
Powiat 
Limanowski

Starostwo Powiatowe w Limanowej

ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

tel. +48 18 33 37 800, fax +48 18 33 37 880

e-mail: starostwo@powiat.limanowski.pl

www.powiat.limanowski.pl

Najwyższy szczyt Gorców (1310 m n.p.m.) i zarazem centralny punkt tego pasma. Tworzy rzadki układ 
orograficzny, tzw. rozróg, czyli szczyt od którego promieniście rozchodzą się grzbiety górskie. Sam szczyt 
znajduje się po za obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego. 5 minut drogi od szczytu na wysokości 1283 
m n.p.m. położone jest największe w Gorcach schronisko turystyczne. Jest to zarazem centralne 
skrzyżowanie szlaków górskich w Gorcach. Popularność tego miejsca sprawia, że wielu turystów właśnie 
z nim utożsamia nazwę Turbacz

Góra Turbacz

Najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego (1171 m n.p.m.),  który nie tworzy odosobnionego wzgórza, ale jest 
zwornikiem od którego rozchodzi się kilka grzbietów bocznych. Największą atrakcją szczytu jest wznosząca 
się ponad nim, mająca ponad 20 m wysokości, pla�orma widokowa, z której rozpościera się rozległa 
panorama na otaczające pasma górskie. Jest to jedyne wzgórze Beskidu Wyspowego, na którym można 
znaleźć fragmenty roślinności regla górnego Nieopodal szczytu, dla upamiętnienia 50 rocznicy wycieczki 
księdza Karola Wojtyły na Mogielicę, ustawiony został tzw. krzyż papieski. 

Góra Mogielica

Największa i najbardziej znana jaskinia Beskidu Wyspowego. Znajduje się na północnych stokach Łopienia, 
na wysokości około 880 m n.p.m. Korytarze mające łącznie ponad 430 metrów długości i głębokość sięgającą 
16 metrów, znajdują się około 880 m n.p.m. W obszarze, do których dochodzi światło dzienne, rozwijają się 
mchy i porosty. Na szczątkach organicznych występują grzyby i pleśnie. W jaskini stwierdzono obecność 
licznych pająków, motyli i owadów bezskrzydłych. W okresie zimy hibernują tu nietoperze.

Jaskinia Zbójecka

Do dyspozycji gości jest szereg atrakcji tj. Basen pływacki: wymiary 25 metrów na 12,5 metra, głębokość 
1,2–1,8 metra, sześć torów pływackich, w wyposażeniu podnośnik fotelikowy dla niepełnosprawnych. 
Basen szkoleniowo-rekreacyjny: wymiary 12,5 metra na 6,5 metra, powierzchnia 81 metrów 
kwadratowych, Basen-brodzik: dla dzieci młodszych, wymiary około 12 metrów kwadratowych, głębokość 
0,10–0,40 metra. Baseny spa: jacuzzi okrągłe i jacuzzi pięciokątne, narożne, ławeczki dla sześciu osób 
siedzących, osiem dysz masażu wodno-powietrznego, masaż powietrzny perełkowy. Zjeżdżalnia wodna 
rynnowa: długość 50 metrów.

Trasa „Mogielica” to pętla o długości 25 km zaczyna się i kończy przy parkingu na „Wyrębiskach” w Zalesiu, 
oddalonych od „Zalesianki” o 3 km – przy zielonym i żółtym szlaku turystycznym. Trasa „Zalesie” 
prowadzona jest wzdłuż istniejących dróg leśnych o łącznej długości 5,5 km biegnie granią w kierunku 
południowym pod Jasionik i z powrotem. Początek i koniec trasy znajduje się na terenie stadionu 
piłkarskiego klubu sportowego „Zalesianka”.

