużeni mogą
przycupnąć na murach. Jedynie przy trasie AquaVelo są ławki i miejsca do zaparkowania rowerów. Nie ma schronienia w razie deszczu i na pewno kto ma,
powinien zabrać ze sobą kijki i peleryny przeciwdeszczowe przy złej pogodzie.
Osoby niepełnosprawne muszą liczyć się, że łatwo tu dotrzeć nie będzie a wręcz
wskazana jest pomoc osoby trzeciej. Jeśli chcielibyśmy tu coś przekąsić – prowiant należy zabrać ze sobą.
Wstęp na zamek jest bezpłatny. Obiekt jest dostępny przez całą dobę przez
cały rok. I teraz bardzo ważna uwaga. W ramach ostatnich prac rekonstrukcyjnych przywrócono wejście na basztę, ale nadal turystom jest tam wstęp wzbroniony. Nawet jeśli drzwi do baszty będą otwarte – nie wchodźmy.

LEGENDY
Z zamkiem w Rytrze wiąże się kilka opowieści. Jedna mówi, że
zakopane są tu skarby, część źródeł mówi o garncach ze złotem,
których strzeże „pies w postaci koguta”. Jeszcze inna historia towarzyszy zamkowi w lubianej przez dzieci książce Marii Kownackiej
„Rogaś z Doliny Roztoki”.
Zjawa rycerza, który się tu pojawia odstrasza od zamku tytułowego Rogasia. Jeśli po zwiedzaniu zamku zostanie nam trochę
wolnego czasu to warto przejechać się do Roztoki Ryterskiej, na samym końcu drogi zaparkować, przejść przez tutejszy park linowy
i przespacerować się książkową Doliną Rogasia właśnie.
Kolejna opowieść mówi o górniku, który pracował w okolicznym kamieniołomie i zginął tragiczne podczas zawalenia się
wyrobiska. A właśnie z tego wyrobiska pozyskiwano materiały na budowę zamku. Po wypadku – mimo że zrobiono wykopy
w miejscu, gdzie głos nieszczęśnika był najlepiej, najwyraźniej
słyszalny – nie odnaleziono jego ciała. Jedna z wieści niesie, że
jego dusza wraz z kamieniem, który wydobywał przeniosła się
do zamku.
Wedle drugiej – wyrobisko zarosło z czasem lasem, zagłębienie po nim zapełniło się wodą, ale kłusownicy, którzy zapędzali tu
zwierzynę nadal słyszeli nawoływania mężczyzny. Męki jego mają
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zakończyć się dopiero wtedy, gdy ktoś odnajdzie jego ciało i pochowa w poświęconej ziemi. A jeśli komuś w trakcie poszukiwania
szczątków zmarłego albo przez przypadek uda się w okolicy znaleźć
jakiś cenny kruszec albo jakiś inny skarb, to powinien go – w intencji zmarłego – oddać na użytek biednym.
Ale najpiękniejsza jest chyba legenda o tym, jak Krzyżacy pojmali syna właściciela tutejszych ziem Bojomira – Jaśka. Bojomirowi po stracie dziecka towarzyszył na zamku jedynie oswojony
niedźwiadek – Bartek, ulubieniec chłopca. Mijały lata, Bojomir nie
potrafił się otrząsnąć ze straty. Mścił się okrutnie na wszystkich pojmanych wrogach a wieść o jego okrucieństwie niosła się szerokim
echem we wszystkie strony świata.
Nikt go nie potrafił nakłonić do zmiany postępowania. Aż tu
którejś nocy do zamku trafili kolejni ranni jeńcy. Jeden z nich był
bliski śmierci i wymagał natychmiastowej pomocy. Było to w Boże
Narodzenie i służącym udało się przekonać Bojomira, by zgodził
się pomóc młodzieńcowi – w końcu w tę szczególną noc na krzywdę ludzką powinno otworzyć się każde, nawet najbardziej zatwardziałe serce.
Chłopak trafił przed oblicze rycerza i stała się rzecz nadzwyczajna – wspomniany niedźwiedź zaczął się do niego radośnie łasić.
Młodzieniec zdołał jedynie wyszeptać „Bartek” i stracił przytomność. Wtedy doskoczył do niego Bojmir i z miejsca zobaczył na jego
szyi złoty krzyżyk. Krzyżyk, który kiedyś podarował swojemu synowi niedługo przed porwaniem. I tak oto się stało, że syn wrócił do
ojca w tę wyjątkową noc a Bojomir na pamiątkę tego wydarzenia
nazwał okolice Rytrem od niemieckiego słowa ritter, bo Jaśko wrócił do domu jako rycerz właśnie.
Gwarantujemy Wam, że każda z tych historii opowiedziana
dzieciom, choćby wnukom, właśnie na zamku sprawi, że poczują,
że trafiły w magiczne miejsce. A jeśli dodatkowo, tak jak my swoim
pociechom, podpowiecie im żeby poszukały tu skarbów – które Wy
wcześniej dyskretnie ukryjecie między kamieniami – to gwarantujemy, że wycieczkę do Rytra zapamiętają do końca życia.

Wielka sensacja na światową skalę w małych Maszkowicach koło Łącka
Niepozorna, podobna do wielu innych wzniesień rozsianych po całej Sądecczyźnie, a jednak absolutnie niezwykła. Taka jest Góra Zyndrama w Maszkowicach koło Łącka, która przez wiele wieków skrywała pozostałości fortecy
kamiennej z czasów, kiedy w starożytnym Babilonie rządził Hammurabi. Tę
tajemnicę wydarli jej kilka lat temu archeolodzy. To nadzwyczajne miejsce koniecznie musi się znaleźć w naszym przewodniku pod hasłem Aktywny Sądeczanin, który jest przeznaczony głównie dla seniorów, fanów pieszej turystyki.
Jak dostać się na Górę Zyndrama z Nowego Sącza. To naprawdę niedaleko. Jeśli wybierzemy drogę wojewódzką numer
969, to podróż autem do Maszkowic zajmie ledwie pół godziny.
Zjeżdżamy z drogi wojewódzkiej. Ledwie sześćset metrów
dzieli nas od centrum wsi, gdzie
trzeba skręcić w drugą, wyasfaltowaną drogę w lewo. Jest tam
znak informacyjny kierujący do
grodziska, u podnóża którego
znajduje się parking.
Jeśli wybór padnie na transport
publiczny, nie ma z tym problemu. Do Maszkowic dojedziemy
z sądeckiego dworca na placu Dąbrowskiego rejsowymi autobusami
z trasą na Szczawnicę, Nowy Targ czy Krościenko. Są też busy lokalnych przewoźników w kierunku na Wole Kosnową. Przejazd zajmuje nie więcej niż 35-40 minut.
Wysiadamy na przystanku przy drodze głównej, tam także jest widoczny drogowskaz na Górę Zyndrama. Od parkingu, gdzie znajduje się początek trasy dzieli nas
jakieś 800 metrów.
– Ile czasu zajmie seniorom dotarcie na miejsce?
Nie więcej niż dziesięć do piętnastu minut – mówi sołtys Maszkowic Jacek
Ząbek, który często prowadzi tam wycieczki. – Podejście jest bardzo wygodne,
wyłożone betonowymi płytami. Nawet przy deszczowej pogodzie nie ma obawy,
że utoniemy w błocie. U samej góry są dwie ścieżki, ta z prawej jest bardziej łagodna, w sam raz dla seniorów. Prowadzi na samą polanę.
Na samej górze stoi wiata. Można tam odpocząć, schronić się przed deszczem i coś zjeść.
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– Nieopodal zrobiliśmy też miejsce do biesiadowania, gdzie można zapalić
grilla, oczywiście z zachowaniem ostrożności, bo w pobliżu jest zalesiony teren.
Miejsce do wypoczynku jest w odległości piętnastu metrów od wykopalisk.
– Gdyby ktoś miał ochotę na obiad, tuż przed Maszkowicami, po prawej
stronie, na trasie od Nowego Sącza, w odległości 600 metrów przed wjazdem do
wsi. jest karczma „Dolina Dunajca”.
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– Polecam, jedzenie jest bardzo smaczne – mówi sołtys Maszkowic.
A teraz o tajemnicy Góry Zyndrama.
Pierwszych odkryć naukowcy dokonali w sierpniu 2015 roku. Początkowo,
archeolodzy byli przekonani, że znajdująca się tam osada pochodzi z czasów
przed Chrystusem. Wyniki badań były zaskakujące. Do tej pory za najstarsze
kamienne obiekty architektoniczne w tej części Europy uchodziły głównie kościoły z dziesiątego wieku. Wykopaliska z Maszkowic okazały się od nich starsze
o blisko 3 tys. lat.
Pochodzący z czasów Hammurabiego gród powstał najprawdopodobniej ok.
1750 r. p.n.e. i pełnił funkcję warowni obronnej, zamieszkiwanej przez członków
cywilizacji, która zbudowała Mykeny.
– Kamienna architektura obronna z najstarszej fazy stanowiska archeologicznego na Górze Zyndrama jest unikatowa w skali Europy – wyjaśnia kierujący badaniami dr Marcin Przybyła z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Naukowiec zwraca uwagę, że w Maszkowicach mamy do czynienia z powieleniem pewnego schematu. Ludzie,
którzy wznosili fortecę mieli prawdopodobnie do czynienia z podobną budowlą lub przynajmniej taką widzieli.
Jak dotąd archeologom udało się
odsłonić połowę murów osady. Wśród
licznych znalezisk była między innymi
ceramika. Wszystkie zbiory naukowcy
szczegółowo opisali i skatalogowali.
Nakręcili też film z wykopalisk i zrobili
komputerową symulację wyglądu prehistorycznej osady.
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Ile jeszcze jest do odkrycia?
– W tym roku dużo skupialiśmy
się na restauracji muru kamiennego. Oprócz tego wykonaliśmy wykop
nowej części stanowiska, gdzie jeszcze nie prowadziliśmy badań – mówi
Przybyła.
Na świecie jest znanych tylko kilka
podobnych konstrukcji – trzy stanowiska w Alpach na pograniczu Szwajcarii
i północnych Włoch, kilka stanowisk
w południowych Włoszech, zwłaszcza w miejscowości Roca i kilka punktów na
wybrzeżu adriatyckim oraz w górach Bośni. Świadczy to o związku osadników
z ludźmi żyjącymi tysiące kilometrów od Polski.

Zamek Królewski w Nowym Sączu 
Ruiny zamku w Nowym Sączu. Tutaj kamienie mówią historią
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Zamek królewski w Nowym Sączu nie dotrwał do współczesnych czasów
w pełnej okazałości. A szkoda. Dzisiaj były jednym z cenniejszych zabytków
obleganych nie tylko przez turystów, ale ulubionym miejscem spacerów mieszkańców miasta. Teraz, wjeżdżając do Nowego Sącza ulicą Tarnowską, można od
razu dostrzec zrekonstruowaną basztę Kowalską i ciąg ruin.
Ruiny zamku królewskiego są jednym z punktów na mapie turystycznej naszego regionu, miejscem, które mieszkańcy – mimo, iż nie ma już w tym miejscu
okazałej budowli – odwiedzają, a turyści przyjeżdżający do Nowego Sącza lub
przejeżdżający przez nasze miasto powinni poznać. Może kiedyś przyjdzie taki
czas, że odbudowany zamek królewski znowu – tak, jak dawniej będzie cieszył
oko sądeczan i turystów pragnących poznać ten zakątek Małopolski.
Ruiny zamku królewskiego są naszą kolejną propozycja dla aktywnych
seniorów w ramach przewodnika Aktywny Sądeczanin. Wielu z nich regularnie do tego zakątka miasta się zapuszcza. Można tam nie tylko poobcować z historią, ale również zachwycić się niepowtarzalnym widokiem.
https://sadeczanin.info/wiadomosci-fundacja-sadecka-wydarzenia/ruiny-zamku-w-nowym-saczu-tutaj-kamienie-mowia-historia
Ze wzgórza zamkowego roztacza się przepiękna panorama miasta na Dunajec i spinający obydwa jego brzegi nowy most heleński oddany do użytku w 2019
roku.
Zmienił się ten zakątek miasta od czasów, gdy na tym wzgórzu sądecki zamek
wpisał się w linię murów miejskich, tworząc od strony północno – zachodniej
ufortyfikowany narożnik obronny. A więc cofnijmy się w czasie kilka wieków.
Początki zamku w Nowym Sączu nie są jasne. Starsza literatura stwierdza,
że budowla gotycka powstała w latach 1350 – 1360, za czasów panowania króla
Kazimierza Wielkiego. Nowsze publikacje wskazują, że sądecki zamek mógł zostać wzniesiony znacznie wcześniej, bo w czasie rządów Wacława II Czeskiego
na przełomie XIII i XIV wieku.
W ciągu wieków zamek przeżywał zmienne koleje losu. W okresie staropolskim
budowla kilka razy padała pastwą płomieni. Pożar, który wybuchł w 1611 roku
dokonał największych zniszczeń. Odbudowy zamku w stylu renesansowym dokonali dwaj kolejni starostowie sądeccy: Stanisław i Sebastian Lubomirscy. Po odbudowie zamek miał jedno piętro zwieńczone attyką. W zabudowaniach zamkowych znajdowało się około 40 komnat, sal i izb. Mieściły się w nich też: kancelaria
i archiwum ksiąg grodzkich. Od strony Dunajca zamek otoczony była potężnym
podwójnym murem z dwoma basztami narożnymi i wieżą środkową zwaną szlachecką. Podczas potopu szwedzkiego w sądeckim zamku schronił się na kilka dni
król Jan Kazimierz, który uchodził przed Szwedami. Po 1655 roku rozpoczęła się,
niestety, stopniowa dewastacja budowli. W 1768 roku częściowo spłonęła – najprawdopodobniej z powodu nieostrożności kucharza – a potem groźny, wezbrany Dunajec dał znać o sobie i podmył fundamenty zamku, w efekcie czego jego
część zachodnia runęła do wody. W okresie Wiosny Ludów funkcjonowała w nim
piekarnia wojskowa, a później więzienie. W następnych latach mieścił się tam
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magazyn mundurów i broni 20. pułku
piechoty.
Ale też nie zawsze było tak źle.
Zamek próbował znowu podźwignąć
się z upadku w okresie międzywojennym. Wtedy przeprowadzono renowacje budowli. W 1938 roku otwarto tam Muzeum Ziemi Sądeckiej,
w którym eksponowane były zbiory.
Po kampanii wrześniowej okupant
niemiecki zmienił zamek na koszary
dla wojska, a styczniu 1945 roku dokonało się dzieło zniszczenia. Przy walnym
udziale dowództwa partyzantki sowieckiej, zamek, w którym w czasach wojny
mieścił się magazyn wojskowy wysadziło w powietrze dwóch młodych Polaków,
członków Baudienstu.
Po sądeckim zamku pozostało niewiele. Dzisiaj są to ruiny. Ich stan, mimo
prowadzanych od czasu do czasu remontów zabezpieczających nie jest najlepszy. Jedynie odbudowana została baszta Kowalska, ale można ją oglądać tylko
z zewnątrz.
W sądeckim zamku wielokrotnie zatrzymywali się władcy. Między innymi
król Ludwik Węgierski, Władysław Jagiełło, Witold (wielki książę litewski, Władysław III, Król Kazimierz Jagiellończyk, król Jan Olbracht.
W tym roku (2020) na wzgórzu zamkowym zostały przeprowadzone prace
archeologiczne. Badacze dotarli do wielu cennych artefaktów. Najcenniejszym
znaleziskiem jest wydobyty srebrny skarb liczący ponad 100 różnych elementów. Są to judaika.
Pozostałości sadeckiego zamku są doskonale widoczne, gdy wjeżdżamy samochodem do Nowego Sącza ulicą Tarnowską albo od strony Limanowej przez
most heleński. Górują na wzgórzu, znajdującym się nieopodal rzeki Dunajec.
Ruiny zamku otacza Park im. Ireny Styczyńskiej. Można w nim odpocząć,
zrelaksować się. Do ruin sądeckiego zamku z łatwością można dojechać rowerem, biegnącą poniżej wzgórza zamkowego ścieżką rowerową, a także z innych
stron miasta.
•
•
•
•
•
•
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Jak tutaj dotrzeć?
od VeloDunajec – do 1 minuty
najbliższy przystanek autobusowy – do 5 minut (piechotą) – rowerem – 2 minuty
do Centrum miasta – do 5 minut /piechotą/ – rowerem – 2 minuty
na dworzec PKS – piechotą – 15 – 20 minut, rowerem – 10 minut
dworzec PKP – piechotą – 30 – 45 minut, rowerem – 15 – minut
Osoby niepełnosprawne „wjadą” alejką w pobliże ruin, które są zagrodzone.

Przyjedziesz, zakochasz się i zostaniesz cały dzień
Zamek w Czchowie, lub jak określa część źródeł – Baszta w Czchowie, to
fantastyczne miejsce, w którym naocznie można się przekonać, że nie ma ruin,
których nie można dźwignąć, zrekonstruować i zagospodarować tak, by stały się
prawdziwą perłą na mapie turystycznej naszego regionu. To nasza kolejna propozycja dla aktywnych seniorów w ramach przewodnika Aktywny Sądeczanin.
Już na pierwszy rzut oka widać, że gospodarze Czchowa zagospodarowywali
to miejsce według szczegółowo przemyślanego planu. Sam teren zamku to jedno, ale i jego otoczenie śmiało plasuje to miejsce na szczycie atrakcji, które warto
zwiedzić poznając historię naszego regionu. Władze gminy pomyślały o wszystkich – o miłośnikach szeroko pojętej historii, o pasjonatach militariów jak również o tych, którzy zwiedzają Małopolskę całymi rodzinami. Ale od początku.
Najpierw słów kilka o samym zamku. Dlaczego różne źródła podają różną
nazwę obiektu? Raz czytamy o Zamku w Czchowie, raz o Baszcie. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Zamek stoi bowiem na szczycie wzgórza o właśnie takiej nazwie Baszta w powiecie brzeskim w miejscowości Czchów.
Pierwsze elementy, czyli baszta obronna, baszta bramna oraz część mieszalna otoczona kamiennym murem o grubości metra i zwodzonym mostem powstały już za czasów Wacława II króla Czech w latach 1278–1305 oraz króla
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Zamek w Czchowie 
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Polski w latach 1300–1305 z dynastii Przemyślidów. Zamek – z racji
swojego położenia pełnił bardzo
ważną rolę obronną – ochraniał
szlak handlowy na Węgry. Dlatego
król Władysław I Łokietek (rządził
w latach 1320–1333) nakazał jego
rozbudowę. Wzmianki pisemne
o tym miejscu pojawiły się pierwszy raz w 1356 roku.
Na zamku mieścił się sąd ziemski a miejsce to było siedzibą starostów czchowskich, ale już od
połowy XVII wieku miejsce to straciło na znaczeniu i zaczęło popadać w ruinę. Jeszcze w XVIII wieku w wieży mieściło się więzienie,
które zlikwidowano po 1772 roku,
czyli po pierwszym rozbiorze Polski. Śmiało możemy powiedzieć, że
miejsce to znów wróciło do życia w na przełomie 2018/2019, kiedy w ramach prac
rekonstrukcyjnych zaledwie w ciągu 9 miesięcy nabrało ono obecnej formy.
Jak tu dojechać? Autem
z Nowego Sącza, drogą krajową
DK 75 zajedziemy tu w ok. 40
minut, do pokonania są ok. 32
kilometry. Do Czchowa kursuje też bardzo dużo autobusów,
które jadą do Brzeska albo do
Krakowa. Tyle, że zatrzymują
się one na przystanku przy krajówce i by dojść stąd do zamku
trzeba przejść kilkaset metrów,
ale zajmie nam to zaledwie ok.
10 minut, bo miejsce jest doskonale oznakowane i wszędzie są
chodniki. Za bilet trzeba zapłacić ok. 7 zł.
Do Baszty można dojść na
dwa sposoby. Pierwszy duży –
nieodpłatny – parking dla turystów jest zaraz przy wjeździe do
miejscowości, po lewej stronie.
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I już stąd możemy iść
wprost na zamek najpierw drewnianymi
schodami a potem
dość stromymi i wysokimi stopniami. To
trasa dobra dla osób,
które nie mają problemów z poruszaniem
się, ale i tak warto
tu wspomagać się tu
kijkami.
Dla tych, którzy
wolą
wygodniejsze
trasy polecamy tę, która zaczyna się zaraz obok Centrum Informacji Turystycznej. Do CIT dojdziemy
z dolnego parkingu dojdziemy idąc ulicą Basztową w stronę Rynku – CIT jest
zaraz za kościołem, trzeba skręcić w lewo.
I teraz bardzo ważna informacja – mijając CIT i jadąc autem w dół uliczką
Węgierską dojedziemy do Grodziska – Miejskiego Parku Wypoczynku przy którym też jest bardzo pojemny parking na grube kilkadziesiąt aut, nieodpłatny,
z którego o wiele przyjaźniejszym a przede wszystkim ocienionym drzewami
szlakiem dojdziemy na zamek. Auto możemy też zostawić na Rynku – tu też jest
kilkadziesiąt, darmowych miejsc parkingowych.
Z którego rozwiązania byśmy nie skorzystali, dojście do zabytku zajmie nam
zaledwie kilka minut spokojnym spacerkiem. Kolejna ważna informacja – jednym
z najatrakcyjniejszych miejsc na zamku jest szczyt wieży, ale wejście jest płatne
a szczegóły w dobie COVID–19 najlepiej sprawdzić zawczasu dzwoniąc do CIT
pod numer 14 684 31 88. Centrum czynne jest w godzinach od 10 do 17 przez cały
tydzień, również w niedzielę. Dzwonić tu można z kolei do godziny 18.
Co czeka na nas na zamku? Widać to doskonale na zdjęciach – standard
rekonstrukcji robi ogromne wrażenie. Zadbano tu o każdy szczegół. Jest tu też
sporo ławek, na których można wypocząć i podelektować się klimatem tego
miejsca. A widok? Widok zapiera dech w piersiach.
A co po zwiedzaniu? I tu nie ma miejsca do słów krytyki – na dole jest szlak
militarny z przystępnie opisanymi armatami, działami itp., ogromny plac zabaw
dla dzieciaków z altanami, stołami do gry w szachy i ping ponga. Można tu też
zagrać w siatkówkę. Są altany z siedziskami i stołami, które pomieszczą nawet
kilkanaście osób. Jest zadaszony, kamienny grill. Kolokwialnie mówiąc: pełen
luksus. Jest też ogólnodostępna ubikacja typu TOI TOI. Przy parkingu jest mały
punkt gastronomiczny m. in. z lodami i zimnymi napojami.
Podsumowując – jeśli już tu się wybierzecie, zarezerwujcie sobie cały dzień.
Naprawdę warto.
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Zamek w Rożnowie – Zamek Górny i Beluarda 
Zamek Zawiszy Czarnego w Rożnowie. Zapomniane ruiny

