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POĽSKO • MALOPOĽSKÉ VOJVODSTVO
• OKRES NOWY SĄCZ

STE POZVANÍ!

Niet väčšej radosti pre turistu ako objavovanie
nových miest, ich bádanie, skúmanie,
preskúmavanie prírody a jemný vánok
teplého vetra. Priestory odhalené
takým spôsobom zostávajú v pamäti
na celý život. Sandecká oblasť už navždy
zapadne do slnkom zaliatych spomienok.
Sandecko je pre všetkých: pre tých, ktorí
milujú lenivé vychutnávanie okolia,
rodiny s deťmi, starších ľudí, športovcov –
dokonca aj nadšencov extrémnych športov.
Každý objaví niečo pre seba, nájde tu svoje miesto,
ktoré ho očaruje a bude lákať do konca života.
Objavte náš región – stojí za to!

LYŽIARSKE STANICE
Kabínková lanovka je súčasťou Lyžiarskej stanice Jaworzyna
Krynicka. Lanovka stúpa svahom Jaworzyny do výšky 1114 m.
Na vrchole je niekoľko reštaurácií, koliba a neopakovateľný
výhľad na susedné vrcholy a občas aj na Tatry. Stanica ponúka
7 kotvových vlekov, dve 4-miestne sedačkové lanovky a detský
vlek. Celková kapacita je približne 13 200 osôb za hodinu. K dispozícii je viac ako 8 km lyžiarskych trás, z toho najdlhšia osvetlená zjazdovka v Poľsku: č. 1 s dĺžkou 2,6 km. Je rozdelená do
dvoch častí: hornej, z ktorej bola vyčlenená trasa č. 3 pre začiatočníkov, a dolnej, ktorá je typickým príkladom trasy pre obrovský
slalom. Trasa č. 5 (čierna) s dĺžkou 1 km a priemerným sklonom
34% má certifikát FIS. Populárne sú tiež rodinné trasy č. 2 a 2a
(červené). Všetky zjazdovky sú zasnežované a upravované.
www.jaworzynakrynicka.pl
Centrum Słotwiny Arena tvorí 10 zjazdoviek s rôznym stupňom
náročnosti, lanovka s odpojiteľnými 6-miestnymi sedačkami,
komplex kotvových vlekov a zimné detské ihrisko Kubuś-Ski
v areáli detského vleku. Stanica pozýva na snowkiting – lyžovanie so špeciálnym šarkanom.
www.slotwinyarena.pl
Lyžiarsky komplex Słotwiny sa nachádza pri výjazdovej trase
z Krynice v smere na Nowy Sącz. Je to komplex 9 lyžiarskych
vlekov a viac ako desiatich trás s rôznym stupňom náročnosti.
Trasy sú osvetlené, zasnežované a upravované. Majú certifikát
FIS. Celková kapacita vlekov presahuje 4 tis. osôb.
www.slotwiny.pl

Lyžiarska stanica Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla je jedna
z najväčších staníc pre rodinné lyžovanie v Poľsku. Systém lyžiarskych vlekov spája Wierchomlu a Szczawnik pri Muszyne – 11 km
zjazdoviek s rôznym stupňom náročnosti, z toho viac ako 6 km
osvetlených, 2 sedačkové lanovky a 7 kotvových vlekov. Lyžiarska
škola, požičovňa a úschovňa lyží. V lete na návštevníkov čaká
lanovka Wierchomla I a požičovňa horských aj elektrických KTM
bicyklov. V zime vás pozývame na túry na snežniciach.
www.wierchomla.com.pl
Lyžiarske stredisko Ryterski Raj v Rytre sa nachádza na upätí svahov Jastrzębskej Góry. Stanica má tri vleky: 4-miestny sedačkový,
kotvový a detský kobercový s celkovou kapacitou 3 000 osôb za
hodinu. Svah je osvetlený a zasnežovaný. Pri stanici je požičovňa,
profesionálny servis a lyžiarska škola.
www.ryterskiraj.pl
Stanica Tylicz-Ski sa nachádza v Tyliczi, blízko mesta Krynica-Zdrój, na svahoch Bradowca. Je to ideálne miesto, kde sa môžete
učiť lyžovať a jazdiť na snowboarde. Stredisko má k dispozícii
sedačkovú lanovku s dĺžkou 750 m, dva kotvové vleky a vlek
Baby Ski určený pre najmladších. Stanica ponúka 7 zjazdoviek
s celkovou dĺžkou 5 km, pričom členenie terénu umožňuje
11 variantov zjazdu.
www.tylicz.ski
Master-Ski je lyžiarska stanica pre rodinné lyžovanie nachádzajúca sa 200 m od námestia v Tyliczi. Ponúka 4-miestnu sedačkovú
lanovku, tri vleky a funpark s trasou cez tunel. Je to 10 zjazdoviek
s rôznym stupňom náročnosti. Väčšina sa začína na mieste, kde
sa končí sedačková lanovka. Pripravená je tiež 400-metrová zjazdovka vyznačená značkovacími tyčami a 100-metrový svah na
sánkovanie. Svahy sú zasnežované, upravované a osvetlené.
www.master-ski.pl