Trasy rekreacyjno-sportowe w rejonie 
Góry Mogielica       

Gorczański Park Narodowy powstał w 1981 roku i zajmował początkowo 5908 ha. Cały teren Parku leży w 
województwie małopolskim. Jego powierzchnia była stopniowo zwiększano i obecnie wynosi 7029,85 ha. 
97% parku obejmuje najwyższe szczyty Gorców, poza Turbaczem i stanowi zwarty kompleks. Pozostała część 
parku to pojedyncze enklawy, m.in. uroczyska Jasionów i Pod Gorcem, a także Las Kędzierski i Dwór w 
Porębie Wielkiej. W objętej ścisłą ochroną, największej części parku znajdują się zachowane w stanie 
nietkniętym lasy i bory. Zamieszkują je liczne gatunki zwierząt – 185 gatunków kręgowców, z których 21 
znajduje się w rejestrze zagrożonych gatunków na terenie Polski. Z uwagi na występowanie bardzo rzadkich 
w skali europejskiej gatunków ptaków, Gorczański Park Narodowy został włączony do projektu Natura 2000.

Gorczański Park Narodowy z siedzibą 
w Porębie Wielkiej

Krzyż na Miejskiej Górze został wzniesiony w celu uczczenia 2000-lecia chrześcijaństwa. Jest stalowym 
monumentem o konstrukcji ażurowej ustawionym na żelbetowym cokole. Ma wysokość 37 metrów, 
rozpiętość ramion 13 metrów oraz waży 321 ton. U podstaw ma kaplicę, a 4,5 metra nad ziemią taras 
widokowy. 

Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, położony jest na wysokości 518 m n.p.m. na wzgórzu 
Jabłoniec w Limanowej. Jest to cmentarz reprezentacyjny okręgu X, bardzo starannie wykonany i dobrze 
utrzymany.  Pochowano na nim żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, którzy zginęli w dniach 7-12 
grudnia 1914  w czasie operacji limanowsko-łapanowskiej. Zakończyła się ona zwycięstwem wojsk 
austriackich, którzy zahamowali rosyjską ofensywę w kierunku Krakowa i Śląska. 

Cmentarz Wojenny na Wzgórzu Jabłoniec

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej (PCIT) podlega pod Starostwo Powiatowe 
w Limanowej. PCIT w Limanowej powstało w 2008 roku i na początku miało swoją siedzibę w Budynku 
Starostwa Powiatowego. Od 2011 roku działa w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej 
i ma swoją siedzibę w „Buzodromie”. Jest to nietypowy budynek usytuowany w samym centrum stolicy 
powiatu, na limanowskim rynku. Na tarasie centrum umieszczono ciekawy element architektoniczny - 
szklane kopuły, które swoim rozmieszczeniem i wielkością obrazują najwyższe szczyty Beskidu 
Wyspowego. Można stąd oglądać panoramę rynku. 

Powiatowe Centrum Informacji 
Turystycznej w Limanowej
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Powiatu Limanowskiego

34-600 Limanowa www.miasto.limanowa.pl

ul. Jabłoniecka, 34-600 Limanowa

Limanowa Rynek 25, 34-600; Limanowa tel. (18) 3375 800 www.powiat.limanowski.pl

ul. Zygmunta Augusta 37, 34-600 Limanowa tel. (18) 337 01 18 www.plywalnia.limanowska.pl

Budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy LKS "Zalesianka" tel. 603 669 603 

Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź tel. (18) 331 72 07 www.gorczanskipark.pl

trasymogielica.pl
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Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej powstało w 1970 roku i znajduje się w Dworze Marsów w mieście 
Limanowa. Eksponaty muzeum i wystawy rozlokowane zostały w dwóch działach: etnograficznym oraz 
artystyczno-historycznym. Podczas swojej działalności muzeum zgromadziło niemalże 26 tys. eksponatów 
historycznych, etnograficznych, fotograficznych i artystycznych. Muzeum posiada ekspozycje stałe: Aptekę 
mgr Bączkowskiej; kolekcję dewizek; salę konferencyjno-bankietową zaaranżowaną w stylu Ludwika Filipa. 
Zostało w nim zorganizowane również około 350 wystaw o charakterze czasowym.