Zamek w Rożnowie, zwany inaczej Zamkiem Górnym kiedyś należał do
jednego z największych rycerzy średniowiecznej Europy, dla Polaków będącego
największym bohaterem Bitwy pod Grunwaldem, czyli do Zawiszy Czarnego.
I choć dziś nieszczególnie zachęca do zwiedzania każdy Aktywny Sądeczanin
powinien zobaczyć to, co z niego zostało.
To nasza kolejna propozycja w ramach przewodnika dla aktywnych seniorów, ale nie tylko, bo dla wszystkich Aktywnych Sądeczan.
Zawisza Czarny z Grabowa herbu Sulima. Nie ma dokładnych danych o dacie jego narodzin, wiadomo, że przyszedł na świat ok. 1370 roku. Zmarł służąc Zygmuntowi Luksemburskiemu podczas jego wyprawy przeciwko Turkom
12 czerwca 1428 roku pod Gołąbcem. Wedle części źródeł został pojmany przez
czerwca 1428 roku pod Gołąbcem. Wedle części źródeł został pojmany przez
dwóch janczarów, bo zamiast odpłynąć łodzią ze swoimi rycerzami, tak jak nakazał mu to Zygmunt Luksemburski, wrócił na pole bitwy. Jeden z janczarów
miał mu obciąć jataganem podczas kłótni o to, czy pojmano rzeczywiście akurat
Zawiszę.
Skupmy się teraz na jego zamku w Rożnowie. Pierwotnie na wzgórzu stała
jedynie strażnica wzniesiona w XIII wieku przez ród Gryfitów. Natomiast gotycki zamek powstał w latach 1336–1370 prawdopodobnie z inicjatywy Piotra
i Klemensa Rożena herbu Gryf. Bryła budowli była zbliżona do prostokąta o wymiarach 44 na 20 metrów. W 1409 roku jego właścicielem został Piotr Kurowski,
który nabył też inne dobra w Gródku nad Dunajcem. W ręce Zawiszy Czarnego
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z Grabowa trafił w 1426 a dwa lata później, po śmierci rycerza, przeszedł w ręce
jego potomków.
Teraz mała dygresja – wśród potomków syna Zawiszy Czarnego, Jana znajdziemy tak zacne postacie jak hetman Stanisława Koniecpolski i znany z Potopu książę Bogusław Radziwiłł a dalej niemniej słynny mjr. Henryk Hubal
Dobrzański.
W kolejnych wiekach właścicielami zamku był ród Wydżgów herbu Jastrzębiec, potem Tarnowskich, ale już w XVI wieku budowla zaczęła tracić na znaczeniu i popadać w ruinę a dziś pozostało z niego naprawdę niewiele. Jeszcze kilka
lat temu ruiny należały do gminy Gródek nad Dunajcem, ale w 2014 roku odkupili go od samorządu Stadniccy, ostatni przedstawiciele jego spadkobierców.
Transakcja opiewała na zaledwie 50
tys. zł. Potem pozostałości zamku
przejął przedsiębiorca z Krakowa
związany z rodem Stadnickich – Jerzy Meysztowicz a dzięki założonej
przez Meysztowicza fundacji w 2015
roku ruszyły tu prace archeologiczne.
Były plany by zamek częściowo zrekonstruować, połączyć z elementami
nowoczesnej architektury i uczynić
to miejsce prawdziwą atrakcją turystyczną. Wszystko rozbijało się o pozyskanie odpowiedniego wsparcia
finansowego z Unii Europejskiej.
Dziś nie dzieje się tu nic. Obejrzeć można jedynie fragmenty zachowanych murów i cudowny widok na Jezioro Rożnowskie. Usłyszeliśmy, że
część wypoczywających w okolicy turystów przyjeżdża tu specjalnie oglądać
zachód słońca.
Choć warto to miejsce zobaczyć, jako pamiątkę po niegdysiejszej świetności tych okolic, to może być problem żeby się tu dostać. Ruiny są przy drodze
prowadzącej na zaporę, ale nie ma tu żadnego parkingu. Na prowizorycznym
miejscu postojowym zmieści się jedynie jeden pojazd osobowy. Choć widać wydeptane ścieżki wprost na ruiny, to po deszczu są one śliskie i niebezpieczne.
Między pozostałościami ścian jest rumowisko poprzerastane roślinnością, łatwo
się potknąć. Trzeba być tu wyjątkowo ostrożnym a jeśli towarzyszą nam dzieci –
nie spuszczać ich z oka. Na terenie zamku Górnego nie ma żadnych udogodnień
– ławek do wypoczynku ani poręczy.
Jak tu dojechać? W pobliżu nie ma żadnego przystanku autobusowego. Trzeba skorzystać z własnego auta. Do wyboru mamy aż trzy trasy widoczne na mapie. Rekomendujemy dojazd DK – 75, który zajmie nam ok. 40 minut. W Rożnowie musimy się kierować kierunkowskazami prowadzącymi na zaporę.
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W nas to miejsce wzbudziło
przede wszystkim żal, bo przecież tyle zamków w okolicy
przywracana jest do świetności: Tropsztyn, Czchów, zamek
w Rytrze a o tym miejscu jakby świat zapomniał. A szkoda,
bo już samo nazwisko Zawiszy
Czarnego powinno mobilizować chociaż do zachowania
tego, co pozostało.

Rożnowska beluarda
to mogła być największa
forteca renesansowej Polski

28

Dziś oglądając to miejsce
można czuć przede wszystkim
żal pomieszanym z podziwem.
To mogła być największa forteca renesansowej Polski a widać tylko zarośnięte
ruiny. Mimo to każdy Aktywny Sądeczanin powinien choć raz obejrzeć beluardę
w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem.
Choć dziś trudno w to uwierzyć oglądając zarośnięte bujną roślinnością pozostałości, to właśnie w Rożnowie w XVI wieku rozpoczęto budowę pierwszego zamku – warowni o nowożytnej fortyfikacji obronnej. Budowę tej twierdzy
rozpoczął hetman Jan Amor Tarnowski około 1568. Niestety po jego śmierci
budowę przerwano a już w kolejnym wieku budowla uległa zniszczeniu.
Do dziś zachowała się beluarda, tzw. mur kurtynowy i brama wjazdowa. Jak
czytamy na umieszczonej w pobliżu ruin tablicy:
– Beluard (ta forma tego
określenia też jest dopuszczalna – dop. red. ) reprezentujący
bardzo wczesny okres kształtowania się fortyfikacji bastionowej jest cennym przykładem architektury militarnej XVI wieku
w Polsce. Obiekt zbudowany
z ciosanego kamienia (grubość
ściany 3 metry) na planie pięcioboku o osi 30 metrów. Jednym
z pomieszczeniem wewnętrznym przykrytym sklepieniem

W swej historii pełniła funkcje obronne. Była również wykorzystywana jako
ludwisarnia następnie gorzelnia.
To chyba argumenty wystarczające do tego, by przekonać Aktywnych Sądeczan do obejrzenia tego miejsca. Można wejść do wnętrz ruin, ale prowadząca
do środka ścieżka jest bardzo śliska i zarośnięta. Trzeba być bardzo ostrożnym,
najlepiej wspierać się kijkami. Trzeba też mieć odpowiednie, zakryte obuwie.
Nie ma mowy o sandałkach czy klapkach. Jak tu dojechać z Nowego Sącza? Do
Rożnowa można dostać się na dwa sposoby – autobusem prywatnego przewoźnika. Bilet będzie nas kosztował zaledwie kilka złotych, tyle, że połączeń jest
mało. Dlatego rekomendujemy dojazd autem. Do wyboru – jak widać to na mapie – mamy aż trzy trasy. Przejazd zajmie nam ok. 40 minut.
Na miejscu – w niewielkim oddaleniu – jest parking dla kilku aut, ale za to
turyści mają do dyspozycji tylko jedną ławkę. Po drugiej stronie ulicy jest za to
jest doskonale zaopatrzony sklep spożywczy, w którym możemy kupić coś do
picia albo jakąś przekąskę. Z doświadczenia wiemy, że miejsce to robi duże wrażenie na dzieciach, dlatego warto zabrać tu wnuki.
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kamiennym (grubość sklepienia ok. 1 m) z czterema otworami wentylacyjnymi.
Na zewnątrz narożniki ozdobione herbem fundatora (Leliwa) oraz rzeźba mężczyzny z głową turka w rękach. Wewnątrz biegł drewniany ganek, z którego był
dostęp do strzelnic. Wejście do beluardu prowadziło po równi pochyłej z poziomu dziedzińca.
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Zamek w Nowy Wiśniczu 
Tu rezydowała sama królowa Bona. Zobaczcie Zamek Wiśnicz

Aktywni Sądeczanie, jeśli chcecie się otrzeć o naprawdę wielką historię potężnej Rzeczpospolitej renesansu to obowiązkowo musicie odwiedzić
Zamek Wiśnicz. Rezydowała tu ongiś sama królowa Bona i być może tu jest
klucz do rozwiązania zagadki śmierci żony króla Zygmunta Augusta – Barbary
Radziwiłłówny.
Zamek Wiśnicz został wzniesiony przez Jana Kmitę już w drugiej połowie
XIV wieku, ale swój rozkwit zawdzięcza rodowi Lubomirskich (słynnego herbu "Szreniawa bez krzyża", który nawiązywał wprost do herbu rodu Kmitów
"Szreniawy"). Najpierw rezydował tu Sebastian Lubomirski a potem jego syn
Stanisław, który w latach 1615 – 1621 zlecił słynnemu architektowi Maciejowi
Trapoli wykonanie projektu barokowej przebudowy i umocnień bastionowych.
I tak Zamek Wiśnicz stał się jedną z najokazalszych rezydencji obronnych ówczesnej Rzeczpospolitej.
Jednak ta passa odwróciła się już podczas potopu szwedzkiego – zamek poddał się najeźdźcom, przez których został splądrowany – ogołocony z wyposażenia i zniszczony. I choć nadal był w rękach Lubomirskich, to nigdy nie wrócił
do świetności sprzed najazdu. Potem był kolejno w rękach rodów Sanguszków,
Potockich i Zamoyskich.

Z zamkiem w Nowym Wiśniczu związanych jest sporo legend a bardziej anegdot nawiązujących do czasów, kiedy rezydowała tu sama królowa Polski – Bona
Sforza (Piotr Kmita był jednym z jej najwierniejszych popleczników), żona Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki. Widzicie wieżyczkę
na zdjęciu powyżej, pierwszą od lewej? Jest tu krużganek, ale nieogrodzony. Ponoć
Bona uważała, że brak barierki służy bezpieczeństwu tego miejsca – pełniący wartę rycerz nie miał się jak oprzeć a tym samym nie mógł zamknąć powiek, bo po
prostu by spadł. Ale nie przeszkodziło to temperamentnej królowej, by założyć się
z rycerzami, że ona sama okrąży tu wieżę na swoim osiołku. I to aż trzy razy! Udało
się co mocno ubodło stan rycerski, którego przedstawiciele też nieraz próbowali
tego dokonać i ginęli spadając na dziedziniec. Ile w tym prawdy? Trudno ocenić.
Ale na tym nie koniec. Jak wiemy Bona była zdecydowaną przeciwniczką ślubu
swojego syna Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. I choć para ostatecznie się pobrała, Barbara została nawet koronowana, to i tak jej włoska teściowa
nie kryła swojego niezadowolenia i niechęci związkowi. Barbara zmarła – w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach – zaledwie 6 miesięcy po koronacji. Jedna
z teorii spiskowych mówi, że Piotr Kmita, ówczesny gospodarz Zamku Wiśnicz
i zarazem poplecznik Sforzy najpierw zaprosił ją wraz z królewskim małżonkiem
w ramach pojednania a potem podał Barbarze – na polecenie Bony – truciznę.
Jednak do dziś nie znaleziono żadnych źródeł, które by to potwierdzały.
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– Po przejęciu przez zaborcę zamek zaczął podupadać,
a w 1831 roku uległ pożarowi
i został ostatecznie opuszczony.
W 1901 roku został wykupiony od prof. Maurycego Straszewskiego przez Zjednoczenie
Rodowe Lubomirskich, którzy
rozpoczęli remont rezydencji.
Od 1928 roku pracami kierował Adolf Szyszko – Bohusz, ale
zostały one przerwane po wybuchu II wojny światowej. Po
wojnie zamek przejęło państwo,
a od roku 1949 prowadzone były
prace przez Alfreda Majewskiego mające przywrócić mu całkowicie dawny wygląd – czytamy
w Wikipedii.
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Usłyszeliśmy też, że Bona do dziś w tej okolicy straszy, dając do wiwatu osadzonym w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, który mieści się niedaleko w dawnej siedzibie klasztoru karmelitów bosych, zlikwidowanego jeszcze
w 1783 roku przez cesarza austriackiego Józefa II, który zorganizował tu sąd
i więzienie najpierw dla recydywistów a potem również więźniów politycznych.
Z duchami, czy bez duchów, to po prostu piękne miejsce. Są plany jego dalszego remontu, tyle, że spadkobiercy ostatnich właścicieli tego miejsca, czyli
książąt Lubomirskich nadal roszczą sobie do niego prawo i wnieśli nawet o kasację wyroku, który to uniemożliwiał.
Jak tu dojechać z Nowego Sącza? Jak widać na mapie, samochodem najszybciej dojedziemy korzystając z DK 75 kierując się na Brzesko. Podróż zajmie nam
do godziny – do pokonania jest niecałe 50 kilometrów. Są też dwie alternatywne
trasy, z których też korzystaliśmy i zapewniamy, że jeśli nie ma korków, podróż
też pójdzie nam bardzo sprawnie.
Autobusów bezpośrednich za to nie znajdziemy. Rekomendujemy zatem podróż własnym autem. Z każdej strony dojazd jest oznakowany, ale na wszelki
wypadek patrzmy uważnie na znaki, bo część uliczek w Nowym Wiśniczu jest
jednokierunkowa.
Bardzo dobra wiadomość jest taka, że w okolicy zamku są dwa bardzo pojemne parkingi na kilkadziesiąt samochodów. Parkingi są bezpłatne. Jeden jest
pod samym zamkiem, drugi kilkadziesiąt metrów dalej.
Wstęp na dziedziniec zamkowy jest nieodpłatny. Nawet w dobie epidemii
COVID–19 można zwiedzać komnaty i podziemia zamku, tyle, że tu już wejście
jest biletowane. Koszt biletu zamyka się w przedziale od 18 do 6 zł w zależności
jaką opcję wybierzemy. Każda trasa biletowana jest osobno. Przewodnik zabierze
nas o każdej pełnej godzinie do godziny 17, ale bezwzględnie wymagane są maseczki. Wszystkie szczegóły znajdziemy na stronie internetowej zamekwisnicz.
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pl lub pod numerem telefonu 14 612 83 41. Pod tym samym adresem znajdziemy też szczegółowe informacje na temat historii tego miejsca.
Na terenie zamku jest Kawiarnia Zamkowa, w której można napić się kawy,
herbaty czy innych napoi i przekąsić coś słodkiego na deser. Jest tu też ubikacja,
darmowa, tyle, że żeby się do niej dostać trzeba zejść po trzech stromych schodach. Jest tu sporo stolików na zewnątrz i korzystają z nich też ci turyści, którzy
wolą zjeść własny prowiant. Są ławeczki, które ustawiono w ramach projektu…
ochrony nietoperzy, które upodobały sobie to miejsce. Wokół zamku jest też zadbany trawnik, na którym można rozłożyć koc – dziedziniec, cały teren zamykany jest obecnie o godzinie 18. Jeśli już nasycimy się klimatem tego miejsca warto zajrzeć na plac, na którym umieszczono makiety kilkunastu zamków, które
wpisały się najmocniej w historię Polski południowej. Każda z makiet opatrzona
jest danymi historycznymi. Miejsce jest bardzo blisko, ale trasa jest bardzo słabo
oznaczona, lepiej zatem dopytać o nie na miejscu.
Czujecie niedosyt? Nie macie ochoty stąd wyjeżdżać? Pod zamkiem jest wielki park ze stolikami do gry w szachy, ławeczkami a nawet drewnianymi leżakami. Jest tu też miejsce przeznaczone na koncerty i różne imprezy i choć w dobie
epidemii są one ograniczone, to sprawdźmy aktualny program kulturalny Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz i może akurat uda nam się, w którymś z wydarzeń
kulturalnych uczestniczyć.

Ruiny zamku w Czorsztynie 
Tu kręcili „Janosika”. Zamek w Czorsztynie gotowy do zwiedzania
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Możecie kojarzyć go z telewizji, bo był gwiazdą kultowego serialu. Ale czy wiedzieliście
co łączy go ze świętą Kingą,
klaryską ze Starego Sącza? Zamek w Czorsztynie przyciąga
turystów swoją bogatą historią.
Położony na wzgórzu obok Jeziora Czorsztyńskiego gwarantuje również niezapomniane
widoki nie tylko dla Aktywnych Sądeczan.
W drugiej połowie XIII wieku księżna Kinga, żona Bolesława Wstydliwego, organizuje akcję kolonizacyjną Ziemi Sądeckiej. Wtedy też powstaje gród
o nazwie Wronin. Na początku był on drewniany, z czasem dobudowano do
niego cylindryczną wieżę – pierwszy kamienny element na wzgórzu. Niestety,
wieża nie przetrwała do dziś. W XIV wieku zamek zostaje przejęty z rąk klarysek przez króla.
Kazimierz Wielki w latach 1330–1370 realizuje konsekwentnie swoją misję
unowocześnienia polskich ziem. Król przekształca zamek w obiekt murowany.
Burzliwe lata wojen sprawiły, że zamek wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli.
W dawnych czasach gościł tu Władysław Jagiełło, Władysław III Warneńczyk
oraz król Jan Kazimierz.
W 1598 roku na zamek napada Olbracht Łaski, właściciel
sąsiedniego zamku Dunajec
w Niedzicy. Kłopotliwy sąsiad
okupuje zamek przez rok i grabi go z cennych przedmiotów.
W 1790 roku w dach zamku
uderza piorun. Wybucha pożar, a zamek stopniowo popada
w ruinę. Niecałe 40 lat później
większość zamku zawaliła się.
W 1996 roku rezerwat przyrodniczy i ruiny zamku zostają
włączone w obręb Pienińskiego
Parku Narodowego jako Uroczysko Zamek Czorsztyn.
Zamek w Czorsztynie stał się również gwiazdą telewizji. W latach 1972–1973
kręcone były tutaj sceny do kultowego serialu „Janosik”.
Z historią zamku można zapoznać się na wystawie w tzw. kuchni w części
zamku górnego. Możemy poczytać tam również o Uroczysku Zamek Czorsztyn
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i wyjątkowej faunie i florze tego miejsca. Znajdują się tam również plansze poświęcone oddanej do użytku w 1997 roku zaporze w Niedzicy, która na zawsze
zmieniła krajobraz tego regionu.
Zamek dostępny jest dla zwiedzających od początku maja do końca września
w godzinach 9–18. Kasa nieczynna jest 20 minut przed zamknięciem. Od października do końca kwietnia zamek można zwiedzać od 10 do 15. Bilety kupimy
do godziny 14:40.
Wstęp na zamek kosztuje 7 zł. Bilet ulgowy obejmujący uczniów, studentów,
emerytów, rencistów czy posiadaczy Karty Dużej Rodziny kosztuje tylko 3 złote.
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do zamku (tam również trzeba pokazać
zakupiony bilet) lub wcześniej, przy parkingu.
Podróżujący samochodem mogą zostawić swój pojazd na parkingu przy ulicy Zamkowej. Dalej trzeba podejść samemu, około 500 metrów. Dla zwiedzających półtorej godziny postoju jest za darmo, przy wyjeździe trzeba tylko okazać
bilet wstępu na zamek. Każda następna godzina płatna jest 6 złotych. Na parkingu znajduje się około 35 miejsc parkingowych. W tym miejscu można również
zakupić pamiątki lub regionalne przysmaki. Przy kasie biletowej na ulicy Zamkowej znajdują się toalety, do których wstęp jest płatny 2 złote.
Podejście do zamku od strony parkingu zaczyna się drogą asfaltową, a przy
wejściu na zamek droga wysypana jest kamieniami. Pół kilometrową trasę pokonamy w 7 minut spacerowym tempem. Aby wejść na zamek trzeba pokonać
metalowe schody. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb turystów, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Na placu przed zamkiem znajdują się niezadaszone ławeczki, na których
można odpocząć. Dla zwiedzających dostępny jest audioprzewodnik, dzięki
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któremu poznamy historię zamku. Audioprzewodnik kosztuje 5 złotych i dostępny jest tylko w języku polskim.
Dziedziniec zamku wyłożony jest kamieniami. Aby dostać się do wyżej położonych fragmentów ruin trzeba pokonać drewniane lub kamienne schody.
W środku poprowadzą nas ponumerowane opisy pomieszczań oraz plansze
edukacyjne. Poza walorami historycznymi warto dostać się na tarasy zamku
górnego, skąd rozciąga się przepiękny widok na Jezioro Czorsztyńskie oraz położony naprzeciwko zamek w Niedzicy.
Na przeciwległy zamek Dunajec można dostać się statkiem. Z zamku do
przystani poprowadzi nas ścieżka przez las – jest tam dość stromo i po deszczu
może być ślisko. Do przystani również idzie się około 7 minut spacerkiem. Tam
można zakupić bilety na rejs statkiem lub gondolami „Czorsztyniankami”, które
są specjalnością tego regionu. Bilet na rejs statkiem na przeciwległy brzeg jeziora
to koszt około 16 złotych.
W tym miejscu znajdują się również punkty gastronomiczne, gdzie można
się posilić lub wypić popołudniową kawę. Dzieci mogą skorzystać tam z tyrolki
zawieszonej nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. W tym miejscu można również
wypożyczyć rowery i udać się w trasę wokół Jeziora Czorsztyńskiego po nowo
otwartej ścieżce.
Aby dojechać do zamku w Czorsztynie z Nowego Sącza trzeba kierować się
drogą wojewódzką 969 w stronę Nowego Targu, a następnie w Krośnicy skierować się na Czorsztyn. Trasa liczy około 56 kilometrów i może zająć ponad
godzinę.
Atrakcji w Czorsztynie nikomu nie zabraknie. Trzeba jednak pamiętać, że
zwiedzanie ruin zamku może stanowić trudność dla osób z ograniczoną zdolnością ruchową. Widok z najwyższej położonych tarasów na zamku z pewnością
zachwyci Aktywnych Sądeczan.