Extreme Ski v Tyliczi pozýva na mierny svah vhodný pre začiatočníkov, deti a seniorov. Vlek má dĺžku 250 m a kapacitu 700
osôb za hodinu. Svah je osvetlený a upravovaný. V ponuke je tiež
snowtubing – dráha špeciálne určená na jazdu na pontónoch.
www.tylicznarty.com
Okrem veľkých staníc sa v regióne nachádzajú aj menšie objekty.
Stanica Tomek-Ski v Tyliczi je určená deťom – rodinný svah,
lyžiarska škola a škôlka, každý rok iný snowpark, kotvový vlek
a svah s výškovým rozdielom 45 m.
Do centra Krynice-Zdrój pozýva Lyžiarske stredisko Henryk-Ski. K dispozícii sú dve 4-miestne sedačkové lanovky, kotvový
a pásový vlek. Je to ideálne miesto pre začiatočníkov a mierne
pokročilých.

V Kamiannej čakajú na lyžiarov tri tanierikové vleky s celkovou
dĺžkou 1050 m a kapacitou 1500 osôb za hodinu, 4 zjazdovky,
osvetlený svah a požičovňa lyží.
Lyžiarska stanica Kokuszka-Ski leží v blízkosti obce Piwniczna-Zdrój. Miestne trasy s diferencovaným stupňom náročnosti
uspokoja začiatočníkov aj pokročilých lyžiarov. Všetky sú
zasnežované, upravované a osvetlené. Je tu kotvový, tanierikový
a kobercový vlek.
V okolí Piwnicznej vás pozýva tiež stanica v Suchej Doline, ktorá
má 9 lanoviek a vlekov. Ponuku dopĺňajú dva vleky v neďalekých
Kosarzyskách. Je tu dovedna 11 zariadení s celkovou dĺžkou viac
ako 4 km a kapacitou až 5200 osôb, ktoré môžu využívať 10 km
trás s rôznym stupňom náročnosti. Časť zjazdoviek je osvetlená.
Blízko Nowého Sączu leží stanica Cieniawa-Ski s tromi vlekmi
a trasami s rôznym stupňom náročnosti. Je to ideálne miesto pre
rodiny. Trasy sú upravované, zasnežované a osvetlené.