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej1

W Muzeum Parafialnym  w Limanowej, które znajduje się przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. Można tu 
obejrzeć unikatowe zbiory sztuki sakralnej – kolekcja medali patriotycznych i maryjnych, reprinty 
Konstytucji 3. Maja, militaria związane z I wojną światową oraz pamiątki po kapelanie ks. Józefie Jońcu. 
Zbiory ukazują także dzieje kultu Piety limanowskiej, prezentują XIX-wieczne kapliczki oraz rzeźbę ludową 
z okolic Limanowej. Zobaczyć można także repliki znanych budowli sakralnych czy kolekcję wizerunków 
Matki Bożej, czczonych w najbliższych nam i najodleglejszych Sanktuariach Maryjnych świata – w krużganku 
umieszczono około 100 figurek Madonn, przywiezionych z wielu Sanktuariów Maryjnych na świecie.

Muzeum Parafialne w Limanowej2

Muzeum 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej znajduje się nieopodal drewnianego Kościoła 
Parafialnego. W skład zbiorów z okresu II wojny światowej wchodzą elementy ubioru partyzanckiego, 
sztandary, liczne dokumenty, fotografie oraz listy.

Muzeum I Pułku AK w Szczawie3

Galeria została otwarta 21 maja 1999 r. Mieści się na tzw. „Wydartem” w Kasinie Wielkiej.  W galerii można 
obejrzeć dzieła, wybitnego zagórzańskiego artysty-rzeźbiarza, Stanisława Dobrowolskiego. Galeria rzeźby 
p.n. „Hołd Karpatom” stanowi istotny dorobek  zagórzańskiego dziedzictwa kulturowego. Zwiedzanie galerii 
możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu pod nr tel. 18/3310009 wew. 504.

Muzeum „Hołd Karpatom” w Kasinie Wielkiej4

Muzeum w Porębie Wielkiej znajduje się w drewnianej willi, której styl nawiązuj do zakopiańskiego. Jest to 
budynek parterowy z wysokim poddaszem. Dom został zbudowany w latach 1903–06. Obecnie 
przechowywane są tam zbiory muzealne pokazujące życie i twórczość literacką Władysława Orkana. Przed 
wejściem do muzeum widoczna jest drewniana rzeźba naturalnej wielkości przedstawiająca postać 
siedzącego Orkana.

Muzeum Biograficzne Władysława Orkana 
„Orkanówka”

Muzeum Klasztorne Opactwa Ojców Cystersów zlokalizowane jest w Szczyrzycu. W sali górnej muzeum 
obejrzeć można dawną broń, kopię zbroi rycerskiej, zbiory monet i minerałów. W dalszych salach 
eksponowane są szaty liturgiczne, pamiątki z cerkwi prawosławnych oraz kolekcja medali. . W dolnej części 
muzeum zgromadzono pamiątki po Władysławie Orkanie, piewcy Podhala, wychowanka szkoły 
prowadzonej przez O. Cystersów w Szczyrzycu.

Muzeum Klasztorne Opactwa Ojców 
Cystersów w Szczyrzycu

Skansen na Jędrzejówce został założony przez Barbarę i Krzysztofa Jędrzejek, w celu promocji kultury 
ludowej mieszkańców Gminy Laskowa i okolic. Właściciele regularnie poszerzają kolekcję o kolejne 
eksponaty. Zwiedzającym udostępnione są interesujące i unikalne obiekty budownictwa ludowego: młyn 
wodny, spichlerze, dom kryty gontem, pasieka, przydrożna kapliczka, kuźnia i suszarnia owoców.