Zamek w Niedzicy 
Legenda o Brunhildzie na zamku w Niedzicy jest wciąż żywa
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Zamek w Niedzicy, średniowieczna warownia, do naszych czasów zachowała
się w bardzo dobrym stanie. To obowiązkowy punkt wycieczki dla każdego Aktywnego Sądeczanina, który wybiera się nad Jezioro Czorsztyńskie.
Zamek Dunajec w Niedzicy został wzniesiony na początku XIV wieku przez
Kokosza Berzewiczego, jako twierdza odpowiadająca za obronę północnej granicy Węgier. Aż do 1945 roku zamek był własnością węgierskich rodów. Po II
wojnie światowej był zdewastowany, ale w kolejnych latach udało się go odbudować. Teraz zamek w Niedzicy jest dobrze utrzymanym obiektem, gdzie można
zobaczyć jak żyli ludzie przed kilkoma wiekami.
Przed wejściem na zamek znajdziemy znak ostrzegawczy „Uwaga, straszy”.
Istnieje wiele legend związanych z historią zamku z Niedzicy m. in. o Janosiku czy
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Białej Damie. Odwiedźcie zamek w Niedzicy, aby poznać wszystkie opowieści.
Zamek w Niedzicy wielokrotnie był gwiazdą srebrnego ekranu. W 1955 roku
kręcono tutaj sceny do „Zemsty”. Rolę Klary w tym filmie zagrała 16 – letnia
Beata Tyszkiewicz. Później kręcono tu jeszcze film wojenny „Zwariowana noc”
i film „Mazepa” na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego. Na Zamku w Niedzicy realizowano również zdjęcia do serialu „Janosik” i „Wakacje z duchami”.
W 2011 roku był też siódmym postojem drużyny z „The Amazing Race Australia”, zagranicznego reality show.
Z Nowego Sącza na zamek w Niedzicy pojedziemy samochodem ponad godzinę. Do pokonania mamy 60 kilometrów. Większa część drogi prowadzi przez
drogę wojewódzką 969. Następnie znaki drogowe poprowadzą nas do centrum
Niedzicy. Po drodze przejeżdża się przez Pieniński Park
Narodowy – widoki tam warte są uwagi turystów.
Parking znajduje się zaraz obok zamku. Opłata za
wjazd jest jednorazowa, dla
samochodów osobowych wynosi 15 złotych. Plac przed
zamkiem jest dość duży,
zmieści się na nim około 50
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samochodów. Jeśli ktoś chciałby zaparkować motor musi zapłacić 7 złotych. Rowery można zostawić przy drewnianym stojaku również na terenie parkingu.
Kasa biletowa położona jest w dolnej części placu, zaraz przy bramie wjazdowej. Tylko tam można kupić bilety, które upoważniają nas do zwiedzania zamku,
spichlerza i wozowni. Cena biletu normalnego to 19 złotych. Emeryci mogą liczyć na zniżkę – zapłacą 14 złotych. Bilet ulgowy dotyczy
również uczniów, studentów i rencistów.
Zamek w Niedzicy otwarty jest we wrześniu od 9 do 17 Kasa biletowa zamykana jest
40 minut przed zamknięciem całego obiektu.
Od października zmieniają się godziny otwarcia zamku. Turyści będą mogli zobaczyć zamek w godzinach 9 – 16, bez poniedziałków.
Kasa muzeum będzie zamykana o godz. 15:20.
Spichlerz położony jest około 150 metrów
od zamku, po przeciwnej stronie drogi. Tam
znajduje się stała wystawa – Sztuka Ludowa
Spisza. Niestety, we wrześniu oraz październiku, obiekt ten jest wyłączony ze zwiedzania.
Wszystkie informacje, związane z otwarciem
i funkcjonowaniem muzeum, są na bieżąco
umieszczane na stronie internetowej zamku w Niedzicy. Tam również można
kupić bilety online.
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Wozownia położona jest po lewej stronie placu parkingowego. Tam mogą
wjechać osoby na wózkach. W środku znajduje się bogata kolekcja sani, karoc
i bryczek. Od drugiej strony budynku znajduje się toaleta – płatna dla wszystkich turystów.
Ze względu na epidemię koronawirusa muzeum nie oferuje aktualnie zwiedzania z przewodnikiem. Pracowników muzeum znaleźć jednak można w różnych częściach zamku i chętnie odpowiadają na pytania turystów związane
z historią.
Z parkingu na zamek prowadzi wyłożona kamieniami alejka. Od kasy do
zamku musimy przejść tylko 120 metrów. Przed wejściem na zamek lub do wozowni musimy okazać bilety wstępu. Pracownicy udzielają również odpowiedzi
na wszelkie pytania i wątpliwości.
Przy wejściu turyści otrzymują plan zwiedzania zamku. Obiekt zwiedza się
zgodnie z numeracją umieszczoną na broszurze. Część dziedzińca, z którego
przechodzi się do wnętrza zamku i komnat, jest wyłączona ze zwiedzania. Turyści mogą zobaczyć kazamaty, czyli pomieszczenia wykorzystywane jako magazyny na żywność, a w późniejszych czasach jako lochy więzienne dla złoczyńców. Po prawej stronie możemy zobaczyć izbę tortur – wykorzystane w niej dyby
i narzędzia są rekwizytami z serialu „Janosik”. Z kolei po prawej stronie możemy
zobaczyć ukryte wyjście poza mury zamku, drogę ewakuacyjną mieszkańców
twierdzy z XV wieku.
W dalszych pomieszczeniach znajduje się wystawa poświęcona historii Niedzicy. Tam można zobaczyć szczegółowo wykonaną makietę budynku. Na dziedzińcu zamku górnego znajduje się studnia głęboka na 60 metrów. Związana jest
z nią legenda o księżniczce Brunhildzie.
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Na zamku w Niedzicy znajdują się dwa tarasy widokowe, z których można
podziwiać okoliczne Jezioro Czorsztyńskie i zaporę. Przedostatnim punktem
zwiedzania zamku są komnaty ostatnich właścicieli zamku. Zgromadzono tutaj
meble, obrazy, zdjęcia, zastawy stołowe i inne bibeloty z różnych epok.
Zgodnie z legendą, dawno temu, na zamku w Niedzicy żyli młodzi małżonkowie – księżniczka Brunhilda i książę Bolesław. Księżniczka, przyzwyczajona
do wystawnego życia w pałacu, szybko jednak znudziła się odludną warownią i zapragnęła wrócić do światowych uciech. Swoimi żalami męczyła męża.
Książę Bolesław znużony i zdenerwowany utyskiwaniami żony w przypływie
gniewu wypchnął ją przez okno. Brunhilda wpadła do studni położonej na dziedzińcu. Książę szybko zrozumiał co zrobił i wpadł w rozpacz. Od tego czasu błąkał się nieszczęśliwy po zamku wołając „Przebacz mi Brunhildo”. Pewnej nocy
usłyszał dobiegający ze studni głos „Przebaczam ci Bolesławie Łysy”. Książę
jednak miał bujną czuprynę – według legendy odznaczał się długimi, czarnymi
włosami. Następnego ranka obudził się jednak zupełnie łysy.
Z tego powodu, mężczyzna, który zawoła w głąb studni imię swojej ukochanej, ale ma coś na sumieniu, szybko wyłysieje. Odważni kochankowie mogą
spróbować, czy zaklęcie z legendy wciąż działa…

Zamek w Niedzicy nie jest dostosowany do potrzeb osób, które mają ograniczoną sprawność ruchową. Wejścia do komnat są niskie, a przejścia wąskie. Do różnych części zamku poprowadzą nas schody kamienne lub drewniane. Powierzchnie
w wielu miejscach są bardzo nierówne, a kamienie na dziedzińcu zamku górnego
w dodatku mogą być śliskie. Turyści muszą szczególnie uważać w tamtym miejscu.
Obecnie, na terenie całego obiektu trzeba poruszać się w maseczkach.
Dla turystów, którzy poszukują noclegu, zamek w Niedzicy przygotował
również pokoje gościnne. Muzeum dysponuje około 54 miejscami noclegowymi, pokoje znajdują się w Celinach i Kurnikach, zabytkowych obiektach położonych blisko zamku. Więcej informacji o noclegu można znaleźć na stronie
Stowarzyszenia Historyków Sztuki lub pod numerem telefonu 18 26 29 489.
Przy zamku w Niedzicy, obok parkingu, działa karczma Hajduk. Turyści
mogą zjeść tam obfity i smaczny posiłek. Punktów gastronomicznych w okolicy
nie brakuje. Idąc wzdłuż ulicy Osiedle Zamkowe napotkamy inne restauracje.
Obok kasy przy wjeździe na teren zamku znajdują się również stoiska z małą gastronomią. Można tam zjeść lody, kupić pamiątki czy skosztować oryginalnych
regionalnych przysmaków – oscypków. Nieopodal zamku przebiega również
trasa rowerowa Velo Dunajec. Prowadzi wokół Jeziora Czorsztyńskiego.
U podnóża góry, na której stoi zamek, znajduje się m. in. park miniatur.
Ciekawą atrakcją jest zapora postawiona na Zbiorniku Czorsztyńskim. Dojście
z zamku do zapory zajmie nam około 4 minuty.

Zamek w Starej Lubowni: na Słowacji, a bliski,
bo pełen polskich wspomnień

Zamek, po słowacku „hrad”, w Starej Lubowni albo inaczej Zamek Lubowelski leży na Słowacji, ale kiedyś, przez wieki był w rękach polskich królów
i wielmożów. To obowiązkowe miejsce na mapie turystycznej naszych okolic.
Aktywni Sądeczanie – nie możecie tego miejsca przegapić.
Zamek położony jest na szczycie wzgórza
ponad 700 metrów nad poziomem morza.
Z wieży można obejrzeć niesamowitą panoramę, nie tylko najbliższej okolicy, ale również
Tatr i Pienin – Trzy Korony widać jak na wyciągnięcie ręki.
Na poczet naszego przewodnika dla aktywnych seniorów Aktywny Sądeczanin mały
rys historyczny.
Pierwsza konstrukcja została wybudowana tutaj już w XIV wieku na zlecenie króla
Węgier Andrzeja III, później zamek stał się
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Zamek w Starej Lubovni 
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własnością rodziny Drugethów. Jak trafił w polskie ręce? Otóż stało się to za
sprawą tzw. zastawu spiskiego (kopię dokumentu można obejrzeć na miejscu).
8 listopada 1412 roku Zygmunt Luksemburski w zamian za pożyczkę od króla Polski Władysława Jagiełły zastawił część ziemi spiskiej, w tym nasz zamek.
Transakcja opiewała na 37 tys. kop groszy praskich. Potem na zamku rezydował
ród Kmitów.
W 1665 roku, w trakcie potopu szwedzkiego, gdy najeźdźcy byli już blisko
Krakowa, podjęto decyzję o ewakuację z Wawelu skarbca królewskiego, ważnych dokumentów a przede wszystkim klejnotów koronnych. Na zamek w Starej Lubowni przewiózł je ówczesny starosta spiski Jerzy Sebastian Lubomirski,
który miał nad nimi pieczę aż do czasu powrotu skarbu od Polski. Dziś można
tu podziwiać nawet repliki insygniów królewskich.
Ale to jedynie maleńki wycinek z całej historii Zamku Lubowelskiego. Szczegółowe informacje na temat możliwości jego zwiedzenia i samej historii znaleźć
można na stronie internetowej https://www.hradlubovna.sk/pl/zwiedzaniezamku/ i to aż w 8 językach, w tym polskim.
Jak tu dojechać? Najlepiej własnym autem – z Nowego Sącza trzeba drogą
DK 87 kierować się najpierw do Piwnicznej, potem na słowacki już Mniszek nad
Popradem i dalej na Starą Lubownię. Do przejechania jest ok. 50 km, które powinniśmy pokonać w ciągu godziny. Już w samym mieście trzeba skręcić w lewo
za dużymi i czytelnymi kierunkowskazami na zamek. Do dyspozycji gości są
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dwa parkingi, koszt zaparkowania auta osobowego na cały dzień to 2 euro. Parkingowi – jeśli powiemy im, że jest z nami osoba, która ma problemy z poruszaniem się albo kobieta w ciąży – pokierują nas na parking bliżej zamku, przy
którym stoi budka z pamiątkami, napojami i drobnymi przekąskami.
Zamek można zwiedzać w rożnych godzinach w zależności od miesiąca.
Od maja do września w godzinach od 9 do 19 – ostatnie wejście jest o godz.
18. Szczegóły na zdjęciu powyżej, ale z racji obecnego zagrożenia epidemiologicznego warto zawczasu sprawdzić szczegóły na wspomnianej już stronie
internetowej.
Koszt biletu – normalny – 6 euro, dla dzieci i studentów do 19 roku życia –
3 euro, dla seniorów – 4,5 euro. Można też kupić bilet rodzinny, w ramach którego dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci może tu wejść za 12, 5 euro. Przy czym
bilety warto kupić w kasie poniżej, na terenie skansenu, bo obecnie możliwość
zakupu bezpośrednio w kasie zamku jest ograniczona. O samym skansenie na
piszemy w osobnej publikacji. Do bramy wjazdowej na „hrad” prowadzi z dołu
kilka szlaków, radzimy wybrać ten z chodnikiem, bo reszta jest stroma a podłoże
jest niestabilne – śliskie albo kamieniste.
Już w bramie dostaniemy do ręki mały przewodnik w języku polskim. Część
atrakcji opisana jest w alfabecie Braille’a na specjalnie oznakowanych tablicach,
przy każdej z wyznaczonych stacji – dzięki kodom QR – można też posłuchać
lektora. W części, w której odtworzono elementy starego browaru są dwa monitory, na których wyświetlane są kolejne ciekawostki na temat tego miejsca.
Atrakcje położone są na różnych kondygnacjach – część schodów jest bardzo
stroma, śliska i trzeba na nich zachować ostrożność. Szczególnie dotyczy to zejść
do lochów i wejścia na wieżę gdzie dodatkowo trzeba bardzo uważać na niskie
stropy. Bardzo fajne jest to, że mamy pełną swobodę w poruszaniu się po miejscach udostępnionych do zwiedzania – sami możemy wybierać kolejność ich
oglądania i w każdym z miejsc spędzić tyle czasu, ile uznamy za stosowne. My
spędziliśmy tu w sumie ok. 3 godziny i jeszcze czuliśmy niedosyt.
Na zamku są ubikacje i kasa – tak, jak zaznaczaliśmy: nie zawsze jednak
kupimy tu bilety – i punkt z pamiątkami. Zaraz pod zamkiem jest restauracja
z bardzo bogatym menu dla dorosłych i dla dzieci, w której możemy zapłacić
w euro, w złotówkach albo kartą
Z miejsca zastrzegamy: Zamek Lubowelski nie jest miejscem, które można
zwiedzić ot, tak w przelocie. Miejsce to – podobnie jak pobliski skansen i muzeum militarne – zasługuje na to, by poświęcić mu cały dzień. Szczególnie gdy
przyjedziemy tu z dziećmi i dopisze pogoda. Warto go również zobaczyć po to,
by w pełni uświadomić sobie jak ważne jest unijne wsparcie w ratowaniu dziedzictwa kulturowego. W tym wypadku dziedzictwa, które jasno dowodzi, że historia Polski i Słowacji są ze sobą związane w sposób szczególny. Czekamy aż
podzielicie się z nami swoimi wrażeniami ze swojej wycieczki.
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ądecczyzna jak i cała Małopolska jest bogata w zapierające dech
w piersi widoki i spektakularne panoramy, a dzięki platformom widokowym możemy spojrzeć na nie z innej perspektywy. Miłośnicy
górskich wędrówek wprost zakochają się w pejzażach, które tutaj odkryją. Zjawiskowe panoramy, górskie pejzaże i Tatry w zasięgu wzroku tego
wszystkiego możemy doświadczyć dzięki platformom widokowym. Zapraszamy do zdobywania kolejnych miejsce i przeżywania niezapomnianych chwil na następujących wieżach:

Wieża na Eliaszówce 
Dla takich widoków warto być Aktywnym Sądeczaninem!

W ramach naszego przewodnika dla seniorów 60 plus „Aktywny Sądeczanin” prezentujemy dziś miejsce, z którego widok bezsprzecznie nadaje się do
określenia: aż dech zapiera! Zapraszamy Was na wycieczkę na 20 metrową wieżę
widokową na Eliaszówce w gminie Piwniczna-Zdrój.
Eliaszówka najwyższy – 1023 metry – szczyt w Górach Lubowelskich w Beskidzie Sądeckim tuż przy granicy polsko-słowackiej. Po wejściu na stojącą tu
wieżę zobaczymy cały Beskid Sądecki, Pieniny Małe, Pieniny i Tatry. Jakbyśmy
nie próbowali, nie da się tego ot, tak opisać słowami. To naprawdę niepowtarzalny
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widok a wielu turystów przychodzi tu oglądać wschód i zachód słońca. Tyle, że
wtedy bez czołówek czy latarek się nie obejdzie. Warto dodać też, że w czasie II
wojny światowej biegł tędy szlak kurierski.
Z góry zastrzegamy – nie jest tu wcale tak łatwo dojść. Ale piszemy tak, nie
po to, by seniorów zniechęcić, ale uprzedzić. Na wyprawę warto założyć obuwie sportowe albo nawet trekkingowe, zabrać coś przeciwdeszczowego i kijki.
Dotrzeć tu można na kilka sposobów. Zacznijmy od najtrudniejszego, mówiąc
inaczej – najbardziej czasochłonnego, czyli szlaku Piwniczna-Zdrój–Piwowarówka–Eliaszówka–Obidza–Sucha Dolina. Trzeba nastawić się na kilkugodzinną wędrówkę z kilkoma całkiem bystrymi podejściami. Bezwzględnie musimy
zabrać ze sobą minimum butelkę wody, bo trochę tu wody z potem stracimy. Na
szlaku – bardzo dobrze oznakowanym – czeka na nas kilka cudownych polan,
na których będziemy mogli złapać oddech.
Kolejna opcja to szlak z Obidzy, gdzie gmina zorganizowała bardzo pojemny
parking na kilkadziesiąt aut wyposażony w ubikację typu TOI TOI i miejsce na
grilla oraz ognisko. Są zadaszone wiaty z drewnianymi ławkami i stołami. Śmiało może z tego terenu korzystać jednocześnie ok. 25–30 osób. By tu dotrzeć,
najlepiej wjechać autem z dołu skręcając w Piwnicznej-Zdroju z drogi krajowej
DK 87 w ulicę Szczawnicką, potem Suchą Doliną na samą górę aż do Obidzy.
Kto czuje się na siłach może przyjechać autobusem do Kosarzysk i odcinek na
Obidzę pokonać pieszo, ale to nam zajmie minimum godzinę a mniej zaprawionym nawet dwie. Miejscami jest tu naprawdę stromo. Dlatego pieszy start
rekomendujemy ze wspomnianej Obidzy.
Stąd dojście na Eliaszówkę jest również doskonale oznakowane. Większa
część drogi pnie się do góry bardzo łagodnie, dopiero pod koniec czeka nas
więcej wysiłku. Bez pośpiechu, na spokojnie spacer zajmie nam maksymalnie
1,5 godziny. Jeśli z naszymi seniorami wybiorą się tu wnuki – wędrówka może
się nieco przedłużyć, bo są tu całe polany jagód, więc trzeba się liczyć z przystankami na ich zbieranie. Z doświadczenia wiemy, że trudno maluchy odciągnąć
od owoców. Zresztą po co? Przecież jeść jagody prosto z krzaczka to prawdziwa
frajda. Warto zwrócić uwagę na słupki graniczne – kilka razy – w zależności od
tego, którą ścieżkę wybierzemy, bo równolegle biegną do siebie dwie – przekroczymy tu granicę ze Słowacją.
Gdy dotrzemy na szczyt dobrze sobie chwilę przycupnąć i odpocząć zanim
wejdziemy na wieżę, bo mierzy sobie ona 20 metrów i czeka nas sporo schodów do pokonania. Na szczęście obok wieży są ławki, altana i miejsca na ognisko. Można zjeść, napić się, wypocząć. Ale – zaznaczamy – nie ma tu sanitariatów. Jako ciekawostkę warto zapamiętać fakt, że przy budowie wieży użyto aż
1500 śrub! W tym roku wszystkie zostały skrupulatnie sprawdzone, dokręcone
i zakonserwowane.
Jeśli pełni wrażeń będziemy chcieli zjeść coś ciepłego, to na Obidzy jest
schronisko a w Suchej Dolinie restauracja przy hotelu. I na koniec informacja,
którą też należy bezwzględnie zapamiętać – na wieżę nie można wchodzić pod