Takmer každá lyžiarska stanica v regióne má vo svojej ponuke
snowpark. Zariadenia sa pravidelne menia a spestrujú. Snow
Park na Jaworzyne funguje v areáli Lyžiarskej stanice Jaworzyna
Krynicka, na časti trasy č. 6 – je to jeden z najdlhších a najväčších
snowparkov v Poľsku. Tvoria ho jibové platformy (17) a odrazové
či skokanské mostíky (7). Snowpark má dĺžku približne 1000 m
a je široký asi 25 m. Obsluhuje ho 4-miestna sedačková lanovka.
V snowparku sú pripravené dva varianty prejazdu. V hornej časti
trasy č. 1 (2600 m) funguje tiež malý Fun Park určený hlavne
najmladším.
Snowpark Arena Słotwiny ponúka 30 jibových prekážok umiestnených v niekoľkých líniách s rôznym stupňom náročnosti. Sú
to: T-BOX – 6 m, RAIL – 6 + 10 m, T-BOX ZALOMENÝ 4 + 4 m,
T-TRAPEZ – 9 m, dva picnic table, drevený poaljam, dve PVC rúry
8 m a profesionálne skokanské mostíky – 10 m, 5 m, 3 m. Snowpark je osvetlený a obsluhuje ho 3-miestna sedačková lanovka
a 2-miestny kotvový vlek. Každú zimu snowpark prechádza
premenou a úpravami. V prevádzke je tiež mini snowpark s 5
prekážkami pre začiatočníkov.
Snow Park vo Wierchomle v areáli Lyžiarskej stanice Dwie Doliny
Muszyna-Wierchomla má dĺžku viac ako 400 m. Je osvetlený a
nábehy či doskočiská sú celé formované zo zeminy. Každý rok sa
osadenie prekážok upravuje. Okrem toho je tu šesť skokanských
mostíkov s diferencovaným stupňom náročnosti. Stanica usporadúva od januára do marca preteky freestyle pre záujemcov.

Bobová dráha v meste Krynica-Zdrój sa nachádza pri ulici
Dąbrowskiego – za zimným štadiónom Hala Lodowa na svahu
vrchu „Iwonka”. Dráha má dĺžku približne 1 kilometer a výškový
rozdiel medzi hornou a dolnou stanicou je 55 metrov. Zjazd na
boboch vedie žľabom s dĺžkou približne 800 m. Čas jazdy je asi
1,5 – 2 min. Bobová dráha je otvorená po celý rok a je osvetlená –
môžete si objednať nočné jazdy.
www.sankostrada.pl

BOBOVÁ DRÁHA

RAJSKÉ ŠMYKĽAVKY
Rajské šmykľavky na vrchu Góra Parkowa v Krynici-Zdroji sú
otvorené od jari po neskorú jeseň. Ponúkajú jazdu na rúrových
šmykľavkách (výškový rozdiel 12 m) od pokojnej vlny, cez špirálu
až po jedinú v Poľsku šmykľavku „Kamikadze“. Sú výbornou
zábavou pre každého, bez ohľadu na vek. V prípade dažďa je objekt mimo prevádzky. Na hornej poľane je atrakciou pontónová
šmykľavka, kde na špeciálne upravenej dráhe môžete najskôr zísť
dole na pontóne a potom pásovým dopravníkom (Sun Kid) vyjsť
opäť hore. Na vrchol Góry Parkowej (741 m) môžete vyjsť pešo
alebo pozemnou lanovkou.
www.pkl.pl

LANOVÉ PARKY
V Krynici-Zdroji fungujú dva lanové parky. Krynicki Park Linowy
sa nachádza na úpätí svahov Jaworzyny Krynickej. Je tam pripravených 8 trás: bąbel – pre najmladších; maluch – vo výške 1 m
(rodičia môžu sami prepínať prvky istiace dieťa pri jednotlivých
prekážkach); nízka – vo výške 2 m; stredná zelená – vo výške 4 m
s tzv. gokartom na lanách; stredná modrá – s adrenalínovými
lanovkami nad riečkou; vysoká – 10 m nad zemou; extrémna –
pre milovníkov adrenalínu; zjazdová – 6 adrenalínových zjazdov
vo výške 15 metrov nad zemou.
www.parklinowykrynica.pl
Druhý lanový park v Krynici „Mamut” sa nachádza na vrchole
Góry Parkowej. Sú tu štyri trasy: Mamucik – pre najmladších,
ktorá je zabezpečená sieťami; oranžová – vo výške 1 až 2 metre;
zelená – pre deti s výškou viac ako 110 cm; modrá – s 15 prekážkami umiestnenými vyššie ako v prípade zelenej.
www.parklinowykrynica.pl
Lanový park „Lemur” v Starom Sączi sa nachádza pri vodnom parku „Stawy”, má 6 trás s prekážkami. Zóna malého lemura – trasa
zabezpečená sieťami a karabínkami pre deti staršie ako 3 roky;
oranžová – pre osoby vyššie ako 110 cm, prekážky sú umiestnené
vo výške do 1,5 m; žltá – pre osoby vyššie ako 120 cm, prekážky
vo výške od 2 do 3 metrov; zelená – pre osoby vyššie ako 140 cm;
červená – prekážky vo výške od 6 do 10 metrov, začína sa viac
ako 120 metrovou adrenalínovou lanovkou nad vodou, vedie
v korunách stromov na ostrove.
www.lemurpark.pl