Dwór Michałowskich znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Jest to parterowy 
budynek z 1677 roku. Zabytek ten ma charakterystyczny dla Małopolski dach łamany, zwany krakowskim. 
Wewnątrz dworu, na szczególną uwagę zasługuje sala z bogato udekorowanym sufitem, w całości pokrytym 
ozdobami i malowidłami o charakterze sakralnym. W przeszłości była to sala pełniąca rolę kaplicy. Dwór 
otoczony jest pomnikami przyrody, z których najwspanialszym okazem jest lipa stojąca przed wejściem.

Dwór Michałowskich w Laskowej

Dwór w Świdniku zbudowany w 1752 r. przez ówczesnych właścicieli wsi - Wielogłowskich. Został on 
częściowo przebudowany w latach 50 i 70 - tych XX w. Dwór został zbudowany z drewna z murowanymi 
fragmentami,  ściany zbudowano w konstrukcji zrębowej. W pobliżu dworu zobaczyć można murowaną 
XVIII wieczną kaplicę.

Dwór Wielogłowskich w Świdniku

Dworek Gorce jest to Ośrodek Szkoleniowo - Turystyczny zlokalizowany w kompleksie pałacowo - 
dworskim w stylu empire z XIX wieku. W obiekcie znajduje się restauracja. Dodatkowo organizowane są 
przejażdżki dla dzieci i dorosłych, nauka i doskonalenie jazdy konnej, wyjazdy w teren po górskich szlakach 
i hipoterapia. 

Szczawa słynie z bogatych w minerały wód szczawiowych o bardzo wysokim stężeniu.  Najpopularniejsze 
z ujęć wód leczniczych to: Szczawa, Dziedzilla i Hanna. Pijalnia Wód Mineralnych zlokalizowana jest 
w centrum Szczawy przy drodze wojewódzkiej 968 z Zabrzeży do Lubnia. 

Pijalnia Wód Mineralnych w Szczawie

Wioska Indiańska w Szczyrzycu mieści się w starym beskidzkim sadzie na obszarze objętym ochroną 
programu Natura 2000. Wioska Indiańska w Szczyrzycu to jedna z najpopularniejszych atrakcji regionu, 
która otrzymała wiele nagród w konkursach turystycznych. W wiosce możecie znaleźć mi.in. naturalnej 
wielkości, malowane, w pełni wyposażone �pi, ogromny namiot zwany �o-�pi, zdolny pomieścić nawet 
50 osób, szałas pary (indiańską saunę), warlodge - specjalny namiot wojenny, a także wystawę rękodzieła 
Indian mieszkających na preriach - wierne repliki strojów indiańskich sprzed 200 lat, wykonane z tysięcy 
koralików: koszule wojenne, tomahawki, torby z surowej skóry  i wiele, wiele inny rzeczy

Wioska Indiańska w Szczyrzycu

Skansen na Jędrzejówce w Laskowej Dworek Gorce w Kamienicy
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fot. Bogdan Skrzekut,  udostępnione przez UG Mszana Dolna

ul. J. Marka 13, 34-600 Limanowa     tel. (18) 337 20 42     www.muzeum.limanowa.pl 

ul. Jana Pawła II 1 tel. (18) 337 22 64

Szczawa 327, 34-607, Szczawa tel. (18) 332 40 26

Kasina Wielka na tzw. „Wydartem” tel. (18) 331 00 09

Poręba Wielka 109, 34-735 Niedźwiedź tel. (18) 33 17  088

Szczyrzyc 1, 34-623 Jodłownik tel. (18) 332 00 04 www.szczyrzyc.cystersi.pl

Laskowa 360, 34-602 Laskowa tel. (18) 33 33  657 www.skansenlaskowa.pl

Laskowa 1, 34-602 Laskowa tel. (18) 333 30 40

Świdnik 1, 33-386 Łukowica tel. (18) 333 75 49 www.dworswidnik.pl

Rynek, 34-608 Kamienica tel. (18) 332 30 71 www.dworek-gorce.com.pl 

Szczawa 584, 34-607 Szczawa tel. (18) 33 24  044

Pogorzany 8, 34-623 Pogorzany www.wioskaindianska.pltel. (18) 555 56 85
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