Wieża na Radziejowej 
WOW! Widok z 1280 metrów nad poziomem morza
Wchodząc na szczyt wieży
na Radziejowej będziemy na
wysokości ok. 1280 metrów
nad poziomem morza. Aktywni Sądeczanie, czy trzeba więcej argumentów, żeby
przekonać Was, że to właśnie
tu czekają na Was najpiękniejsze widoki na Beskidy, Pieniny i Tatry?
Wyprawa na wieżę na Radziejową do najłatwiejszych
nie należy. Ale tej pozycji po
prostu nie mogło zabraknąć
w naszym przewodniku dla
aktywnych seniorów pt. Aktywny Sądeczanin.
Na wieżę można dojść na
kilka sposobów. Seniorzy, których spotkaliśmy na szlaku
wybrali trasę z Roztoki Wielkiej, ale szli nie szlakiem wytyczonym dla pieszych turystów, tylko szlakiem dla rowerów. Zapewnili nas, że to trasa „iście emerycka”, nie
ma tu dużych przewyższeń, idzie się równym krokiem a droga jest na tyle dobra,
że do pewnego punktu można tu dojechać nawet autem osobowym. Oni sami,
gdzieś mniej więcej po pokonaniu dwóch trzecich szlaku widzieli zaparkowanego malucha. My takich brewerii nie polecamy – autem na szlak nie można wjeżdżać pod żadnych pozorem. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych
np. względami bezpieczeństwa Nadleśnictwo Piwniczna może wydać zgodę na
przejazd prywatnego auta.
Ci sami seniorzy polecili nam z przekonaniem, by wybierając szlaki korzystać z aplikacji mapy. cz, którą można ściągnąć ze sklepu Google Play.
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żadnym pozorem podczas mgły, opadów deszczu ani tym bardziej podczas burzy. Wstęp na wieżę jest bezpłatny i bez sezonowych ograniczeń. Wybudował ją
piwniczański samorząd w tym samym czasie, gdy urządzano Park Węgielnik,
do którego odsyłamy tych, którzy będą mieli jeszcze siły i ochotę po wizycie na
Eliaszówce pozwiedzać inne atrakcje Piwnicznej-Zdroju.
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My z kolei skorzystaliśmy ze szlaku prowadzącego na Radziejową
przez Rogacze z Obidzy. Dlaczego?
Bo dzięki temu wyborowi większość
przewyższenia pokonaliśmy autem,
gdzie gmina zorganizowała bardzo
pojemny parking na kilkadziesiąt aut
wyposażony w ubikację typu TOI
TOI i miejsce na grilla oraz ognisko.
Są zadaszone wiaty z drewnianymi
ławkami i stołami.
Śmiało może z tego terenu korzystać jednocześnie ok. 25–30 osób. By
tu dotrzeć, najlepiej wjechać autem
z dołu skręcając w Piwnicznej-Zdroju z drogi krajowej DK 87 w ulicę
Szczawnicką, potem Suchą Doliną na
samą górę aż do Obidzy. Kto czuje się
na siłach może przyjechać autobusem do Kosarzysk i odcinek na Obidzę pokonać pieszo, ale to nam zajmie minimum godzinę a mniej zaprawionym nawet
dwie. Miejscami jest tu naprawdę stromo. Dlatego pieszy start rekomendujemy
ze wspomnianej Obidzy.
Wróćmy do przejścia na Radziejową. Szlak jest oznakowany. Gdy dojdziemy
do tablicy z napisem Litawcowa musimy przejść kawałek prosto a potem skręcić
w lewo i trzymać się cały czas szlaku na Mały a potem Wielki Rogacz. Z Małego
Rogacza cudnie widać Pieniny. I potem do wyboru mamy dwie opcje. Pierwsza
jest znacznie krótsza, ale prowadzi bardzo ostro pod górę a po ostatnich ulewach
na trasie jest niestabilny rumosz, w każdej chwili można się wywrócić i mocno
pokiereszować. Nawet z kijkami może być ciężko tędy przejść a osoby, które
mają problem z poruszaniem się będą miały naprawdę poważny kłopot.
Dlatego radzimy wybrać tę trasę, z której sami skorzystaliśmy i iść drogą
w lewo zrobioną przez nadleśnictwo na użytek prowadzonych tu zrywek zbiegającą się z trasą narciarską. Podłoże jest bardzo stabilne a podejście bardzo łagodne. Zaraz za miejscem, gdzie składowane jest drzewo trzeba skręcić ostro w lewo
i pod górę. Jest kierunkowskaz na wieżę. Dojście z Obidzy do wieży zajęło nam
– nawet po nadłożeniu drogi – ok. 1,5 godziny. Zejść – ze wspominanych już
powodów radzimy tą samą drogą.
Teraz słów kilka o samej wieży. Do dyspozycji turystów jest nowoczesny,
zupełnie nowy obiekt, bo starą wieżę trzeba rozebrać ze względu na opłakany
stan techniczny. Inwestorem i gospodarzem tego miejsca jest Nadleśnictwo Piwniczna. Nowa wieża jest podobnej wysokości, czyli około dwudziestometrowa.
Ma więcej podestów, schody bardziej nachylone, mniej strome a tym samym
bezpieczniejsze i bardziej przystępne nawet dla starszych ludzi. Ale na tym nie
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koniec – schody są wykonane ze specjalnego stopu metali jak te, które są na
przykład w Wąwozie Homole. Są tym samym zdecydowanie odporniejsze na
warunki pogodowe a na dodatek odporne na oblodzenie. Jest tylko jedno ale
– schody i podesty są tym samym półprzejrzyste i osoby z lękiem przestrzeni
i wysokości mogą czuć dyskomfort. Gdy konstrukcja jest lita, ponoć o wiele łatwiej je zwalczyć.
Wieża ma 22 metry wysokości a stoi na szczycie Radziejowej sięgającym
1262 metrów nad poziomem morza.
Pod wieżą jest kilka ławeczek, na których można wypocząć, zjeść prowiant
czy napić się. Nie ma natomiast żadnej ubikacji.
Do zobaczenia na szlaku! Ale przypominamy, że należy tu zachować ostrożność – dzieci do 12 roku życia mogą wchodzić na wieżę tylko pod opieką dorosłych i pod żadnym pozorem nie można korzystać z wieży podczas burz i mgły.

Platforma widokowa na Wieży Kroguleckiej 
To strzał w 10!

Oto kolejna z sądeckich atrakcji turystycznych, jaką prezentujemy w ramach
akcji „Aktywny Sądeczanin”: platforma widokowa na Woli Kroguleckiej w gminie Stary Sącz. Przez miejscowych zwana ślimakiem. Jej budowa to był przysłowiowy strzał w dziesiątkę! Dlaczego? To trzeba po prostu zobaczyć!
Platforma widokowa na Woli Kroguleckiej to inwestycja gminy Stary Sącz.
Platforma powstała dzięki unijnej dotacji w 2014 roku, na wysokości 530 metrów nad poziomem morza. To właśnie stąd zobaczymy w pełni Dolinę Popradu,
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Pasmo Radziejowej a nawet Beskid Wyspowy ze szczytem Mogielica na czele.
Cudowne panoramy sprawiły, że miejsce to bardzo często służy za plener
okolicznościowych sesji zdjęciowych np. ślubnych. A widoki, jakie serwuje nam
to miejsce podczas zachodu słońca są słynne wśród turystów w całej Polsce a nawet poza granicami kraju – w pobliskich Barcicach organizowany jest międzynarodowy festiwal Pannonica przyciągający gości z całej Europy, Stanów Zjednoczonych czy nawet Australii i Nowej Zelandii.
Do miejsca, gdzie stoi platforma na pewno nie dojedziemy autobusem. Bo
autobusy MPK i prywatnych przewoźników zatrzymują się na przystanku zaraz
obok skrętu w drogę powiatową prowadzącą do Woli Kroguleckiej, ale przy drodze krajowej DK 87 w centrum Barcic. Koszt biletu – 3,5–4 zł. By pieszo dojść
stąd do platformy potrzeba minimum – dla osoby o dobrej kondycji – 1,5 godziny. Dlatego rekomendujemy dojazd samochodem.
Dojazd jest dobrze oznakowany (szlak niebieski) – z Barcic trzeba odbić
w lewo (w odniesieniu kierunku na Piwniczną) jechać przez Barcice Dolne i dalej do góry na Wolę Krogulecką. Droga jest stroma, miejscami bardzo wąska,
u góry wiedzie między zabudowaniami. Na pierwszym przystanku po lewej
stronie jest pierwszy duży parking dla kilkunastu aut. Stąd dojście pieszo do
platformy to kwestia ok. 25–30 minut.
Ale droga jest stroma. Osoby niepełnosprawne i mające problem z poruszaniem się mogą skręcić w prawo i podjechać bezpośrednio pod platformę, gdzie
jednak jest zaledwie kilka miejsc parkingowych. Obok platformy jest ubikacja
typu Toi Toi – chwilowo zamknięta z powodu epidemii COVID–19. Jest altana
z rusztem do grillowania i plac zabaw. Jest też sporo ławek a widok z każdej
z nich jest równie fantastyczny jak z samej platformy.
Jeśli chcemy tu – mimo trudności – dotrzeć pieszo, niezbędne są kijki. Wstęp
na platformę jest bezpłatny i przez całą dobę. Nie wolno tu jednak – ze względów bezpieczeństwa – wchodzić podczas burz i silnych opadów.

Wieża na Jaworzu 
Z niej dostrzeżesz nawet słowackie Tatry
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Jaworze (882 m n.p.m.) to szczyt w tzw. Górach Grybowskich na pograniczu
Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Kto choć raz dotarł tam, to…To z pewnością to miejsce skradło mu serce. Widoki, jakie stamtąd rozpościerają się są
obłędne. Każdy, kto postawił na tym szczycie nogę wie, że tam wróci. Miejsce to
ma także swoje tajemnice.
Pasmo Jaworza jest bardzo zalesione. Kto lubi taką scenerię zmierzając na
szczyt Jaworza będzie usatysfakcjonowany. Nawet wśród seniorów to pasmo cieszy się powodzeniem. Jaworze jest jednym z tych urokliwych zakątków Sądecczyzny, który przedstawiamy w naszym cyklu Aktywny Sądeczanin.
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Kiedy znajdziemy się na szczycie Jaworza, przepiękna panorama, jaka
roztoczy przed kimś, kto tam dotrze, wynagrodzi zmęczenie i ewentualne
niedogodności.
Dlaczego warto dotrzeć na szczyt Jaworza? Chociażby dlatego, by wejść na
wspaniałą wieżę widokową, która została postawiona w 2005 roku. Poświęcono
ją w czerwcu następnego roku.
Starsi mieszkańcy Ptaszkowej, Grybowa i okolicznych miejscowości pamiętają, że w miejscu, gdzie dzisiaj stoi stalowa wieża widokowa, kiedyś znajdowała
się drewniana wieża triangulacyjna. Ona jednak spaliła się po tym, jak uderzył
w nią piorun.
W 2000 roku podczas jednego z zebrań Parafialnego Klubu Sportowego „Jaworze” padł pomysł, aby na szczycie „Jaworza” wybudować krzyż, który będzie
upamiętniał przełom tysiącleci. Wtedy też pojawił się także pomysł, by postawić
tam wieżę widokową. Stanęła ona na terenie należącym do miejscowej spółki
leśnej, która oddała go w dzierżawę. Początkowo inwestorem budowy wieży
był Parafialny Klub Sportowy „Jaworze”, a potem rolę inwestora przejęła gmina
Grybów.
Wieża ma stalową, ażurową konstrukcję. Ma ponad 29 metrów wysokości.
Platforma widokowa znajduje się na wysokości 15, 8 m, a wieńczący ją krzyż ma
9 metrów wysokości. Obok wieży w 2007 roku postawiono obelisk poświęcony
papieżowi Janowi Pawłowi II w 50 rocznicę przejścia szlakiem przez Jaworze.
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Warto wspiąć się na wieżę, bo widoki, jakie rozpościerają się z platformy dosłownie zapierają dech. Oprócz Beskidu Niskiego widać Beskid Sądecki (pasmo
Jaworzyny i Radziejowej). Pomiędzy nimi pojawiają się Tatry Wysokie i Bielskie,
dalej na zachodzie Gorce i Beskid Wyspowy. Na płn – zach nad Ptaszkową wybijają się Jodłowa i Rosochatka, a na prawo od nich zaczyna się Pogórze Karpackie. Przy dobrej widoczności można sięgnąć wzrokiem poza granice Polski
oglądając m. in. słowackie Tatry.
Jak dojść do wieży na „Jaworzu”?
Na szczyt „Jaworza” wiedzie kilka szlaków. Niemniej jednak najlepiej oznakowane są trzy. Polecamy te najdłuższe (ok. 4, 5 km), ale też najłatwiejsze dojście od Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej szlakiem rowerowym. Czas
przejścia ok. 1 do 1,5 godziny.
Przejazd rowerem górskim, który można wypożyczyć w Centrum to około
30 minut. Dojazd do Centrum samochodem, komunikacją autobusową przystanek w odległości 500 m lub pociągiem (stacja PKP) w odległości 1 km. Można
wybrać także inne rozwiązanie, szlakiem zielonym (pieszym) z Grybowa o długości ok 9 km. Możliwy podjazd samochodem osobowym drogami gminnymi
w okolice 4 przystanku na Okrężnym Szlaku Rowerowym w Binczarowej. Wówczas do przejścia pozostanie ok 2, 5 km o średnim stopniu trudności.
Najkrótsze i najtrudniejsze podejście możliwe jest szlakiem niebieskim
z Przełęczy „Nad Bacówką” od drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka na granicy miejscowości Bogusza i Binczarowa. Długość ok. 1300 metrów, ale w przypadku tej trasy jest duża różnica wzniesień na tak krótkim odcinku – ponad
300 m. Dojazd samochodem osobowym lub komunikacją autobusową (przystanek w odległości ok 600 m).
Pokonanie któregoś z tych szlaków nie wymaga od piechura specjalnego
przygotowania, ani też specjalistycznego sprzętu.
Miejsca parkingowe: Przy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej znajduje się oznakowany parking całodobowy. Jest też możliwość pozostawienia samochodu na placu przy drodze powiatowej w Boguszy. Planując wycieczkę na
szczyt „Jaworza” z Nowego Sącza musimy założyć, że dojazd to około dwudziestu kilometrów do Ptaszkowej.
Miejsca do wypoczynku: Na szczycie przy wieży jest miejsce do grillowania oraz
wiata z ławeczkami. Turysta po zejściu ze szlaku będzie mógł coś zjeść, wypić ciepłą
herbatę w restauracji znajdującej się w budynku CSZ Ptaszkowa, bądź restauracji
w Ptaszkowej oraz w którejś, działającej w Grybowie czy Kamionce Wielkiej.
Toalety: Oprócz CSZ Ptaszkowa na szlakach nie ma toalet
Czas dojścia na szczyt „Jaworza”? – Do 1,5 h. Można przy okazji wycieczki
skorzystać z okrężnego szlaku rowerowego. Takich szlaków jest w Nowym Sączu
i regionie coraz więcej. Ich sieć jest coraz dłuższa Istnieje już aplikacja – Centra
Aktywnego Wypoczynku, dzięki której mamy je wszystkie w telefonie.
Ciekawostka: Idąc szlakiem do wieży warto zatrzymać się przed krzyżem na
Postawnem. Pierwszy krzyż został postawiony w tym miejscu w 1909 roku przez

Są i tajemnice. Z miejscem, gdzie została postawiona wieża
zwieńczona krzyżem wiąże się legenda, która głosi, że w pobliżu
wieży ma się znajdować częściowo zasypana jaskinia zwana „Jaskinia Zbójecką”. To właśnie w niej mieli ukrywać się zbójcy.
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Kazimierza Grybla, wójta gminy Ptaszkowa w latach 1911–1914. Wójt postawił krzyż, by uczcić 115 rocznicę urodzin jego ojca Szymona. Pierwotnie był to
krzyż drewniany. W 1923 roku został wzniesiony na jego miejsce krzyż żelazny
na kamiennej podstawie. Jego elementy zostały wykonane w miejscowej kuźni.
Jego części zostały znitowane ręcznie, tak, jak montowano Wieżę Eiffla.

Wieża na Koziarzu 
Widok z baśniowej krainy. Aktywni Sądeczanie, ruszamy!
Wieża na Koziarzu to jedna
z najprzyjaźniejszych wież dla seniorów wśród tych, które przedstawiamy w naszym cyklu „Aktywny Sądeczanin”. Ale, ale – żeby
tam dotrzeć, potrzebna jest jednak
doskonała kondycja. Zapewniamy
– widok z wieży rekompensuje
ogromny wysiłek, bo panorama
jest naprawdę wyjątkowa.
Jak dostać się na wieżę? Są
dwie możliwości – żółtym szlakiem od Łącka i zielonym od Tylmanowej. My rekomendujemy
szlak z Tylmanowej – to trasa, która – zwłaszcza niewprawnym wspinaczom
– da satysfakcję z jej pokonania. Nam wejście i powrót zabrało 4 godziny, ale
jeśli macie lepszą kondycję, zapraszamy do pobicia naszego wyniku. Skąd wyruszyć? Są dwie opcje – start z parkingu przy Szkole Podstawowej w Tylmanowej
na osiedlu Mastalerze albo z miejsca przecięcia szlaków żółtego z zielonym, bo
i tu można przed szlabanem odcinającym drogę od lasu zostawić auto. Szlak jest
bardzo dokładnie oznakowany.
Jeśli wyruszymy pieszo już spod szkoły, gdzie nawet do południa, jest kilka
wolnych miejsc parkingowych, po przejściu kilkuset metrów wśród dopieszczonych obejść Tylmanowej, nużącej trasy z kilkoma stromymi podejściami o kącie
nachylenia chyba ze 40 stopni, nagrodzeni możemy zostać widokami z polany
Kolebisko. Miejsce to dostarczy nam pierwszych cudownych wrażeń – widać
stąd, jedynie przy dobrej pogodzie – Tatry, Pieniny i Pasmo Lubania. Mamy
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nadzieję, że to dostrzeżecie; nam się nie udało – niskie, deszczowe chmury października nie sprzyjają rozległym widokom.
Jeśli skorzystamy z drugiej opcji, wymarsz z miejsca skrzyżowania szlaków,
będziemy mieli zabezpieczone miejsce na wypoczynek po powrocie z wieży. Jest
tu szałas, gdzie można skryć się przed deszczem, wypocząć a nawet rozpalić
ognisko. Pod zadaszeniem zmieści się śmiało kilkanaście osób. Wiemy od miejscowych, że właśnie to rozwiązanie wybierają najczęściej osoby starsze i rodziny z dziećmi, wytrzymałymi na wysiłek. Jest jedno ale – koło szałasu nie ma
ubikacji.
Od szlabanu do wieży jest tylko trochę ponad kilometr. A na końcu kolejne
strome podejście – tu kijki naprawdę się przydadzą. Co zobaczymy ze szczytu
bardzo solidnej, drewnianej, wybudowanej ze środków gminy Ochotnica Dolna
w 2015 roku wieży?
Szczyt Koziarz ma 943 metry nad poziomem morza, wieża w sumie 30 metrów a taras na wysokości 20,7 m i dzięki czemu miejsce to serwuje niezakłóconą panoramę na Beskid Wyspowy, Beskid Żywiecki, Beskid Sądecki, Pieniny,
Tatry i Gorce oraz miejscowości: Kamienicę, Tylmanową i Ochotnicę Dolną.
Jesienią dodatkowo nasycimy oczy wręcz fantastycznymi kolorami przebarwiających się lasów.
Mała dygresja. Pamiętacie jak uprzedzaliśmy, że nowa wieża na Radziejowej
może dostarczyć nieciekawych przeżyć osobom z lękiem wysokości czy przestrzeni, bo podesty i schody wykonane z metalu są ażurowe?
W tym odniesieniu Koziarz jest wręcz idealnym miejscem, by przekonać
się, że podobne lęki można oswoić – taras na szczycie konstrukcji, który mieści maksymalnie 30 osób, jest obudowany! Podobnie jak poręcze. Dlatego wielu turystów określa to miejsce mianem wręcz idealnego dla tych, którzy chcą
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zdobywać szczyty, ale nie są jeszcze pewni swoich możliwości. A jaki jest komfort, gdy są z nami na wyprawie małe dzieci?
Na samym wzgórzu, u stóp wieży, mamy miejsce do rozpalenia ogniska
i ławy wokoło. Uwaga, wszelkie śmieci zabieramy ze sobą. Koziarz nie oferuje
koszy na śmieci.
A teraz ciekawostka, którą usłyszeliśmy od sołtysa Tylmanowej Jana Ligasa.
Wiecie, że cały czas trwa dyskusja czy Koziarz rzeczywiście tak się nazywa? Bo
okoliczni mieszkańcy od zawsze nazywają szczyt Trześniowym Groniem. – Mówią, że Trześniowy Groń to nazwa góralska, nasza a Koziarz to po lachowsku
– śmieje się gospodarz wsi.
Dlatego jak zapytacie w Tylmanowej kogoś o drogę na Koziarz, to nie dajcie
się zaskoczyć jak Wam zacznie opisywać drogę na Trześniowy Groń właśnie.
Jeśli będziecie po wyprawie chcieli zjeść coś innego niż kanapki czy kiełbasa
z grilla, w Tylmanowej jest Pizzeria a w Ochotnicy Dolnej karczma regionalna.
Jak dojechać do Tylmanowej? Można autobusem jadącym z Nowego Sącza
na Krościenko nad Dunajcem albo do Szczawnicy. Tyle, że wtedy droga do wieży może Was rzeczywiście zmęczyć i jesteście uzależnieni od rozkładu jazdy.
Dlatego bardziej komfortowym rozwiązaniem, szczególnie dla osób, które maja
problem z poruszaniem się, będzie wyprawa własnym autem.
Dojazd zajmie nam ok. 40 minut a do pokonania jest ok. 40 km. W słoneczne, szczególnie weekendowe – dni jest jednak niemal pewne, że na trasie czeka
nas przeprawa przez korek, który zwyczajowo tworzy się między Krościenkiem
za Zabrzeżą. Wtedy nie ma zmiłuj – musimy na podroż doliczyć minimum pół
godziny.