„Lemur park” v Gródku nad Dunajcem ponúka 5 trás s dĺžkou
približne 560 metrov. Nachádza sa neďaleko táboriska a Obecného úradu. Trasa zabezpečená sieťami – určená pre deti staršie
ako 3 roky; oranžová – pre osoby vyššie ako 110 cm, prekážky
vo výške do 1,5 m; žltá – pre osoby s výškou viac ako 110 cm;
zelená – pre osoby vyššie ako 140 cm; červená – s mnohými
náročnými prekážkami, pre skúsených.
www.lemurpark.pl
Lanový park „Ablandia” v Rytre je najväčšia atrakcia tohto typu
v južnom Poľsku. Pozostáva z 34 prekážok s dĺžkou viac ako
800 m a 14 prekážok pre najmladších. Ponúka trasy: tréningovú,
zelenú Štandard – pre deti s výškou viac ako 130 cm a dospelých;
červenú Extreme – 16 prekážok s vysokým stupňom náročnosti
umiestnených vo výške do 18 metrov; čiernu – 17 veľmi náročných prekážok vo výške od 8 do 20 metrov; zjazdovú Pajęczak
– účastník v postroji sa veľkou rýchlosťou presúva nad parkom
(zjazd má približne 160 m); žltú – pre deti staršie ako 6 rokov,
vo výške 2 – 3 metre. V ponuke je zóna pre juniorov s lanovou
trasou a adrenalínovou lanovkou pre deti.
www.ablandia.pl
Necelých dvadsať kilometrov od Krynice sa nachádza lanový park
v areáli športového centra Zapopradzie v Muszyne. Je to atrakcia
pre deti vo veku 3 až 13 rokov. Trasa má dĺžku 70 m a vedie 1,5 m
nad zemou. Účastníci musia prekonať 11 veží.
www.zapopradzie.pl

SPLAVY POPRADOM
Východiskový prístav splavu na lodiach dolinou Popradu sa
nachádza v Piwnicznej-Zdroji, na ul. Gąsiorowskiego, poniže visutého mosta cez Poprad. Príjazd cestou smerujúcou k hraničnému
priechodu v Mníšku. Koncový prístav sa nachádza v Rytre na
úpätí hradného vrchu. Bezpečné nepotopiteľné lode sú s veľmi
malým ponorom (9 cm), čo umožňuje splav aj v prípade nízkej
hladiny vody v rieke. Loď riadia pltníci pomocou drevených tyčí.
Splav trvá približne 1,5 – 2 hod. podľa hladiny vody, sily a smeru
vetra. Kapacita lode je 12 – 14 osôb. Po prekonaní úseku okolo
10 km lode prichádzajú k prístavu v Rytre, ktorý sa nachádza
v blízkosti zrúcanín hradu. Organizátori pripravili tiež kratšiu
verziu splavu, ktorý sa na požiadanie zákazníkov môže skončiť
v polovici trasy v obci Młodów. Počas výletu môžete obdivovať
prekrásnu beskydskú krajinu a na lodi rozkolísanej na vlnách
rýchleho riečneho prúdu môžete zažiť dobrodružstvo, ktoré
pred mnohými rokmi bolo dostupné len pre pltníkov, ktorí tadiaľ
splavovali drevo, alebo obchodníkov, ktorí prevážali na pltiach
tovary z Uhorska.
www.centrum.nsnet.pl

Poprad láka milovníkov pontónových alebo kajakových splavov.
Trasu je možné vytýčiť na akomkoľvek úseku rieky medzi Starou
Ľubovňou na Slovensku a ústím do Dunajca pri Nowom Sączi.
Maximálny čas splavu je 3 dni (s dvomi nocľahmi). Najpopulánejší
úsek je medzi Muszynou a Żegiestowom, ktorý podľa hladiny
vody a počtu zastávok môžete prekonať v čase 1,5 až 4 hodiny.
Ovládanie pontóna nie je ťažké, vyžaduje si len zohratú posádku
a minimálnu fyzickú zdatnosť pri veslovaní. Splav na pontónoch
je bezpečnou atrakciou vďaka neveľkej priemernej hĺbke Popradu a technicky nenáročnej trase.
Kajak poskytuje viac slobody ako pontón a prináša radosť zo
splavu osamote alebo vo dvojici. Poprad poniže Starej Ľubovne
je celý dostupný pre kajakárov. Sú tam pomerne dlhé ploché
úseky pokojného riečneho prúdu, ktoré sa striedajú s adrenalínovým dynamickým klesaním.
www.czystafrajda.pl,
www.splywpopradem.pl

Horský vodný slalom Wietrznice k. Łącka je objekt na rieke
Dunajec, ktorý spĺňa podmienky organizovania medzinárodných
podujatí na úrovni majstrovstiev Európy alebo sveta. Slalom je
určený pre profesionálov. Existuje možnosť prenájmu slalomovej
dráhy na hodiny. Areál ponúka možnosť organizovania pretekov
v horskej kanoistike, školiace pobyty, školy v prírode a integračné firemné stretnutia. Vodný slalom má dĺžku 350 m, výškový
rozdiel je 3 m. V objekte sú umiestnené všetky vodné prekážky
slalomových dráh s rôznym stupňom náročnosti. Je to dokonalá
a výnimočne atraktívne položená slalomová dráha v Poľsku,
ktorá slúži na školenie najmladších milovníkov kanoistiky.
Do strediska Wietrznice každý rok prichádzajú amatéri divokej
vody, mnohí z nich práve tu začínajú svoje životné dobrodružstvo s touto formou kanoistiky. Pre pokročilých je pripravená
ponuka extrémnej zábavy – aquacanyoning. Účastníci oblečení
do záchranných viest, prílb a neoprenového obleku čelia živlu
horskej rieky. Je to zároveň súčasť školenia horských záchranárov
a špeciálnych jednotiek hraničnej polície.
www.wietrznice.pl

HORSKÝ VODNÝ SLALOM

ROŻNOWSKÉ JAZERO
Rożnowské jazero je umelá vodná nádrž na rieke Dunajec. Má
plochu 1600 ha. Vďaka silne rozvinutej brehovej čiare a strmým,
poväčšine zalesneným brehom, je to veľmi malebné miesto
v rôznorodej krajine. Na jazere je ostrov Wyspa Grodzisko
(nazývajú ho aj „opičí ostrov“), ktorý je chránenou krajinnou oblasťou a prírodnou rezerváciou vodných vtákov. V okruhu jazera
hniezdi približne 165 druhov vtákov. Pri brehoch sa rozvinulo
niekoľko dovolenkových destinácií: Tęgoborze, Znamirowice,
Zbyszyce, Bartkowa, Gródek nad Dunajcem, Tabaszowa, Rożnów.
V obci Gródek nad Dunajcem sa pri piesočnatej pláži nachádzajú
príjemné zóny s možnosťou kúpania. V Znamirowiciach sa nachádza prístav, o ktorý sa stará Yacht Club PTTK Beskid. Organizujú sa tu okrem iného školenia pre záujemcov o získanie lodného
preukazu. Prístav disponuje infraštruktúrou umožňujúcou
spúšťanie a spätné vyťahovanie plavidiel, ich uskladňovanie
v hangároch a zazimovanie.
www.znamirowice.pl

Bazény na Zapopradzí v Muszyne ponúkajú skvelú zábavu pre
deti a dospelých. V areáli komplexu sa nachádzajú okrem iného:
rekreačný bazén (hĺbka 135 cm), v ktorom boli vyčlenené plavecké dráhy s dĺžkou 25 m, štyri jacuzzi s liečivou vodou, detské
bazény s malou šmykľavkou v tvare slona a fontánou v tvare
hrocha. Voda v bazénoch je ohrievaná na teplotu okolo 28°C
a v jacuzzi má teplotu 33°C. Dodatočnými atrakciami sú: rodinná
šmykľavka s dvomi širokými dráhami, vodný hríbik, kaskády, vodná masáž, jaskyňa s umelou vlnou a guľou, ktorá vytvára umelé
vlny, ale tiež vodný gejzír a sieť na lezenie v detskom bazéne.
www.muszyna.pl