Wieża na Gorcu 
Z tej wieży widać wszystko jak na dłoni. Gorce czekają na odważnych
Śnieg czy błoto nie powstrzymają Aktywnych Sądeczan przed zdobyciem
tego szczytu. A tam czekają na nich widoki zapierające dech w piesiach. Mowa
tutaj o szczycie Gorc, na którym kilka lat temu stanęła wieża widokowa. Jest na
co popatrzeć o każdej porze roku.
Wieża na Gorcu powstała pięć lat temu, a już cieszy się dużym zainteresowaniem wśród miłośników górskich wędrówek. Na platformie widokowej zmieści
się około 30 osób. Niestety osoby z ograniczoną sprawnością ruchową mogą
mieć duży problem z dostaniem się tam, ponieważ do pokonania mają dużo
schodów. Drewniana konstrukcja ma 27 metrów wysokości, jest zabudowana
barierkami, a u samej góry zamontowane są kamery.
Na szczycie Gorc na turystów czeka tylko wieża i tablice informacyjne o pobliskich szczytach. Nie ma tam żadnego schroniska czy chociażby wiaty, gdzie
można by zjeść posiłek. Warto w taką trasę wziąć ze sobą własny prowiant –
sklepy spożywcze czy restauracje znajdują się w miejscowościach położonych

55

WIEŻE WIDOKOWE
56

u podnóża góry. Miejsce, gdzie można spokojnie usiąść i odpocząć znajduje się
ponad kilometr niżej od wieży widokowej, przy szlaku "Wyrusz z nami w Gorce".
Tam znajdziemy krzyż i mały ołtarz oraz kilka ławeczek. To idealne miejsce
na odpoczynek przed dalszą wędrówką, gdzie można spokojnie usiąść, wypić
i zjeść własny prowiant.
Z wieży widokowej możemy zobaczyć m. in. Beskid Niski, Beskid Sądecki,
Beskid Żywiecki, Beskid Mały, Pieniny, Beskid Wyspowy oraz, przy dobrych warunkach atmosferycznych, Tatry. Widoki są zniewalające i wynagradzają trudy
podróży. Ze szczytu Gorc widać również pozostałe trzy wieże widokowe: wieżę
na Lubaniu, na Magurkach (Ochotnica Górna) oraz na Koziarzu (Tylmanowa).
Na szczyt dojść można szlakami o różnym stopniu trudności. Trasę możemy
rozpocząć w miejscowości Zasadne. Z Nowego Sącza do tej miejscowości mamy
niecałe 50 kilometrów, czyli około godziny jazdy samochodem.
Samochód zostawić można przy małym parkingu niedaleko Potoku Zasadne.
Tam znajduje się drewniana wiata dla turystów oraz tablice informacyjne i rozpoczynającym się szlaku.
Szlak „Wyrusz z nami
w Gorce” jest oznaczony czerwonym kolorem
i prowadzi głównie przez
las. Samochodem można
jednak dojechać znacznie
dalej do Przełęczy Wierch
Młynne. Tam znajduje się
kolejny mały parking dla
kilku samochodów oraz
toalety toi–toi.
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Trasa „Wyrusz z nami w Gorce”
z Zasadnego to około 4 kilometry pieszej wędrówki do wieży widokowej.
Pokonać je można w około godzinę
lub dwie – w zależności od tempa
marszu. Warto jednak mieć na uwadze, że nachylenie terenu na szlaku
stopniowo wzrasta. Trasa ta nie należy
jednak do najtrudniejszych. W deszczowe i mokre dni błotnista droga
może być śliska i niebezpieczna. Tamtędy przejeżdżają również ciężkie pojazdy, które pozostawiają specyficzne
koleiny.
Na Gorc, położony 1228 m. n.p.m. można dostać się także od strony Ochotnicy Dolnej z osiedla Gorcowego. Podejście z tej strony, podobnie jak poprzednie, jest strome i prowadzi przez las. Nie ma tam jednak wyznaczonego parkingu, a samochód można zostawić na poboczu przy ulicy.
Na szczyt można wyjechać samochodem (najlepiej terenowym), jadąc przez
prywatne posesje. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie dla Aktywnych Sądeczan, którzy bez problemu poradzą sobie z tą trasą. Co najważniejsze, na najbardziej wysunięty na wschód szczyt Gorczańskiego Parku Narodowego i stosunkowo nową wieżę widokową można wejść również w zimie. Do celu możemy
również dotrzeć na rowerze – prowadzi tam specjalnie wyznaczona trasa.
Wieża widokowa na szczycie Gorc to idealna propozycja dla wszystkich Aktywnych Sądeczan żądnych nietuzinkowych wyzwań. Trasa na szczyt pozwala napawać się pięknem otaczającej nas przyrody oraz zachwycającymi dech
w piersiach widokami.

Platforma widokowa na Mogielicy 
Najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego z mroczną tajemnicą
Jaka jest Mogielica? Urzekająca, tak o najwyższym szczycie Beskidu Wyspowego mówią fani pieszych wędrówek. Widok jest bajeczny. Przy dobrej pogodzie
można zobaczyć też Pieniny, Gorce i Tatry. To wzniesienie ma też swoje mroczne tajemnice związane z samobójcami i topielcami.
Wyprawy na Mogielicę nie mogło zabraknąć w naszym przewodniku pod
hasłem Aktywny Sądeczanin, który jest przeznaczony głównie dla seniorów, fanów pieszej turystyki. Możliwości wejścia na najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego jest kilka, ale polecamy wędrówkę zielonym szlakiem z Przełęczy Rydza
Śmigłego. Pod względem technicznym trasa jest prosta. Składa się z łagodnych
i nieco ostrzejszych podejść, które wymagają minimum fizycznej kondycji.
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Szlak zielony na Mogielicę łatwo znaleźć. Zaczyna się przy kapliczce, tuż
obok bezpłatnego parkingu, gdzie zmieści się nie więcej niż dwadzieścia aut.
Czesław Szynalik inicjator akcji Odkryj Beskid Wyspowy i propagator pieszych
wędrówek rekomenduje dojazd własnym transportem.
– Autobusy do przełęczy nie dojeżdżają. Trzeba szukać połączenia z przesiadkami. Z Nowego Sącza należy jechać do Limanowej. Stamtąd do Mszany
Dolnej, a potem do Dobrej – mówi Szynalik.
Autem z Nowego Sącza do Mszany Dolnej dotrzemy w 56 minut. Jak jechać dalej? Z drogi nr 28 (Mszana Dolna – Limanowa) należy skręcić w Dobrej
w prawo na Jurków. Potem jeszcze trzeba jechać blisko 2,5 km i za kościołem
w Jurkowie skręcić w lewo na Chyszówki. Po około 4 km wjeżdżamy na parking
na Przełęczy Rydza-Śmigłego.
A teraz wyruszamy w góry. Od kapliczki
wędrujemy szosą w lewo. Mija ledwie kilka
chwil i bez trudu można dostrzec oznaczenie zielonego szlaku. Skręca z szosy w prawo,
na polanę. Prowadzi potem do lasu. Idziemy
spacerkiem przez leśny odcinek, potem trzeba podejść asfaltową drogą, wzdłuż prywatnych domów i gospodarstw.
Kiedy przejdziemy asfaltowy odcinek trasy, szlak poprowadzi nas przez las i polany.
To bardzo przyjemny odcinek wyprawy, bo wiedzie stopniowo pod górę. Potem
jest nieco trudniejszy etap podejścia po kamienistym podłożu.
Wysiłek zostaje nagrodzony. Docieramy do leżącej pod szczytem Mogielicy Polany Kaimówka, skąd przy dobrej pogodzie rozciągają się piękne widoki
na Tatry oraz Beskid Żywiecki. To doskonałe miejsce na piknik, bo na samym
szczycie jest zdecydowanie mniej miejsca i więcej osób.
Z Polany Kaimówka na szczyt Mogielicy jest już bardzo blisko. To już
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tylko kilka minut marszu
pod górę. Z Mogielicy na
Przełęcz Rydza Śmigłego
wracamy dokładnie tą samą
trasą.
Cały szlak liczy blisko 7
kilometrów. Suma wzniesień to około 480 metrów.
Czas wyprawy to mniej więcej 4 godziny, zimą czas przejścia może być znacznie
dłuższy. Ponieważ w pobliżu nie ma żadnej karczmy, ani restauracji, prowiant
należy zapakować do plecaka.
Popularna jest też trasa na Mogielicę od przystanku PKS w Jurkowie, jednak
to podejście dość mozolne, około 640 m różnicy wysokości. Trasa w większości
prowadzi lasem, a widoki z nielicznych polan, choć ciekawe, nie mogą konkurować z tym, który roztacza się z podszczytowej hali Mogielicy.
A teraz jeszcze kilka ciekawostek o samej Mogielicy, które przytacza Czesław
Szynalik.
– Szczyt nazywany jest przez miejscową ludność Kopą, a nazwą
Mogielica określa się cały masyw. Niegdyś wywożono tu ciała obwiesiów, samobójców, topielców i wszystkich tych, którzy zeszli z tego
świata w nienormalny sposób. W okolicznych wsiach czyli Jurkowie,
Chyszówkach, czy Wilczycach, utarło się bowiem przekonanie, że
ziemia na cmentarzu miejscowym „nie przyjmie” ciał, które odeszły
z ziemskiego padołu bez ostatnich sakramentów – opowiada Szynalik.
Są też i inne ludowe przekazy, które mówią, że Mogielica była
niegdyś żoną wielkoluda Łopienia, a pod jej szczytem znajduje się
potężny głaz, na którym zbójcy rachowali swe pieniądze. Zbójeckie
skarby po dziś dzień leżą ponoć schowane w podziemnych pieczarach
w rejonie Marszałkowej Studni i na polanie Skalne pod Jasieniem.
– Miejscowi gazdowie nazywają również szczyt Zapowiednicą,
co jest związane z faktem, że bezpośrednio przed burzami i gradobiciami nad jej wierzchołkiem zbierają się ciemne chmury, zwiastujące
rychłe wyładowania atmosferyczne. Mieszkańcy Słopnic określenie
„Zapowiednica” odnoszą z kolei do długiego grzbietu, ciągnącego się
w stronę Cichonia – wyjaśnia Czesław Szynalik.

Na samym szczycie Mogielicy jest wieża widokowa, z której rozciągają się
przepiękne widoki. Warto przytoczyć jej historię.
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– Na zalesionym szczycie przez długie lata stała wieża triangulacyjna, zwalona przez wichurę na początku lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku – mówi
Szynalik. – W kwietniu 1980 roku działacze limanowskiego oddziału PTTK
umieścili na szczycie metalową skrzynkę z zeszytem na wpisy dla przechodzących turystów. Znalazły się tam opisy wejść, wiersze, postulaty stworzenia
schroniska i rezerwatu przyrody.
Sam pomysł budowy wieży widokowej na najwyższym szczycie Beskidu Wyspowego powrócił w 2007 roku z inicjatywy władz samorządowych Kamienicy,
Słopnic i Dobrej. Inwestycja została zakończona w 2008 roku. Wieża ma 22 metry wysokości, przez co wystaje wysoko ponad korony drzew, zapewniając doskonałą panoramę.
Niestety, została zamknięta z początkiem maja tego roku z powodu złego
stany technicznego. W planach jest budowa nowej.

Wieża na Lubaniu 
Krajobraz jest piękny! Widok z wieży na Lubaniu robi wrażenie.
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Z wieży na Lubaniu, znajdującej się na wysokości 1225 m. n.p.m. naszym
oczom ukaże się piękny krajobraz otaczającego nas regionu. Widok jest niesamowity, dlatego zapraszamy każdego Aktywnego Sądeczanina do wybrania się
na jeden z najwyższych szczytów w Gorcach. Jest co podziwiać!
Lubań to jeden z najwyższych szczytów w Gorcach, liczący 1225 m. n.p.m.
Na jego szczycie znajduje się wieża widokowa, z której można zobaczyć Nowy
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Sącz, Tatry, czy Babią Górę.
Widok „zapiera dech w piersiach” i jest najlepszą nagrodą dla wszystkich, którzy
podejmą trud zdobycia tego
szczytu. Jak w najprostszy
sposób się na niego dostać?
Na Lubań prowadzi kilka
szlaków. Można wychodzić
z Przełęczy Snozka (11 km, około czterech godzin podróży), Tylmanowej (16,
5 km, około sześciu godzin podróży), Mizernej (12,8 km, około czterech i pół
godziny podróży), czy Krościenka nad Dunajcem (16,5 km, około sześciu godzin podróży). Najpopularniejszym i jednym z najłatwiejszych do pokonania
jest jednak ten zaczynający się w Ochotnicy Dolnej i to właśnie na nim się najbardziej skupimy.
Z zostawieniem samochodu nie będzie problemu, szlak zaczyna się bowiem
pod kościołem Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej. Możemy tam
zaparkować, bo w pobliżu znajdują się dwa duże parkingi. Co ważne, są one
darmowe. Dojazd z Nowego Sącza zajmuje od 45 minut do godziny. Innym rozwiązaniem jest transport autobusem, który kursuje na tej trasie. Samo wejście na
szlak jest również bezpłatne.
Ścieżka zaczyna się pod kościołem i jest w miarę łagodna. Wzniesień praktycznie nie ma, te „delikatne” znajdują się tuż przed samym Lubaniem. Droga
prowadząca na szczyt jest dobra (początkowo asfaltowa, następnie zmienia się
w górską ścieżkę), co sprawia, że to właśnie ją wybiera większość podróżników
(można się tam dostać nawet jadąc na rowerze). Wyjście nią jest wybierane również przez osoby starsze.
Po drodze zobaczymy m. in. krzyż ze słowami Jana Pawła II „Gorce bardzo
kocham, a na Lubaniu wiele razy byłem”. Na partii szczytowej możemy wybrać
szlak niebieski (będący obejściem Lubania) – podróż nim zajmie około 15 minut, lub żółty – trzydziestominutowy.
– U nas w parafii jest ksiądz rezydent, mający około 80 lat i tak naprawdę,
co tydzień jest na Lubaniu – mówi Wojciech Chlipała, sołtys Ochotnicy Dolnej.
Słowa te potwierdzają, że z dostaniem się na szczyt nie powinny mieć problemu osoby w żadnym wieku. Szlak jest bowiem bardzo "przyjazny" i dedykowany wszystkim miłośnikom górskich wycieczek, a tych wędrujących po Gorcach
w poszukiwaniu nowych wrażeń nie brakuje.
Do wyjścia na Lubań nie są wymagane kijki, ale oczywiście będą stanowiły
one dodatkowe ułatwienie dla wszystkich, którzy zdecydują się z nich skorzystać. Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza te poruszające się na wózku inwalidzkim mogą jednak mieć trudności z pokonaniem szlaku. Kiedy dotrzemy już na
Lubań możemy skorzystać z bazy gastronomicznej. Niestety, jest ona dostępna tylko w letnich miesiącach wakacyjnych (prowadzą ją studenci). Poza tym
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okresem znajdują się tam cały rok ławki i stoliki, które mogą służyć do wypoczynku. Dostępna jest również baza namiotowa.
Sama wieża nosi imię majora Józefa Chlipały (zginął w Warszawie, podczas
II wojny światowej) i została wybudowana cztery lata temu. Póki co nie była
jeszcze modernizowana. Co ważne, schody prowadzące na nią nie są strome,
lecz szerokie, co ułatwia wyjście na najwyższy punkt góry.
Przy dobrej pogodzie widać z niej wszystko to, co znajduje się w pobliżu,
w tym Nowy Sącz i Tatry. Możemy także zaobserwować trzy inne wieże – na Koziarzu, Gorcu i Magurku. Samo wyjście opisywanym szlakiem, na szczyt zajmuje
od dwóch i pół do trzech godzin.
Każdy kto zdecyduje się na wyjście na Lubań, nie będzie zawiedziony. Wybierając szlak z Ochotnicy Dolnej, dotrzemy na niego w prosty sposób, dzięki
czemu pełni energii będziemy mogli oglądać ze szczytu wieży widokowej piękne, otaczające nas widoki. Każdy Aktywny Sądeczanin powinien skorzystać z tej
możliwości i zobaczyć na własne oczy piękno naszego regionu. Jest co podziwiać!

Wieża na Słotwinach 
Słotwiny – ta wieża robi międzynarodową karierę. Spacer w koronach
drzew, góry jak na dłoni
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Na mapie krynickich atrakcji wyróżnia się zdecydowanie wysoka na 49 metrów wieża widokowa. Ta fascynująca, drewniana konstrukcja jest pierwszym
tego typu obiektem w Polsce. Dlatego zapraszamy Aktywnych Sądeczan, by wybrali się do Krynicy-Zdroju zobaczyć to unikalne miejsce. Tym bardziej, że honorowana jest tu Ogólnopolska Karta Seniora.
Ostatnio do atrakcji popularnej turystycznie Krynicy-Zdrój dołączyła fascynująca, drewniana wieża widokowa, najwyższa w Polsce, usytuowana na szczycie Drabiakówki (894 m. n.p.m.).
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Na wycieczkę na 49 metrową konstrukcję może się
wybrać każdy, bez względu
na wiek czy aktywność fizyczną. Trasę zaprojektowano w taki sposób (brak
schodów i progów, łagodne
nachylenie
konstrukcji),
że możemy na nią wjechać
z wózkami. Trasy na wieży mają w sumie ponad kilometr długości. Do oglądania panoramy Beskidów udostępniono tu również lunety.
Na wieżę możemy wejść od poniedziałku do niedzieli, w godz. od 9 do 19,
w sezonie jesienno – zimowym od godz. 10 do 15. Kasy znajdują się na dole, jak
i na górze. Bilet normalny kosztuje 49 zł, a ulgowy 42 zł. Dzieci do 3 lat – wstęp
bezpłatny. Bilet rodzinny przysługuje dwóm dorosłym plus dziecko lub dwojgu
dzieciom do 12 lat. Możemy kupić też bilet uwzględniający dodatkowo wjazd
i zjazd sześcioosobową kolejką krzesełkową, wtedy za normalny zapłacimy 69 zł
a za ulgowy 55 zł. Gospodarze oferują też inne pakiety, które przedstawione są
szczegółowo na stronie https://wiezawidokowa.pl/cennik-biletow/
I teraz ważna informacja dla starszych osób – honorowana jest tu Ogólnopolska Karta Seniora. W jej ramach można spodziewać się 10 proc. rabatu na: bilety,
posiłek w restauracji Słowiny Arena oraz nocleg w pensjonacie Słowiny Arena.
Do wejścia na wieżę możemy
również dotrzeć pieszo, korzystając
z utwardzonej ścieżki widokowej. To
drugie rozwiązanie zajmie około 45
minut. Po drodze zainstalowane są
tablice edukacyjne. Dzięki nim dowiecie się wielu ciekawostek na temat
zasobów przyrodniczych i kulturowych Krynicy-Zdroju i okolic.
Jak tu dojechać? Autobusem
z Nowego Sącza czeka nas najpierw
podróż prywatną linią, co zajmie
około godziny. Należy wysiąść na
przystanku oznaczonym „Słotwiny”. Na przystanku na przeciwko czeka nas
przesiadka na bus bezpłatnej komunikacji uzdrowiskowej albo któregoś z lokalnych przewoźników. By dojść do kas trzeba się jeszcze wspiąć wybrukowaną
drogą pod górę, około 300 metrów, przechodząc obok zabytkowej cerkwi.
Koszt biletu autobusowego z Nowego Sącza do Krynicy to ok. 8 złotych
w jedną stronę. Ale to dobre rozwiązanie, bo w całej okolicy o miejsce parkingowe jest naprawdę trudno. Inna rzecz, że parkingi są płatne a na ulicy Słotwińskiej możemy utknąć w korku.

63

WIEŻE WIDOKOWE

Tych, co wybiorą podróż koleją,
czeka jeszcze dłuższa przeprawa – już
sama podróż z Nowego Sącza do Krynicy będzie trwała 40 minut dłużej.
Dworzec PKP jest oddalony od wieży
o 3,9 a nawet 4,6 kilometra w zależności od wyboru trasy i na przejście tego
dystansu musimy zarezerwować kolejną godzinę. Koszt biletu – w zależności od wyboru połączenia – oscyluje
w granicach od 7 do 21 złotych.
Dobra informacja jest taka, że z dworca PKP kursują busy w ramach bezpłatnej komunikacji uzdrowiskowej. Szczegóły na temat wszystkich połączeń znaleźć można pod adresem http://www.krynica.pl/KOMUNIKACJA-MIEJSKA
-rozk%C5%82ad-jazdy-w-gminie-Krynica-Zdr%C3%B3j-c324. html
Wieża cieszy się od początku niekłamanym powodzeniem. By ją odwiedzić
przyjeżdżają turyści z całej Polski jak również z zagranicy. Co prawa ceny biletów budzą kontrowersje co do wysokości, ale od żadnej z osób, które odwiedziły
to miejsce jeszcze nie usłyszeliśmy, że żałują tego wydatku. Aktywni Sądeczanie,
dziś jesteśmy ciekawi Waszych wrażeń.