BAZÉNY A KÚPALISKÁ

Vodný park „Stawy“ v Starom Sączi je kúpalisko a vodná plocha
pre malé člny, kajaky alebo vodné bicykle. Vznikol na mieste,
kde sa dávnejšie ťažilo kamenivo. Objekt má moderné zariadenia na spúšťanie lodí. Je tu vytvorená pláž, detské ihrisko,
plážové ihrisko, šatne a požičovňa člnov. Nachádza sa tu tiež
parkovisko pre 40 vozidiel a napojenie na cyklistické chodníky.
Objekt je otvorený počas vykonávania dozoru plavčíkmi, t. j. od
10.00 do 20.00 hod. Vstup je bezplatný.
www.wstarymsaczu.pl

Kúpalisko v lokalite Tylicz Osada „Domki w Lesie” je výborné
miesto pre rodinný oddych. Hlavnými atrakciami sú: ohrievaný
a podsvietený bazén na kúpanie s rozmermi 20 x 10 m, ihrisko
na plážový volejbal a badminton, veľké drevené detské ihrisko
s mini bazénom a grill bar. Pri kúpalisku je veľké parkovisko na
osobné autá a autobusy. V areáli strediska je tiež požičovňa horských bicyklov, nordic walking palíc, dráha pre terénne vozidlá,
paintballové ihrisko a počas zimnej sezóny – bežkárska trasa,
ihrisko pre unihokej a žľab-šmykľavka pre nafukovacie kolesá,
požičovňa lyží a lyžiarska škola.
www.domkiwlesie.pl

Kúpalisko v Piwnicznej-Zdroji je lokalizované na sídlisku Radwanów takmer na brehu Popradu. Zastrešená plaváreň s rozmermi
18 x 6 m má hĺbku 1 – 1,8 m. Je rozdelená na tri plavecké dráhy.
Vonku je veľký aj malý detský bazén, dve šmykľavky a stravovacie zariadenia. Kúpalisko ponúka saunu a požičovňu ležadiel.
V zimnom období je v areáli kúpaliska otvorené klzisko. Plaváreň
je otvorená každý deň od júna do septembra od 10:00 do
20:00 hod.
www.mgok.piwniczna.pl

ZÁHRADY
Počas návštevy Muszyny sa oplatí prehliadka Senzorických
záhrad v blízkosti ozdravovne „Korona“. Je to miesto, ktoré pôsobí
na všetky ľudské zmysly. Je rozdelené do niekoľkých zón: chuťovej, hmatovej, čuchovej, sluchovej, zrakovej a zvukovej. Sú tam
pripravené pešie a cyklistické chodníky, okrem toho potok
s kaskádami, altánky a zariadenia na fitness, vyhliadkové platformy, rozhľadňa s panorámou Muszyny a zóna pre zamilovaných.
Čerství mladomanželia a manželské páry, ktoré oslavujú okrúhle
výročia, tu môžu zasadiť špeciálne stromy lásky. Na každom
strome je umiestnená visiaca zámka s vygravírovaným dátumom
a menami manželov.
www.muszyna.pl

Magická záhrada s rekreačnými jazerami v Muszyne sa nachádza na ulici al. Zdrojowa za kolonádou „Antoni“, kde môžete
ochutnať minerálnu vodu. Záhrada pripomína grécke alebo
rímske záhrady so sochami a stélami. V areáli s rozlohou vyše
27 tis. m2 je umiestnených 10 sôch z pieskovca, ktoré predstavujú múzy, gréckych bohov a ročné obdobia. Pri vychádzkových
cestičkách nájdete sochy: Adonisa, Dia, Hébé, Tálie, Antiope
a Kanéfory. Toto výnimočné miesto určite stojí za návštevu večer. Farebné svetelné efekty, vodné gejzíry v jazierkach a hudba
svrčkov vytvárajú unikátnu klímu. Záhradu môžete navštíviť cez
deň aj v noci.
www.muszyna.pl

Biblická záhrada v Muszyne zaberá areál okolo jedného hektára
a nachádza sa pri kostole sv. Jozefa. Je to štvrtá v poradí a pritom
najväčšia záhrada tohto typu v Poľsku. Sú tu o. i.: miniatúra
Šalamúnovho chrámu, fragment múru nárekov, Ježišova hrobka,
socha Ježiša Zmŕtvychvstalého a mnohé iné exponáty, sochy
a rastliny, ktoré majú nabádať návštevníkov k študovaniu Starého
a Nového zákona. Areál záhrady je rozdelený do piatich častí:
Záhrada dejín spasenia, Záhrada biblickej krajiny, Panské vinohrady a učenie prorokov, Detská biblická záhrada a Záhrada pre
zamilovaných. Vo všetkých častiach boli posadené rastliny, ktoré
sú známe z Evanjelia a zo Svätej zeme – sú tu palmy, olivovníky,
papyrusy, vinič, moruše a figy. Záhrady sú sprístupnené pre
návštevníkov bezplatne.
www.muszynskieogrodybiblijne.pl

MOFETY
V areáli Chránenej krajinnej oblasti je evidovaných 160 prírodných pamiatok. Zaujímavosťou sú mofety, čiže suché exhalácie
oxidu uhličitého. Prírodná pamiatka neživej prírody mofeta
Prof. Henryka Świdzińského v Złockom pri Muszyne je najväčšou
a najefektnejšou v Poľsku. Mofeta sa nachádza na dne bahnitého koryta potoka Złockého. Exhalácia CO2 je čiastočne pod
hladinou vody a preto je výborne viditeľná. V takmer dvadsiatich
bodoch, na ploche cca. 25 m2 nepretržite a s rôznou frekvenciou vznikajú bublinky CO2. Mofeta sa nachádza vo výnimočne
atraktívnom prostredí – prebublávajúce blato hrdzavo-žltej farby
je vo farebnom kontraste s intenzívne zeleným nízkym rastlinstvom naokolo. Vybudované vychádzkové chodníky umožňujú
návštevníkom detailné pozorovanie tohto javu.
V Tyliczi v areáli turistickej osady „Domki w Lesie” bola objavená
najväčšia mofeta v Karpatoch, ktorú tvorí jedenásť navzájom
spojených kruhov. Každý z nich má priemer približne jeden meter a takú istú hĺbku. Chránia veľký počet menších mofiet (asi 50).
Zaujímavosťou je to, že chuť vody z každého kruhu je iná.

TURISTICKÉ CHODNÍKY
V sandeckej oblasti je vytýčených skoro 1000 km označených
turistických chodníkov. Dobré ubytovacie podmienky počas
horských túr poskytujú turistické útulne na hole Hala Łabowska,
vo Wierchomli, Jaworzyne Krynickej a Przehybe. Uvádzame niekoľko populárnych trás vo forme jednodňových horských túr.
Začíname v Łabowej od výstupu na hoľu Hala Łabowska.
Ďalej môžeme červeným chodníkom vystúpiť na vrchol Wierch
Nad Kamieniem (1083 m), z ktorého sa rozprestiera krásna
panoráma Sandeckých Beskydov. Potom žltou alebo modrou
trasou schádzame do Łomnice alebo Piwnicznej. Keby sme
pokračovali z Wierchu Nad Kamieniem červeným chodníkom
cez hoľu Hala Pisana (1043 m) a Cyrlu (844 m), prišli by sme
do Rytra. Z hole Hala Łabowska sa môžeme vydať aj po červenom chodníku cez Runek (1079 m) na Jaworzynu Krynickú
(1114 m), z ktorej môžeme za dobrej viditeľnosti obdivovať
panorámu Tatier.
Odporúčame tiež výlet opačným smerom: z Rytra ideme
červeným chodníkom na Cyrlu. Po ceste môžeme obdivovať
malebné zrúcaniny ryterského hradu a v goralskej chate na Cyrli
si môžeme dať chutný obed. Chata je preslávená svojimi pirohmi
s čučoriedkami a polievkou z lesných húb.