Wieża Ferdel w Wapiennym 
Kto zwiedzi, przepadnie z kretesem w Beskidzie Niskim
Wieża Ferdel w Wapiennym w gminie Sękowa to chyba najlepsze miejsce, by
przekonać się o tym, że Beskid Niski jest ciągle jednym z najdzikszych miejsc
w naszej okolicy. Aktywni Sądeczanie, jesteśmy przekonani, że wyprawa w to
miejsce będzie jedynie preludium do kolejnych wypraw, bo przecież stąd jest
już naprawdę blisko na szlaki Magurskiego Parku Narodowego i do rezerwatu
Kornuty.
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Wieża Ferdel stojąca na terenie
uzdrowiska Wapienne została wybudowana z inicjatywy gminy Sękowa.
Konstrukcja ma prawie 25 metrów
i kosztowała niemal sto tysięcy złotych a udostępniono ją ledwo jesienią
2019 roku. Dlatego jesteśmy przekonani, że wielu Aktywnych Sądeczan
nawet jeszcze o niej nie słyszało.
Wznosi się tuż poniżej szczytu
Ferdel (648 m n. p. m). Do tarasu,
na którym może przebywać jednocześnie kilkanaście osób prowadzi
110 schodów. Ale naprawdę warto
je pokonać, bo ze szczytu roztacza
się przepiękna panorama na Beskid
Niski a przy odpowiedniej pogodzie
i widoczności można stąd zobaczyć
nawet Tatry.
Jako wartość dodaną eskapady
śmiało możemy dopisać – nie ma
w okolicy miejsca z równie czystym
i sprzyjającym zdrowiu powietrzem.
Wapienne to obowiązkowy punkt na
mapie wypraw dla osób, które mają
problemy z układem oddechowym.
Jak dotrzeć do wieży? Są aż cztery możliwości: z Wapiennego – szlakiem zielonym, z miejscowości Rozdziele – szlakiem zielonym a potem niebieskim, z Bartnego – szlakiem żółtym a potem zielonym i z Folusza – szlakiem
czarnym a potem zielonym.
My tradycyjnie rekomendujemy ten, który jest najprzyjaźniejszy dla seniorów 60 plus, czyli szlak z Wapiennego. Z punktu startowego koło ośrodka
sanatoryjnego w centrum sołectwa mamy do pokonania ok. 3 kilometry, ale
uprzedzamy – czeka nas godzina marszu po dzikim terenie. Na trasie jest sporo
ostrych podjeść – najpierw na Mały Ferdel a potem kolejnymi grzbietami już
pod sam Ferdel.
Droga jest bardzo wyboista, pełna niestabilnego rumoszu dlatego koniecznie
zabierzcie ze sobą kijki, bo bez ich pomocy możecie sobie nie poradzić. Kolejna
ważna rzecz – musicie ubrać odpowiednie buty, takie, które właściwie zabezpieczą nogę, najlepiej usztywnione i za kostkę. Naprawdę nie dajcie się zwieść, że
3 kilometry to niewiele. Powtarzamy – to dziki teren. Ale z drugiej strony – na
tym właśnie polega jego niepowtarzalny urok.
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Ręczymy, gdy dotrzecie już na miejsce poczujecie się jak prawdziwi zdobywcy.
Jak tu dojechać? Tylko samochodem, bo z autobusami jest naprawdę krucho.
Jak widzicie na mapie najkrótsza droga prowadzi DK 28 na Grybów, potem na
Gorlice i dalej drogą wojewódzką 971 na Sękową a potem już gminą na Męcinę
Małą i Męcinę Wielką.
Do pokonania mamy ok. 50 km, które powinniśmy przejechać w niecałą godzinę. W Wapiennym – koło jedynego sanatorium – jest pojemny parking, obok
fontanna a koło fontanny znajdziemy kierunkowskazy na wieżę i opis szlaku.
Oferta gastronomiczna w okolicy jest na razie bardzo skromna. Poza sezonem letnim trzeba zabrać własny prowiant. Jest tu jeden sklep spożywczy.
Ale nie zniechęcajcie się. W ramach projektu, dzięki któremu powstała wieża,
stworzone zostało parkowe centrum uzdrowiska: amfiteatr, tężnia solankowa,
plac zabaw, miejsca odpoczynku i relaksu, gdzie odetchniecie pod zadaszeniem
a chętni mogą zrobić grilla. Wszystkie te obiekty są ogólnodostępne.
Podsumowując – wyprawę na wieżę Ferdel rekomendujemy jako naprawdę
wyjątkową, która da Wam może trochę w kość, ale dostarczy ogromniej satysfakcji na szlaku. Jesteśmy przekonani, że wizyta w Wapiennym będzie dopiero
preludium do zwiedzania tej okolicy. Bo przecież na rzut beretem jest Magurski
Park Narodowy i niepowtarzalny rezerwat Kornuty.

ŹRÓDŁA
WÓD MINERALNYCH

T

ereny Beskidu Sądeckiego słyną ze znakomitych wód mineralnych
pomocnych w leczeniu wielu schorzeń. Mają różne smaki i właściwości, a duża część z nich jest dostępna za darmo w miejscowych źródłach. Wybraliśmy 10 miejsc z różnymi wodami mineralnymi, które pomagają osobom cierpiącym na takie schorzenia jak chociażby nerwice, choroby
wrzodowe, alergie czy anemie. Zapraszamy na wyprawy w miejsca gdzie
każdy Aktywny Sądeczanin powinien spróbować i samemu wybrać najlepsze i najzdrowsze wody mineralne, których matka natura nam nie poskąpiła:

Źródełko w Młodowie 
Płynne zdrowie z głębi ziemi: Zdrój św. Kingi. Idealny dla Aktywnych
Sądeczan

O źródełkach wód mineralnych, o których dziś piszemy w ramach naszego
cyklu „Aktywny Sądeczanin” mówi się różnie: źródła św. Kingi, źródła w Młodowie, źródła w Głębokim, Zdrój św. Kingi. Niezależnie od nazwy, którą będziemy się posługiwać to jeden z najważniejszych punktów na mapie turystycznej
Sądecczyzny wpisany nawet do Małopolskiego Szlaku Wód Mineralnych.
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Źródła zlokalizowane są w wąskiej dolinie potoku Głęboczanka. Odkrył je
w 1814 roku miejscowy pasterz Michał Cięciwa. Bardzo szybko okazało się, że
mają one właściwości lecznicze i są jednymi z pierwszych tego typu w Dolanie
Popradu. Pierwsze oficjalne i pełne badania przeprowadził w 1860 roku dr Onufry Trembecki. Co ciekawe był ona lekarzem zdrojowym w Szczawnicy. 22 lata
później dr Bronisław Radziszewski, profesor chemii Uniwersytetu Lwowskiego
dokonał ich analizy chemicznej.
Pierwsza pijalnia została tutaj zorganizowana za sprawą właściciela ziemskiego w 1877 roku. Źródła zostały obudowane kamienną cembrowiną. Powstał
tu murowany budynek kryty drewnianym dachem. I choć nie było tu lekarza
zdrojowego, ludzie zjeżdżali się tutaj i leczyli na własną rękę wynajmując pokoje
w okolicznych domach. Trwało to do 1934 roku, czyli do chwili kolejno pożar
a potem powódź zniszczyły całą infrastrukturę. Źródła wróciły do łask dopiero w 1971 roku. Wtedy właśnie zrobiono trzy nowe odwierty. Jako ciekawostkę
możemy dodać, że woda z każdego z nich ma inny smak. Największym zainteresowaniem cieszy się – jak to mówią miejscowi – „jajczarka” o bardzo wyrazistym zapachu kojarzącym się z zapachem nieświeżych jajek. Wtedy też miejsce
to otrzymało swoją właściwą nazwę – Zdrój św. Kingi.
Jakie bogactwo mają w sobie tutejsze wody? W ich składzie znaleźć można wyjątkowo ważne i korzystne dla naszego zdrowia minerały: kation sodowy (Na+) – 451.3 mg/l, kation potasowy (K+) – 16.35 mg/l, kation wapniowy
(Ca2+) – 210.6 mg/l, kation magnezowy (Mg2+) – 89.92 mg/l, kation żelazowy
(Fe2+) – 4.64 mg/l, anion wodorowęglanowy (HCO–3) – 2324.0 mg/l, anion
chlorkowy (Cl–) – 9.1 mg/l, anion siarczanowy (SO–4) – 0.56 mg/l, anion fluorowy (F–) – 0.32.
Po wodę ze źródeł ludzie zjeżdżają się czasem z dziesiątkami plastikowych,
półtorej litrowych butelek. Wtedy tworzą się bardzo długie kolejki. Obowiązuje
tu jednak zasada – twardo respektowana – że turysta z kubkiem lub tylko jedną
butelką ma pierwszeństwo, nie musi stać w kolejce, tankuje bez kolejki. Ciśnienie wody w każdym z odwiertów jest inne, czasem się zmienia. Obok stoi tablica
ze szczegółowymi informacjami, który odwiert będzie służył przy określonych
schorzeniach czy po prostu przy spadku odporności, osłabieniu organizmu.
Do źródeł można dotrzeć na kilka sposobów. By dojechać tu samochodem
w miejscowości Młodów trzeba zjechać z drogi krajowej nr 87 zgodnie z kierunkowskazem na Głębokie. Po przejechaniu mostu na Popradzie trzeba skręcić
w lewo i jadąc drogą główną do samego końca dotrzemy do celu. Końcówka drogi
jest bita, nie ma tu asfaltu i po deszczu bywa różnie – są kałuże i dużo błota. Auto
lepiej zostawić przed mostkiem nad potokiem. Miejsc parkingowych jest tu niewiele, nie są oznakowane czy wydzielone. W weekendy gdy tankować tutejszą wodę
zjeżdżają się ludzie z całej Małopolski a nawet Słowacji robi się tu naprawdę ciasno.
Do źródeł można też dojść na pieszo. Z krajówki z przystanku autobusowego
w Młodowie (kursuje tędy bardzo wiele autobusów do Piwnicznej i na odwrót
z Piwnicznej w kierunku na Nowy Sącz – koszt biletu ok. 6–8 zł), z pobliskiej
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stacji PKP. Ale to uciążliwe rozwiązanie, bo wzdłuż DK 87 nie ma chodników,
trzeba iść poboczem. Są też tacy, którzy idą tu pieszo z baszty w Rytrze gminną
drogą, szlakiem pod Słonecznym Stokiem – zajmie nam to ok. 35 – 45 minut.
Tylko, że w pewnym momencie betonowa droga się urywa i trzeba iść przez
łąkę. Ścieżka choć jest wydeptana, to po deszczach bywa grząska. Zatem w sandałach czy innym letnim obuwiu można tu się czuć pewnie tylko przy słonecznej
pogodzie. Choć to przejście nie jest oznakowane, to właściwą trasę wskaże nam
każdy miejscowy mieszkaniec. Na pewno nie zbłądzimy.
Miejscowe Stowarzyszenie Młodów – Głębokie zorganizowało wokół źródeł
miejsce rekreacyjne pod nazwą Park św. Kingi z figurką świętej w centralnym
miejscu. Same źródła są pod dachem, poziom wyżej są ławki i stoły na nawet
kilkanaście osób. Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich sprzedaje tu czasem regionalne smakołyki i pamiątki, cudne rękodzieło zarabiając na utrzymanie i rozwój kompleksu. Młodów i Głębokie to sołectwa gminy Piwniczna-Zdrój ale tuż
obok jest granica gminy Rytro. Dlatego ryterski samorząd też dokłada się do
utrzymania drogi dojazdowej do źródeł.
Wyżej też są ławki, wiata do grillowania również ze stołami i siedziskami na
lekko 20 osób. Od źródeł wytyczona jest ścieżka na wzgórze, na trasie są kamienie,
stacje z opisem kolejnych cudów św. Kingi, w połowie drogi jest oczko wodne,
ławeczki a nad oczkiem wodnym jest niewysoka wieża widokowa, z której oglądać można Dolinę Popradu. Teraz wieżą jest wyłączona z użytku, bo drewniana
konstrukcja wymaga naprawy i konserwacji. Ale to naprawdę chwilowa przerwa.
Jeśli chodzi o dostęp do sanitariatów – stała tu kiedyś sławojka, ale ją zlikwidowano. Osoby, które mają problemy z poruszaniem się, muszą mieć się na
baczności – często jest tu wilgotno a na ścieżkach można łatwo się poślizgnąć.
Kijki są bardzo wskazane. Osoby na wózkach inwalidzkich nie poradzą tu sobie
bez pomocy osób trzecich. Jest się gdzie schronić przed deszczem, ale podczas
opadów i burz nie wolno, nie powinno się korzystać z wieży widokowej. Niezależnie jednak od wszystkiego jest to obowiązkowe miejsce do zwiedzenia na
mapie atrakcji przyrodniczych, historycznych naszego regionu.

Wody mineralne w Piwnicznej-Zdroju 
Woda Piwniczanka zdrowia doda! Aktywni Sądeczanie, szklanki w górę!
Byłoby bardzo krzywdzące dla walorów piwniczańskiego uzdrowiska, gdybyśmy się w naszej prezentacji tutejszych wód mineralnych ograniczyli jedynie
do Zdroju św. Kingu w Młodowie. W ramach naszego przewodnika dla seniorów 60 plus „Aktywny Sądeczanin” zachęcamy do spróbowania mineralnych
skarbów również w innych miejscach na terenie gminy.
Prezentację kolejnych leczniczych źródeł zaczniemy od tych, które udostępnione są na terenie Parku Zdrojowego. Pierwsze, ogólnodostępne, mieści się
w tzw. Małej Pijalni, drugie w Pijalni Artystycznej.
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Ze składników dostępnych tutaj wód najcenniejsze są wapń i magnez, w takich proporcjach, które gwarantują doskonale wchłanianie i dobroczynne działanie tych składników na funkcjonowanie naszego organizmu. Z kolei wodorowęglany doskonale wpływają na regulacje kwasowości treści żołądka przez co
woda ta przynosi ulgę osobom cierpiących na zgagę i nadkwasotę. Piwniczanka
wpływa też doskonale na układ nerwowo mięśniowy, jest polecana w profilaktyce zawałów serca i miażdżycy, reguluje przemianę materii oraz zmniejsza zagrożenie chorobami nowotworowymi. Zmniejsza również napięcie nerwowe,
zapobiega osteoporozie oraz kamieniom nerkowym.
Do obu źródeł dostać się można samochodem na dwa sposoby. Jadąc od
strony Nowego Sącza możemy z DK 87 skręcić na wysokości Głębokiego kierując się znakami wskazującymi dojazd na kąpielisko w Radwanowie. Wtedy na
miejsce dojedziemy drogą gminą po drugiej stronie Popradu. Tym, którzy nie
są obeznani w układzie tutejszych dróg rekomendujemy jednak dłuższy mniej
więcej o 10, 15 minut dojazd przez Piwniczną-Zdrój – musimy minąć rynek i za
nowym mostem w ciągu DK 87 na Popradzie skręcić w lewo, w ulicę Kościuszki
prowadzącą w dół i jechać cały czas prosto. Obie pijalnie będą po prawej stronie. W sumie podróż z Nowego Sącza zajmie nam autem od 30 do 45 minut,
uwzględniając duży ruch na ul. Węgierskiej czy na rondzie Jana Pawła II w Starym Sączu.
Można tu też dostać się autobusem, dojechać do Piwnicznej i z przystanku
w rynku dojść pieszo. Trzeba się kierować najpierw na kościół, a za kościołem
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skręcić w prawo a potem na kładkę dla pieszych na Popradzie, przejść na drugi brzeg,
skręcić w lewo a pijalnie będą po prawej stronie, około kilkaset metrów dalej. W ten sam
sposób, dzięki kładce, możemy się tu dostać
z pociągu – stacja PKP jest przysłowiowy rzut
beretem od mostku. Koszt biletu w obu przypadkach to zaledwie kilka złotych – od 4 do
8. Pociągiem dostaniemy się z Nowego Sącza
w czasie od 25 do 40 minut w zależności od
wybranego połączenia.
Obok pijalni jest pojemny parking,
a w okolicznym Parku Zdrojowym są wyjątkowo ciekawie zaaranżowane miejsca do wypoczynku, zacienione i otoczone zielenią. Jest
tu też plac zabaw dla dzieci. Przed Pijalnią
Artystyczną jest uwielbiana przez dzieci fontanna. Ubikacja jest jednak jedynie
w Pijalni Artystycznej i jest odpłatna.
Podsumowując – wystarczą tylko chęci, większych przeszkód na drodze w to
miejsce nie ma. Nawet osoby z problemami z poruszaniem się dostaną się tu bez
pomocy a nawet bez kijków. Jedynie Pijalna Artystyczna nie ma niestety, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do środka wiodą strome schody. Wodę możemy popijać tu bezpłatnie, obsługa funkcjonującej tu restauracji zawsze użyczy
nam szklanki, ale możemy też śmiało wodę zatankować do własnych butelek.
Podobnie jest w Małej Pijalni. Warto też pamiętać, że Pijalna Artystyczna funkcjonuje teraz jako obiekt komercyjny. Obecnie czynna jest w godzinach od 10
do 22, ale jesienią i zimą tylko do godziny 17. Mała Pijalnia funkcjonuje za to
przez całą dobę.

Wierchomlanka 
Aktywni Sądeczanie: źródło Wierchomlanka to prawdziwy
smak witalności
Wiechomlanka nie jest może najpopularniejszym źródłem wśród piwniczańskich zdrojów, ale za to to niekwestionowany wśród sportowców, szczególnie narciarzy i biegaczy, smak witalności. Aktywni Sądeczanie – w tym odcinku
naszego cyklu dla aktywnych seniorów zabieramy Was do Wierchomli Wielkiej
w gminie Piwniczna-Zdrój.
Korzystających z dobrodziejstw tego źródła można podzielić na trzy grupy:
miejscowych, z których wielu przedkłada tę wodę na wody minerale dostępne
w sklepach, nawet te piwniczańskie, turystów, którzy trafią tu przez przypadek
zmierzając na szlaki wokół Bacówki Pod Wierchomlą i do tutejszego hotelu
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oraz sportowców: biegaczy, rowerzystów i narciarzy, którzy twierdzą z przekonaniem, że woda ze źródła fantastycznie regeneruje i orzeźwia. Są nawet tacy,
którzy twierdzą, że czują się po jej wypiciu, jak po wypiciu kawy albo napoju
izotonicznego.
I nie ma się co dziwić. Wystarczy przyjrzeć się składowi Wierchomlanki:
kation sodowy (Na+) – 50.5 mg/l, kation potasowy (K+) – 6.5 mg/l, kation
amonowy (NH4+) – 1.5 mg/l, kation wapniowy (Ca2+) – 303.0 mg/l, kation
magnezowy (Mg2+) – 76.1 mg/l, kation żelazawy (Fe2+) – 15.8 mg/l, anion
wodorowęglanowy (HCO–3) – 1423.0 mg/l, anion chlorkowy (Cl–) – 6.7 mg/l,
anion siarczanowy (SO–4) – 1.1 mg/l – te stężenia i proporcje są imponujące.
Matka natura zafundowała nam esencję zdrowia i witalności. Wierchomlanka – to – podobnie jak pozostałe piwniczańskie źródła – woda wodorowęglanowo – magnezowo – wapniowo – żelazista.
Jony magnezowe i wapniowe neutralizują kwas żołądkowy a w wyniku reakcji wytrąca się w organizmie chlorek wapnia działający przeciwzapalnie. Dlatego
to woda doskonała dla osób z problemami układu pokarmowego. A co ciekawe
– fantastyczna jest również dla osób z zaburzeniami łaknienia, bo przyspiesza
i reguluje metabolizm.
Kationy żelaza są zbawienne dla osób cierpiących na anemię, o obniżonej
odporności i narażonych na duży wysiłek fizyczny. Mówiąc krótko – wzmacniają. Podobnie jest z magnezem, który niesie również pomoc w stresie – a kto go
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w tych szalonych, współczesnych czasach
nie doświadcza?
Efekt orzeźwienia potęguje niska
temperatura wody – latem wydaje się jak
wprost wyjęta z lodówki – i specyficzny
smak.
Dlatego nie dziwmy się, że jak ktoś tu
zajedzie, to tankuje Werchomlankę butelkami. Ważne, by wodę wypić w ciągu
maksymalnie 48 godzin a jeszcze lepiej
w ciągu doby. Trzeba ją przechowywać
albo w lodówce, albo w zacienionym,
chłodnym miejscu. Na świetle dziennym
minerały szybko się wytrącą i osiądą na
dnie. Woda straci zupełnie swoje lecznicze właściwości.
Jak tu dojechać? Z Nowego Sącza trzeba się kierować drogą krajową nr 87 na
na Piwniczną-Zdrój a potem na rondzie koło mostu granicznego nad Popradem
odbić na Muszynę – zjechać na drogę wojewódzką 971. Zjazd na Wierchomlę
jest doskonale oznakowany. Źródełko będzie po lewej stronie drogi – zobaczymy je po przejechaniu ok. 3,5 km od skrzyżowania. Przejazd powinien nam zająć około 45 minut.
Ujęcie wody jest obudowane kamienną cembrowiną pod drewnianą wiatą
z ławeczkami.

Wody mineralne w Muszynie 
Muszyńskie wody mineralne są najlepsze? Aktywni Sądeczanie
spróbujcie!
Muszyna jest uzdrowiskiem słynącym z leczniczych wód mineralnych,
które wykorzystywane są do kuracji pitnej i różnego rodzaju leczniczych kąpieli.
O tym, że warto je pić, nie trzeba nikogo
przekonywać. I to nie tylko z butelki, ale
prosto ze źródełek. Aktywni Sądeczanie,
przyjeździe, spróbujcie. Nie pożałujecie!
To nasza kolejna propozycja w ramach
przewodnika turystycznego po regionie
dla aktywnych seniorów.
O tym, że warto pić „mineralną”
nie trzeba nikogo przekonywać. Jako
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pierwszy źródła muszyńskich wód opisywał kronikarz Jan Długosz w XV wieku.
W 1929 roku wykonano pierwszy odwiert "Antoni" o głębokości 110 metrów,
co przyczyniło się do rozwoju uzdrowiska. Rok później Muszynę włączono do
Związku Uzdrowisk Polskich, a w 1934 miejscowość odzyskała prawa miejskie, a także uruchomiono ponownie łazienki mineralne. Pojawili się liczni
kuracjusze.
Odwiert „Anna” wykonany w 1958 roku, znajduje się przy ulicy Jasnej, nad
potokiem Muszynka, naprzeciw przystanku kolejowego Muszyna Zdrój, u stóp
ruin zamku. Jedna z dróg od średniowiecznego zabytku prowadzi wprost do
źródełka, które jest zadaszone. Można też, jadąc od strony Krynicy, wysiąść na
przystanku autobusowym, znajdującym się ok. 200 metrów od niego.
Obok przebiega trasa rowerowa Szlakiem Wód Mineralnych.
Woda ze źródełka „Anna” ma wyśmienity i orzeźwiający smak. Jest jedną
z najsmaczniejsza wód mineralnych w okolicy, ma dużą zawartość rozpuszczonego dwutlenku węgla. Posiada właściwości przeciwzapalne oraz antyalergiczne. Pozytywnie wpływa również na układ wydalniczy i pokarmowy. Wodę z ujęcia można czerpać bez ograniczeń przez cały rok.
Źródełko wody mineralnej bije też w pijalni „Milusia”, do którego łatwo
trafić. Znajduje się przy ulicy Piłsudskiego, odchodzącej od rynku, w otoczeniu niewielkiego skweru, w którym są ławki. Ujęcie wykonano w 1935 roku, na
zlecenie inż. Józefa Krówczyńskiego, który wybudował w sąsiedztwie łazienki
mineralne.
Odwiert o głębokości 170 metrów, nazwano imieniem Mili Lachowej, żony
ówczesnego starosty nowosądeckiego Macieja Lacha.
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Woda ma wyśmienity, orzeźwiający smak. Najlepiej smakuje prosto z kranu, zawartość dwutlenku węgla powoduje, że pieni się jak szampan. Od pijalni
Milusia, idąc prosto ulicą Piłsudskiego, a następnie przechodząc most na Popradzie, ok. 15 minutowym spacerkiem dojdziecie do wód mineralnych w Pijalni
Antoni.
Po drodze miniecie baseny, a także kawiarnię i restaurację, gdzie możecie wypić kawę lub zjeść obfity obiad – w okolicy jest sporo punktów gastronomicznych.
Pijalnia Antoni znajduje się na Zapopradziu, w otoczeniu przyrody Ogrodów Tematycznych, fontann. Tutaj odbywają się kameralne koncerty skrzypcowe (i inne), wstrzymane obecnie z powodu Covid–19. Są promenady spacerowe
z ławkami, zbiorniki wodne, woliery z egzotycznym ptactwem. Dostępne nieodpłatnie są toalety, a także parkingi.
W 1929 roku z inicjatywy władz gminy wykonano pierwszy odwiert ujmujący mineralną wodę leczniczą. Działanie to odmieniło to życie miasta, gdyż posiadanie własnego ujęcia źródełka o wyśmienitym składzie chemicznym umożliwiło uruchomienie łazienek mineralnych. Woda wydobywana z odwiertu na
głębokości 120 m, w swoim składzie zawiera dużą ilość magnezu, stosowana jest
w leczeniu chorób układu trawienia, dróg moczowych, górnych i dolnych dróg
oddechowych, osteoporozy oraz otyłości.
Pijalnia czynna jest sezonowo dlatego zawsze warto zawczasu sprawdzić
szczegóły na Internecie.
W 2016 roku Ogrodach Biblijnych
oficjalnie otwarto źródełko wody mineralnej „Maryja”. Odwiert ma głębokość 70 m, stąd wypływa szczawa wodorowęglanowo – (HCO3) wapniowo
(Ca) magnezowa (Mg).
Kamienne ujęcie zdroju powstało
z okazji jubileuszu 400-lecia sprowadzenia z Katedry Wawelskiej do Muszyny figury Matki Bożej. Na tablicy
przy źródle widnieje napis: „Wotum
wdzięczności Maryi w 400-lecie Pani na Muszynie od Spółdzielni Pracy Muszynianka”. Wodą można się delektować nieodpłatnie w godzinach otwarcia ogrodów. Mineralizacja wynosi 1405 mg/l, a zasoby eksploatacyjne źródła to 24 000
l/dobę.
Do Ogrodów Biblijnych, z wodą mineralną „Maryja” możecie podjechać
prywatną komunikacją autobusową z Krynicy, wysiadając przy kościele pw. św.
Józefa.
Na ulicy Grunwaldzkiej bije źródło "Grunwald" potocznie nazwane Wodą
spod Krzyża znajduje się 400 m od kościoła parafialnego pw. św. Józefa, w kierunku Powroźnika. Jest jednym z najdawniej znanych w Muszynie, a wypływa
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ze zbocza doliny Muszynki. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z połowy
XIX wieku. W 1878 roku, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karol Olszewski badał skład chemiczny pochodzącej z niego wody mineralnej. Ujęta na głębokości około 2 m poniżej powierzchni terenu, woda „Grunwald” posiada dużą
zawartość rozpuszczonego dwutlenku węgla. Woda korzystnie wpływające na
przewód pokarmowy czy też drogi moczowe.
Butelkowaną wodę mineralną ziemi muszyńskiej możecie nabyć z etykietami Muszynianki (magnez, wapń, wodorowęglany). Dostępne są też wody z rozlewni CECHINI czyli Muszyna, Józef i Stanisław. Zawarty w tych wodach wapń
reguluje krzepliwość krwi, przeciwdziała osteoporozie i odczula, a magnez pomaga przy kłopotach z układem krążenia.
Jeśli do wszystkich źródeł będziemy chcieli dotrzeć po kolei pieszo, to czeka
nas całodzienna wyprawa bo do pokonania będziemy mieli w sumie kilkanaście
kilometrów. Ale to najlepsze rozwiązanie, bo z miejscami parkingowymi, szczególnie w sezonie jest naprawdę trudno. Warto zaznaczyć, że wszystkie muszyńskie atrakcje i ulice są doskonale oznakowane więc nie ma ryzyka, że będziemy
kluczyć po uliczkach. Warto tu wybrać się pociągiem. Połączeń z Nowego Sącza
jest bardzo dużo, ale zaznaczamy, że podróż zajmie nam nawet 1, 5 godziny.
Koszt biletu waha się w przedziale od 6, 6 do 18 zł w zależności od wyboru połączenia. Ważne – pociągami do Muszyny można zabrać rowery. Trzeba to jednak
zgłosić konduktorowi przed albo zaraz po wejściu do pociągu i uiścić opłatę
w wysokości ok. 10 zł. Jeśli skorzystamy z tego rozwiązania to degustację wód
można rozpocząć od wspomnianego odwiertu „Anna” vis – a – vis przystanku
Muszyna – Zdrój.
Samochodem można tu dojechać z Nowego Sącza na dwa sposoby – drogą krajową 75 przez Krynicę-Zdrój (albo korzystając z DK 87 przez Piwniczną
i słynny Żegiestów. Wtedy można podziwiać z auta piękno Doliny Popradu.

Te magiczne krynickie zdroje zna cały świat.
Aktywni Sądeczanie też powinni

W Krynicy-Zdroju są 23 źródła, ujęcia leczniczych wód mineralnych. My
dziś zapraszamy Aktywnych Sądeczan do odwiedzenia tych, dzięki którym Krynica zrobiła się sławna w całym świecie czyli do „Źródełka miłości” i „Zdroju
płodności”, które zlokalizowane są na stokach Góry Parkowej.
Góra Parkowa leży w samym sercu krynickiego uzdrowiska. Są na niej bardzo czytelnie oznakowane szlaki i wytyczone ścieżki z ławkami, są też altany,
w których można wypocząć i schronić się przed deszczem. Droga do każdego ze
źródeł jest oznakowana.
Do „Źródełka miłości” trafimy kierując się połączonymi szlakami żółtym
i niebieskim. Źródełko jest przed ich rozwidleniem. Bije stąd słaba szczawa wodorowęglanowo–magnezowo–sodowo–wapniowo–żelazista, której picie zaleca
się w leczeniu chorób układu krążenia, pokarmowego oraz przy zaburzeniach
centralnego układu nerwowego. Wedle legendy, kto napije się wody z tego źródła będzie miał powodzenie w miłości.
Źródełko „Bocianówka” zwane też „źródełkiem płodności” jest na Polanie
Michasiowej. Nazwa polany pochodzi od imienia lekarza zdrojowego, który
pracował w Krynicy aż 30 lat – Michała Zieleniewskiego. Źródełko bije z ujęcia
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wmontowanego w kamienną
figurę bociana obejmującego
maleńkie dziecko. Pośladki
maluszka są mocno wytarte, bo
niemal każdy odwiedzający to
miejsce gładzi je pieszczotliwie.
Podanie głosi, że to właśnie
dzięki tej wodzie następczyni
holenderskiego tronu księżna
Juliana Louise Emma Marie
Wilhelmina doczekała się ze
swoim mężem księciem Bernhardem Lippe-Biesterfeld, po
wieloletnich staraniach, pierwszej córki. Na Polanie Michasiowej jest też bardzo popularna Altana Michasiowa.
Z obu tych magicznych źródeł można napić się wody bez ograniczeń
i bezpłatnie.
U podnóża Góry Parkowej znajduje się tzw. Pijalnia Jana. I tylko tu można
napić się wód ze zdroju „Józef " ochrzczonego tak na cześć dr Józefa Merunowicza, kierownika Departamentu Sanitarnego Namiestnictwa we Lwowie, który
mocno dbał o interesy rozwijającego się uzdrowiska. Nazwa ta została nadana
w 1880 roku. Wcześniej źródło nosiło miano Dudzika 1.200 metrów dalej jest
źródło Jan, nazwane od imienia kąpielowego, który przynosił z niego wodę kuracjuszom pobierającym zabiegi borowinowe. Pijalnia ta otwarta jest w godzinach od 7 do 17.45.
Jak tu dotrzeć? Do Krynicy można dojechać niemal z całej Sądecczyzny, zarówno autobusami przewoźników działających lokalnie jak i tych, którzy organizują kursy dalekobieżne. Koszt biletu nie powinien być wyższy niż 10 zł. Najbliższy przystanek jest przy ul. Marszałka Piłsudskiego. Stąd do Góry Parkowej
jest zaledwie kilkaset metrów. Możemy też skorzystać z połączeń PKP. Tyle, że
wtedy podróż z Nowego Sącza zamiast 40 minut zajmie nam nawet około godziny i 40 minut. Inna rzecz, że dworzec PKP jest oddalony od Góry o 1,6 kilometra
i na przejście tego dystansu musimy zarezerwować ok. 30 minut. Koszt biletu –
w zależności od wyboru połączenia – oscyluje w granicach od 7 do 21 złotych.
Do Krynicy-Zdroju można się też wybrać autem. Ale góry musimy uprzedzić – Krynica cierpi na ogromny deficyt miejsc parkingowych i może się okazać, że na szukaniu wolnego stracimy nawet kilkadziesiąt minut. Ale jak nam się
uda, to chyba najwygodniejsza forma.
Wiele osób starszych i mających problemy z poruszaniem się korzysta przy
zwiedzaniu Góry Parkowej z kolejki obsługiwanej przez PKL. Dojście do dolnej
i górnej stacji jest bardzo dobrze oznakowane, koszt biletu w jedną stronę to kolejno 18 zł – normalny i 14 zł ulgowy, w tym dla seniorów 65 plus. Przejażdżka

Wody mineralne w Tyliczu 
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w obie strony jest tańsza i kosztuje 14 i 11 zł. Na 10-procebtową ulgę mogą też
liczyć członkowie PTTK. Można tu płacić kartą płatniczą i można też kupić bilety on-line. Znamy seniorów, którzy wolą na górę wjechać i podziwiać atrakcje
schodząc i takich, którym wygodniej jest zwiedzać wchodząc pod górę a w drodze powrotnej korzystać z kolejki. Kolejka jest dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Na dolnej i górnej stacji są ubikacje, ale płatne. W ramach
górnej funkcjonuje bardzo popularna restauracja i – nawet w sezonie zimowym
– ogródek, gdzie również serwowane są posiłki i napoje. Uwaga! Godziny funkcjonowania kolejki są różne w zależności od sezonu i warto przed wybraniem się
tutaj dopytać telefonicznie o szczegóły.
Na Górze Parkowej bywa czasem ślisko. Po deszczach wilgoć utrzymuje się
tu dość długo, dlatego warto ubrać się na wycieczkę w buty sportowe albo trekkingowe i zabrać ze sobą kijki dla asekuracji.

Smak Tyliczanki zmienia się z porami roku. Aktywni Sądeczanie,
sprawdźcie sami!

Tyliczanka to kolejne wyjątkowe źródło na Sądecczyźnie. To szczawa, której
smak – jak twierdzą z przekonaniem miejscowi mieszkańcy – zmienia się w zależności od pory roku. Kiedy jest najlepszy? W ramach naszego przewodnika dla
seniorów 60 plus zapraszamy Aktywnych Sądeczan do degustacji.

79

ŹRÓDŁA WÓD MINERALNYCH
80

Smaki tylickich wód – w sumie jest ich w okolicy około 35 – warto zacząć
smakować od Tyliczanki – Źródła Zdroju Głównego. To szczawa wodorowęglanowo – wapniowo – żelazista, której smak według miejscowych zmienia się
w zależności od pory roku i pogody. – Woda najsmaczniejsza jest przy słonecznej, letniej pogodzie, gdy temperatura sięga tak około 30 stopni Celsjusza – zapewnia nas sołtys Tadeusz Jarzębiak. – W czasie roztopów, wiosną jest zupełnie
inna.
Dzięki doskonałej wręcz proporcji cennych pierwiastków wodę tę poleca się
przy schorzeniach przewodu pokarmowego, nieżycie żołądka oraz przy anemii
i niedokrwistości. Władze gminy Krynicy-Zdroju chcą tu już przyszłym roku
wybudować tężnię solankową na podwalinie zaplombowanego dziś ujęcia wody
solankowej, by stworzyć tym samym doskonałe warunki do podkurowania się
dla osób, które mają problemy z układem oddechowym.
Źródło zlokalizowane jest w Parku Zdrojowym w Tyliczu po lewej stronie
potoku Muszynianka. Jak podkreśla z dumą gospodarz miejscowości, wodę stąd
czerpać już mieli kupcy zmierzający na Węgry jeszcze Bursztynowym Szlakiem.
– Wodę tę wożono też do Krakowa na uczty do słynnego Wierzynka – zaznacza
Jarzębiak. A my tylko dodajmy, że pierwsze oficjalne zapisy o źródle pochodzą
z 1753 roku.
Ujęcie Tyliczanki jest pod zadaszoną wiatą z siedziskami i można z niego
czerpać bez ograniczeń przez cały rok. Jest tu też grill z kamienia a z wiaty śmiało może korzystać nawet do 25 osób. Obok jest plac zabaw dla dzieci i siłownia
pod chmurką, więc można się tu wybrać również wnukami i wypoczywać przez
cały dzień. Jest tu też ubikacja typu TOI TOI.
Obok kompleksu jest niewielki parking dla około 6 samochodów. Dojazd
z Nowego Sącza zajmie nam ok. 45 minut. Miejsce to jest przyjazne dla osób
niepełnosprawnych – są tu chodniki, po których można się poruszać nawet
na wózku inwalidzkim. Najbliższe przystanki autobusowe są koło pobliskiego
cmentarza i koło miejscowej szkoły w odległości około 300, 400 metrów. Przy
czym z racji obecnej sytuacji epidemiologicznej spora część kursów autobusowych z Krynicy-Zdroju jest zawieszonych do odwołania. Zatem jeśli chcemy się
tu dostać autobusem lokalnych przewoźników trzeba zawczasu sprawdzić rozkład jazdy. Sołtys dodaje z kolei, że w rynku zatrzymuje się w drodze na Słowację
autobus FilxBusa.
Warto też podkreślić, że to właśnie z tylickich wód produkowana jest Kropla
Beskidu a tylickie, wysoko zmineralizowane źródła uznawane są za jedne z najcenniejszych w Europie. Jako ciekawostkę możemy podać, że z racji doskonałych walorów smakowych miejscowe gospodynie wykorzystują wodę Tyliczankę
m. in. do smażenia pulchnych i lekkich naleśników (woda ze źródła jest doskonałym zamiennikiem zwykłej wody) a kawosze do parzenia wyjątkowej kawy.
Jeśli przyjedziemy tu autem albo na rowerze – tak, tak, część turystów, w tym
seniorów, do Tylicza przyjeżdża na rowerach – warto też odwiedzić drugie wyjątkowo popularne źródło a mianowicie Bradowiec zwany też Źródłem Miłości.

Źródło Św. Kingi w Starym Sączu 
Źródełko św. Kingi: tu historia przeplata się z legendą

Odwiedzić Stary Sącz i nie napić się wody ze Źródełka św. Kingi? To jakby
pojechać do Paryża nie zobaczyć wieży Eiffla. Przesadzamy? Aktywni Sądeczanie powinni wiedzieć, jaka jest odpowiedź.
Źródełko św. Kingi to jedno z tych miejsc, w których historia miesza się z legendą. Wszystko skupia się wokół osoby oficjalnej patronki Starego Sącza, czyli
św. Kingi właśnie. Szczegółową notę biograficzną świętej znajdziemy na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu pod adresem http://www.stary.
sacz.pl/pl/3627/0/Swieta_Kinga.html
Na potrzeby naszej publikacji skupimy się na legendzie o źródełku opracowanej przez Henryka Żychowskiego. Skąd się według niej wzięło źródełko?
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W tym celu musimy dostać się do ulicy Wolności w Tyliczu (trasa z Tylicza do
Powroźnika) skąd doprowadzi nas do źródła oznakowana ścieżka licząca sobie
ok. 370 metrów. Jeśli trasę Tyliczanka – Bradowiec będziemy chcieli pokonać na
piechotę czeka nas około 20 minutowy spacer, bo do pokonania będziemy mieli
ok. 1,7 km. Na miejscu powita nas tabliczka zawieszona na altanie w której jest
ujęcie z napisem: GDY PRAGNIENIE W TYM ŹRÓDEŁKU UGASICIE TO
MIŁOŚCIĄ WASZE SERCA NAPEŁNICIE.
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Św. Kinga zatknęła w ziemię swoją laskę i w jedną noc z tej laski
wyrosło pokaźne drzewo lipowe. Potem księżna nakazała wykopać
pod drzewem studnię. Okazało się, że wypływająca z niej woda jest
cudowna. Woda miała moc uzdrawiającą. Przy źródełku gromadziły
się rzesze wiernych z całej okolicy, szczególnie podczas corocznych
odpustów. Wierni obmywali wodą chore części ciała, mowa tu przede
wszystkim o oczach, a te były uleczone.

Trwa to do czasów współczesnych a podczas procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego wielu uzdrowionych, którzy poczuli moc źródełka, była świadkami. – Przytoczyć tutaj można przypadek, który posłużył w procesie wyniesienia
na ołtarze w czasie procesu kanonizacyjnego. Cud uzdrowienia prof. Mariana
Starczewskiego, kiedy to z silnego ropnego zapalenia wyrostka robaczkowego
tego wybitnego chemika, miała dokonać cudowna woda ze źródełka w Starym
Sączu – czytamy na portalu beskidsadecki.eu.
Jak tu dotrzeć? Do Starego Sącza można dojechać z Nowego Sącza autobusami MPK lub prywatnych przewoźników. Koszt biletu to maksymalnie 3,3 zł. Posiadacze Karty Nowosądeczanina autobusami MPK mogą jeździć nieodpłatnie.
Najlepiej wysiąść na Rynku i dalej przejść na piechotę. Należy kierować się w ulicę Kopernika a potem Bandurskiego. Po drodze miniemy Klasztor Sióstr Klarysek również związany z postacią św. Kingi, która
była jego założycielką. Wejście na ścieżkę prowadzącą do źródełka jest praktycznie naprzeciw klasztornej baszty. Do pokonania będziemy mieli w sumie
ok. 550 metrów a spacer zajmie nam ok. 7 minut.
Do źródełka możemy dojechać też autem, ale
w tym wypadku najwygodniej będzie skorzystać
z dojazdu Traktem – a jakże – św. Kingi. Jadąc z Nowego Sącza musimy przejechać rondo Jana Pawła
II a potem skręcić na pierwszym zjeździe z DK 87
w prawo, właśnie na trakt i jechać nim aż do końca
(po lewej stronie będziemy mijali Ołtarz Papieski, potem tory kolejowe, wystarczy kierować się na klasztorną basztę). Tyle, że w tym wypadku musimy liczyć
się z tym, że jest tu bardzo mało miejsc parkingowych. No chyba, że zostawimy
auto na obszernym parkingu wzdłuż Traktu św. Kingi. Wtedy do przejścia będziemy mieli ok. 800 metrów, które powinniśmy pokonać w 10 minut.
Do Starego Sącza można dojechać też pociągiem. Stacja PKP jest z resztą
miasta doskonale skomunikowana i też mieści się w okolicy Traktu św. Kingi,
bo przy ul. Papieskiej. Stąd do zdroju jest ok. pół kilometra, które pokonamy
w ok. 6 minut. Koszt biletu mieści się w przedziale od 3,6 do 7 zł w zależności
od wyboru połączenia.

Woda z Wysowej-Zdroju podnosi odporność.
Aktywni Sądeczanie, nie przegapcie!

Dziś w ramach naszego przewodnika Aktywny Sądeczanin dedykowanego
seniorom 60 plus zapraszamy Was na wycieczkę do Wysowej-Zdroju. Tutejsze
wody mineralne działają świetnie na system immunologiczny a i czas biegnie tu
jakoś inaczej, wolniej przez co i nasz umysł poczuje się tu fantastycznie.
Jakie jest działanie wód mineralnych z Wysowej-Zdroju? Otóż wody te doskonale wspomagają leczenie układu pokarmowego – wrzodów żołądka i dwunastnicy, schorzeń dróg żółciowych a nawet zaparć. Jednocześnie mają zbawienny wpływ przy kamicy nerkowej, stanach zapalnych dróg moczowych. Są bardzo
korzystne dla cukrzyków, dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Stymulują też
układ immunologiczny, podnoszą ogólną odporność organizmu.
Są doskonałe w smaku. Niektórzy mówią o nich, że są łagodne albo „mięciutkie". W sumie na terenie uzdrowiska jest aż 14 ujęć.
Ujęcie, które jest na wolnym powietrzu i można z niego korzystać bez ograniczeń to Józef I – szczawa wodorowęglanowo – chlorkowo – sodowo – wapniowa, borowa dedykowana przy chorobach urologicznych. To jednocześnie najstarsze ujęcie wody mineralnej w Wysowej – wykonano je w 1921 roku. Trudno
je przeoczyć, bo jest przy wjeździe do parku zdrojowego, zaraz obok całkiem
pojemnego parkingu. Ważna uwaga – jeśli wody zatankujecie więcej do plastikowych butelek to pamiętajcie, że najlepiej wypić ją w ciągu doby, do dwóch dni
maksymalnie.
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Wody mineralne w Wysowej-Zdroju 
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Kolejnych wód można posmakować w Pijalni Wód Mineralnych oddanej do
użytku w 2006 roku oddalonej zaledwie o kilkaset metrów. To wody ze źródeł Henryk, Franciszek, Anna, Józef II/Słone oraz wspominane już – Józef. Uwaga. Z racji sytuacji epidemiologicznej w obiekcie może przebywać maksymalnie 8 osób.
Obecnie pijalnia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
19.30 a w soboty od 9 do 15. W środku, na antresoli, jest również lodziarnia.
Za wodę w pijalni trzeba zapłacić, ale przy okazji można ją kupić w większej
ilości na wynos – w butelkach a nawet kilkulitrowych kartonach.
Jako ciekawostkę możemy zaznaczyć, że tutejsza rozlewnia oferuje też lemoniady i oranżady przygotowane na bazie wody mineralnej. Miłośnikom rześkich
smaków polecamy tę o smaku cytrynowym.
I kolejna bardzo ważna informacja – choć niemal większość tutejszych lokali
gastronomicznych i turystycznych honoruje płatności kartą wypłaćcie zawczasu
gotówkę, bo w Wysowej – Zdroju nie ma bankomatu. Najbliższy jest w dopiero
w Uściu Gorlickim.
Jeśli już popróbujemy wód, pospacerujemy po parku usianym altankami i ławkami, ocienionym pięknym starodrzewem (seniorzy z wnukami – są place zabaw
dla dzieci) warto zajrzeć do Starego Domu Zdrojowego, gdzie obecnie funkcjonuje restauracja. W menu jest coś ciepłego na słodko, i na wytrawnie. Można tu
też kupić manufakturowe przetwory: dżemy, konfitury – również z dodatkiem np.
imbiru czy alkoholu, pesto z czosnku niedźwiedziego, adżikę i prawdziwy chleb.
To bardzo klimatyczne miejsce przeniesione wprost z XIX wieku, czyli z czasów,
kiedy Wysowa przeżywała swoją uzdrowiskową świetność.
Poza terenem parku – przy wjeździe do serca uzdrowiska są też dwie karczmy
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z bardzo bogatym menu: począwszy od pierogów, przez tradycyjne potrawy
łemkowskie po dziczyznę. Wszędzie jest tak blisko, że nie ma w ogóle sensu
wsiadać do auta. Wszystkie miejsca w parku połączone są starannie utrzymanymi alejkami.
Co warto podkreślić – Wysowa-Zdrój ma zupełnie inny charakter niż uzdrowiska pokroju Krynicy – Zdroju czy Muszyny. Tu czas płynie inaczej, zdecydowanie wolniej. Nie ma – nawet w szczycie sezonu – wielkiego zgiełku, uciążliwych
tłumów. Jest fantastycznie cicho. Jeśli zatem chcecie odpocząć od miejskiego zgiełku, potrzebujecie „resetu”, tu będziecie mieli idealne warunki. Dla tych, którzy
mimo wszystko wolą wypocząć trochę aktywniej mamy jeszcze jedną informację
– w parku zdrojowym jest basen z najcieplejszą wodą w regionie.
I byłoby bardzo krzywdzące gdybyśmy nie wspomnieli o jeszcze jednej specjalności tego miejsca – o rydzach. W okolicznych lasach Beskidu Niskiego jest
ich tyle, że już od kilkunastu lat miejscowi organizują słynne na całą Polskę
Święto Rydza. W tym roku przez wzgląd na epidemię święto obchodzone jest jedynie wirtualnie. Ale gwarantujemy, że rydze zaserwują Wam wszystkie tutejsze
lokale gastronomiczne.
Na koniec mała ciekawostka – w latach 1975–1998 Wysowa-Zdrój położona
była w powiecie nowosądeckim.
Jak tu dojechać? Tylko samochodem, bo o bezpośrednim połączeniu autobusowym z Nowego Sącza można tylko pomarzyć. Jak widać na mapie do wyboru
mamy trzy trasy. My zdecydowanie rekomendujemy tę przez Klimkówkę, bo
zawsze po drodze możemy „zahaczyć” o tutejszy zalew i pospacerować nad jego brzegami. To
jednocześnie najdogodniejsza,
najlepsza jakościowo i najszybsza trasa. Gdy już wjedziemy
do Wysowej do Pijalni i parku
zdrojowego poprowadzą nas
kierunkowskazy.
Tak, jak już wspomnieliśmy przed parkiem jest po lewej stronie darmowy
parking a po drugiej stronie ulicy nieodpłatny szalet. Warte podkreślenia jest to,
że z racji bardzo przemyślanej organizacji przestrzeni w Wysowej – Zdroju będą
się czuć naprawdę komfortowo również osoby niepełnosprawne czy poruszające
się na wózkach inwalidzkich.

Źródełko w Litmanowej na Słowacji 
Źródło, które uzdrawia: Sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiej
Tym razem w ramach naszego przewodnika turystycznego Aktywny Sądeczanin zapraszamy Was na wyprawę do Sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiej
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na Słowacji. Woda z tutejszego źródła ma ponoć moc uzdrawiającą a odwiedzają
to miejsce pielgrzymi ze wszystkich stron świata.
Choć sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiej jest na Słowacji, to święta sława tego miejsca przyciąga pielgrzymów nie tylko z Sądecczyzny, okolic
Szczawnicy i Krościenka czy Podhala, ale też z całego świata. Cudowne właściwości tutejszego źródełka sprawiły, że z tygodnia na tydzień wokół polany
Zvir przybywa tablic, na których widnieją podziękowania wiernych za powrót
do zdrowia czy szczęśliwe rozwiązanie trapiących ich problemów.
Według tradycji wszystko zaczęło się 5 sierpnia 1990 roku, kiedy 12-letnią Ivetkę Korcakovą i 13-letnią Katkę Ceselkovą złapała w lesie burza.
Przerażone dziewczynki schowały się w pasterskim szałasie. Obie modliły
się gorąco, by burza przeszła bojąc się o swoje bezpieczeństwo. Wtedy na
ławce, na której siedziały przysiadła się do nich sama Matka Boska. Dziewczynki nie tylko ją widziały, ale też słyszały co mówi. Niebo się rozjaśniło,
burza się rozeszła. Dzieci wróciły do domów i opowiedziały najbliższym co
je spotkało. Okazało się, że Katka tylko czuła świętą obecność a Ivetka mogła nawet z Matką Boską rozmawiać. Wieść o objawieniu bardzo szybko
rozniosła się po całej okolicy. Z czasem nawet powstał na ten temat film pt.
„Nawiedzienie” („Ivetka a hora") nakręcony przez Vito Janečeka.
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Jak potoczyły się dalej losy dziewcząt? Katka wyszła szczęśliwie za mąż. Ivetka natomiast za namową bliskich wstąpiła do klasztoru. Tyle, że z czasem okazało się, że życie klasztorne jej nie służy. Dziewczyna nawet chciała popełnić samobójstwo i – po 9 latach służby – tuż przed ślubami odeszła z klasztoru. Niedługo
później wyszła za mąż.
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Ale wróćmy do samego miejsca
objawienia. Polana Zvir się ono na
południowo – wschodnim grzbiecie
Eliaszówki a prowadzi do niej pątniczy szlak z Mniszka. Gdy sława
tego miejsca zrobiła się naprawdę
duża, na polanie wybudowana została kaplica z obrazem Matki Boskiej
a z czasem powstał kościół otoczony
trybunami. Bardzo ważne stało się
też tutejsze źródełko, któremu przypisuje się właściwości oczyszczające
i uzdrawiające. Dziś jest obudowane,
zabezpieczone a pielgrzymi mogą
bez ograniczeń nabierać z niego
wody i zabrać ją później do domów
dla siebie lub dla chorych bliskich.
W całej okolicy na murach są nawet
wmurowane tablice dziękczynne kolejnych osób, które doświadczyły cudownej łaski roztaczającej się nad polaną
i zawartej w wodzie.
Sanktuarium Matki Boskiej Litmanowskiej znane jest nie tylko na Słowacji
i w Polsce (pielgrzymki organizowane są
m. in. z Jaworek leżących po drugiej stronie
pasma górskiego i z Krościenka), ale również cieszy się estymą pielgrzymów z innych krajów.
Jak tu dotrzeć? Jeśli chcecie skorzystać
z górskich szlaków to rekomendujemy wyruszyć z Obidzy w Piwnicznej. O zapleczu
turystycznym, jakie tu zorganizowała gmina pisaliśmy już opisując wieżę widokową
na Eliaszówce.
Co łączy Eliszaówkę z Litmanovą? Do sanktuarium najwygodniejszy i najbezpieczniejszy szlak zaczyna się przy szlaku na Eliaszówkę. Wystarczy kierować się
jak na wieżę i bacznie wypatrywać kierunkowskazu na Litmanovą właśnie – kierunkowskaz jest po prawej stronie a potem szlak jest bardzo dokładnie oznaczony
m.in. kolorowymi taśmami wiszącymi na drzewach. Ale przy tej opcji musimy się
nastawić na kilkugodzinną wędrówkę w obie strony. Miejscami dość forsowną.
Dlatego osobom mniej zaprawionym w wędrówkach radzimy do Litmanovej
dojechać autem. Wyruszając z Nowego Sącza musimy się najpierw kierować DK
– 87 na Piwniczną, potem na przejście graniczne Piwniczna–Mniszek a dalej
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drogą nr 68 na Lubovlę a dalej na samą Litmanovą. W tym wypadku podróż
nam zajmie trochę ponad godzinę – do pokonania jest ok. 54 kilometrów.
Dojazd do sanktuarium jest doskonale oznakowany, są tu pojemne parkingi
nawet na kilkadziesiąt samochodów, punkty gastronomiczne, w których można
zjeść i wypić coś ciepłego. Przy ścieżce od dolnego parkingu przy potoku Wielki
Lipnik do sanktuarium wykonano stacje drogi krzyżowej. W każdą niedzielę po
pierwszym piątku miesiąca odbywają się w sanktuarium msze święte w obrządku greckokatolickim.

Wody mineralne ze Szczawnicy 
Szczawnickie dary natury: skryte w parku szczawy dobre na wszystko

Naturalne wody lecznicze to domena nie tylko Muszyny czy Krynicy-Zdroju.
Położona wśród pienińskich gór Szczawnica przyciąga co roku wielu turystów.
Jadąc do Szczawnicy nie sposób skorzystać z leczniczych darów natury. Wody
mineralne, nazywane szczawami, można próbować nie tylko w Pijalni Wód Mineralnych w centrum miasta. Zachęcamy też Aktywnych Seniorów, by wyruszyli
w podróż po mieście w poszukiwaniu innych źródeł.
Szczawnica to miasto uzdrowiskowe położone na pograniczu Beskidu Zachodniego i Pienin. Tutaj znajduje się 12 źródeł wód mineralnych. Wody te polecane są m. in. przy schorzeniach dróg oddechowych, nieżytach żołądka, miażdżycy tętnic czy dla osób z wysokim poziomem cholesterolu.
Szczawnickich wód można próbować w Pijalni Wód Mineralnych na Placu Dietla 1. Budynek otwarty jest siedem dni w tygodniu. Od poniedziałku do
soboty, w godzinach od 7.30 do 17.45, a w niedzielę od 9 do 17. Ze względu na
epidemię koronawirusa odwołano niektóre turnusy dla kuracjuszy. Warto więc
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na bieżąco sprawdzać sytuację na stronie internetowej.
Szczawnica może pochwalić się jednak również
innymi źródłami wód mineralnych. Na terenie miasta
znajdują się trzy źródła ogólnodostępne. Zdrój „Szymona” znajduje się przy zejściu
na kolej linową na Palenicę.
Woda „Pitoniakówka” dostępna jest z kolei przy ulicy
Skotnickiej.
Trzecie źródło ogólnodostępne dla turystów i kuracjuszy to źródło „Wanda”. Znajduje się ono za Parkiem Dolnym w centrum Szczawnicy, obok domu wczasowego „Chemik”. Jest to
urokliwe miejsce, gdzie w otoczeniu natury można skorzystać z jej leczniczych
darów. Historia tego źródła sięga 1867 roku. Powstało ono w miejscu dwóch
starych zdrojów Anieli i Heleny. Wodę ze źródła można czerpać za darmo przez
cały rok.
Do Szczawnicy bez problemu dostaniemy się prywatnym przewoźnikiem.
Bus jedzie z Nowego Sącza, przez Stary Sącz i kończy swą trasę w mieście uzdrowiskowym. Z przystanku dworcowego w Szczawnicy mamy najbliżej do źródła
„Wanda”. Przejście zajmie nam kilka minut. Do punktu poboru wody „Wanda”
możemy trafić, idąc przez park.
Turyści podróżujący samochodem mogą zostawić pojazd na licznych parkingach w centrum miasta. Najbliżej samochód można zaparkować przy parkingu niestrzeżonym przy Alei Parkowej. Godzina parkowania kosztuje średnio
3 złote, ale wszystko zależy od tego, który parking wybierzemy.
Aby dostać się do „Wandy” trzeba pokonać kamienne schody, nie ma tam
podjazdu dla wózków. Przy ulicy Głównej, zaraz obok parku, funkcjonuje toaleta publiczna. Przy punkcie poboru wody znajduje się ławka dla strudzonych
wędrowców. Kilka metrów niżej jest z kolei zadaszona altana. Drewniana zabudowa z zewnątrz wygląda całkiem schludnie, w środku jednak widać, że jest to
ulubione miejsce niektórych osób do picia alkoholu. Służby porządkowe powinny częściej odwiedzać altanę i zająć się porozbijanymi szklanymi butelkami. Ponadto, odpoczynku można szukać na licznych ławeczkach w urokliwym Parku
Dolnym.
Na co dobra jest woda „Wanda”? Przede wszystkim na wszelkie choroby
przewodu pokarmowego. Szczawa ma działać na otyłość czy nerwicę. Pomóc
ma również tym, którzy pracują w uciążliwych warunkach, w wysokich temperaturach – „Wanda” ma pomóc zregenerować organizm. Jedna szklanka dziennie przed jedzeniem to zalecana dawka.
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„Wanda” ma słony posmak,
więc nie każdemu przypadnie do
gustu. Miejsce położone jest na
uboczu, wśród drzew. Chociaż
niewątpliwie, ma ono swój urok,
jest mało wyeksponowane dla
widoku turystów. Warto jednak
wyruszyć na miejską wycieczkę
w odkrywaniu tych mniej popularnych miejsc.
Z Nowego Sącza do Szczawnicy dojedziemy drogą wojewódzką
numer 969. W Krościenku nad
Dunajcem trzeba zjechać z ronda
w kierunku Szczawnicy. Trasa zajmie około godziny.
Spacer z Pijalni Wód Mineralnych do źródła „Wanda” zajmie
około 30 minut. Po drodze znajduje się dużo punktów gastronomicznych, gdzie można zjeść
obiad, wypić kawę i uraczyć się
deserem. W Szczawnicy innych
atrakcji z pewnością nie zabraknie. Na spragnionych wrażeń
czeka wyciąg na Palenicę, wypożyczalnie rowerów i ścieżki, które
zaprowadzą aktywnych seniorów
aż na Słowację.
Źródło „Wanda” spodoba się
tym, którzy cenią sobie oryginalne
miejsca. Dotarcie do źródła może
jednak sprawić niektórym kłopot,
ponieważ trasa do niego nie jest
oznakowana, mimo, że znajduje
się prawie w centrum miasta. Władze Szczawnicy powinny również rozważyć, umieszczenie tabliczek informacyjnych przy punkcie poboru wody. „Wanda” jest trochę zapomnianym miejscem
na mapie Szczawnicy. Właśnie to sprawia, że warto do niego dotrzeć i odkryć na
nowo jego urok.

Oznaczenie obiektów


obiekt bez barier,
łatwo dostępny,
nie sprawiający nadmiernych trudności



obiekt wymagający wysiłku,
ograniczenia w dostępie,
czasami wskazana pomoc osób trzecich



obiekt trudno dostępny,
wymagający, występują bariery architektoniczne,
konieczna pomoc osób trzecich
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Przydatne linki i adresy
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
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www.sadeczanin.info
www.sadeczanin.info/tag/Aktywny Sądeczanin
Nowy Sącz – Centrum Informacji Turystycznej
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 444 24 22
e-mail: cit@nowysacz.pl, it.nowy-sacz@msit.malopolska.pl
www.ziemiasadecka.info | www.visitmalopolska.pl/nowysacz
Stary Sącz – Informacja Turystyczna
Rynek 5, 33-340 Stary Sącz
tel. 18 446 18 58, 512 248 609
e-mail: wstarymsacz@gmail.com
www.it.wstarymsaczu.pl | www.stary.sacz.pl
Limanowa – Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 25, 34-600 Limanowa
tel. 18 337 58 00
e-mail: it.limanowa@msit.malopolska.pl
www.powiat.limanowski.pl
Piwniczna-Zdrój – Informacja Turystyczna
Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. 18 446 83 25
e-mail: informacjapiwniczna@o2.pl
www.piwniczna.pl/centrum-informacji-turystycznej | www.turystyka.piwniczna.pl
Muszyna – Centrum Informacji Turystycznej
ul. Krzywa 1, 33-370 Muszyna
tel.: 18 534 91 61
e-mail: cit@muszyna.pl
www.muszyna.pl | www.mgok.muszyna.pl | www.twojamuszyna.pl
Krynica-Zdrój – Informacja Turystyczna
Zdrojowa 15, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 472 55 77, 18 472 55 88
Krynicka Organizacja Turystyczna
tel. 18 471 6105
e-mail: biuro@kot.org.pl
www.krynica.org.pl
Tylicz – Informacja Turystyczna
Rynek 5, 33-383 Tylicz
tel. 504 824 510
e-mail: itylicz@gmail.com
www.itylicz.pl

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Wysowa
tel. 516 006 346
e-mail: centrum@karpating.pl lub cpt@usciegorlickie.pl
Gorlice – Pawilon Historii Miasta Gorlice
Rynek 2, 38-300 Gorlice
tel. 18 355 12 80
e-mail: pawilon@um.gorlice.pl
www.gorlice.pl
Grybów
www.gminagrybow.pl
Rytro
www.rytro.pl
Łącko
www.lacko.pl
Czchów – Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 2, 32-860 Czchów
tel. 14 684 31 88
mail: cit@czchow.pl
www.czchow.pl
Nowy Wiśnicz – Punkt Informacji Turystycznej
Zamkowa 13, 32-720 Nowy Wiśnicz
tel. 14 685 09 46
www.zamekwisnicz.pl | www.nowywisnicz.pl
Szczawnica
tel. 18 262 23 32
www.pieninskiecentrumturystyki.pl | www.szczawnica.pl
Czorsztyn
www.czorsztyn.com.pl | www.czorsztyn.pl
Niedzica – Punkt Informacji Turystycznej
tel. 18 2610144
www.zzw-niedzica.com.pl
Stara Lubovna ( SK)
www.slovakia.travel/pl/miejskie-centrum-informacji-stara-lubovna
tel. +421/52/43 217 13
ic@staralubovna.sk
Informacne centrum hory Zvir – + 421/903 982 828

▶▶

www.drewniana.malopolska.pl

▶▶

www.slovakia.travel/pl/kontakt/slowackie-centrum-turystyki-w-polsce
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Fundacja Sądecka działa od 1992 r.
i jej misją jest wspieranie rozwoju regionu poprzez realizację licznych akcji
społecznych oraz projektów, które skierowane są do różnych grup i środowisk
i uzależnione od potrzeb mieszkańców.
Ważnym polem aktywności Fundacji
jest wspieranie kultury, pielęgnowanie
tradycji i historii Sądecczyzny oraz promowanie regionu. Projekty flagowe Fundacji Sądeckiej to konkurs historyczny
„Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto
– Moja Duma”, Zjazd Sądeczan, Plebiscyt
„Sądeczanin Roku”, Akcja Charytatywna
„Serce – Sercu” (zbiórka żywności dla
ubogich rodzin z regionu), Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków, nagroda
literacka im. Ks. prof. Bolesława Kumora,
konkurs muzyczny „Sądeckie Młode Talenty”, Małopolskie Talenty, Przystanek
Kultura, Centra Aktywnego Wypoczynku, „Sądeczanie dla Niepodległej”.