Na najvyšší vrchol Sandeckých Beskydov – Radziejowú (1262 m)
– vedie červený turistický chodník z osady Kosarzyska cez Suchú
Dolinu smerom k sedlu Przełęcz Gromadzka (Obidza 930 m).
Zo sedla ideme modrým turistickým chodníkom na vrch Wielki
Rogacz (1182 m), sedlo Przełęcz Żłobki a potom červeným chodníkom na Radziejowú. Na vrchole stojí za to vyjsť na rozhľadňu,
z ktorej za dobrých poveternostných podmienok vidieť Pieniny
a dokonca aj Tatry. Z vrcholu schádzame červeným chodníkom
na Przehybu (1175 m), odkiaľ vedie modrý chodník do Rytra
a asfaltová cesta do osady Gaboń.
Ďalší výlet vedie zo Szczawníka cestou cez dolinu k chate
Bacówka nad Wierchomlą. Potom môžeme vystúpiť modrým
chodníkom cez vyhliadkové poloniny na Jaworzynku (1001 m).
Pokračujeme po modrom chodníku a vychádzame na Pustu Wielkú (1060 m), odkiaľ sa žltým chodníkom vrátime do Szczawnika.
Ľahkú túru predstavuje prechádzka z pešej zóny v Krynici na
vrchol Góry Parkowej. Trasu začíname hneď pri dolnej stanici lanovky. Miernym stúpaním zdoláme vrchol. Populárnym miestom
je poľana Michasiowa, kde sa nachádza prameň „Bocianówka”,
trochu nižšie je socha Bohorodičky preslávená prejavmi milosti.
Identická socha je umiestnená na Mariánskom námestí vo Ľvove.

Výnimočnosť prírody sandeckej oblasti bola doceňovaná už pred
viac ako sto rokmi, pretože v roku 1906 prijal majiteľ tunajších
lesov, gróf Adam Stadnicki prvé ochranné opatrenia v oblasti
Barnowca. V roku 1924 tam bola vytvorená prvá prísne chránená
prírodná rezervácia v oblasti Sandeckých Beskydov. Je to lesnaté
územie, na ktorom podlieha ochrane karpatský bukový prales na
skalnatom, zosuvovom svahu. Vtedajšia rezervácia mala rozlohu
70 ha. Vďaka týmto opatreniam sa tu zachovali staré exempláre
stromov. Odhaduje sa, že majú 100-200 rokov a niektoré dokonca až 300. V rezervácii prevláda karpatská bučina, rastú tu tiež
jedle, javory a bresty. Výška niektorých jedlí siaha 30 m a priemer
kmeňa – 50 cm. Prírodná rezervácia Barnowiec je jedna zo 14
prírodných rezervácií v Sandeckých Beskydách. 12 z nich zahŕňa
lesnaté oblasti. Niektoré z nich, ako lipový les Obrożyska v okolí
Muszyny, výnimočný v tejto časti Karpát, sú ľahko dostupné
a priam lákajú k návšteve.
Výnimočnosť sandeckej prírody potvrdzuje tiež 181 prírodných
pamiatok, sú rozptýlené po celej oblasti a zahŕňajú rôznorodé
objekty živej a neživej prírody.

PRÍRODNÉ REZERVÁCIE

EKOLOGICKÝ PARK
Obecný ekologický park v Rytre bol vytvorený v roku 1996
samosprávou a združením Greenworks. V areáli parku boli
vytvorené chránené stanovištia a chodníky pre návštevníkov.
Vyskytujú sa tu mnohé druhy plazov a obojživelníkov: užovka
obojková, užovka hladká, slepúch lámavý, jašterica krátkohlavá, ropucha bradavičnatá a zelená, kunka žltobruchá, skokan
hnedý, rosnička zelená, mlok karpatský, mlok hrebenatý, mlok
bodkovaný, mlok horský a salamandra škvrnitá. Všetky tieto
zvieratá sú zákonom chránené a v mnohých regiónoch Poľska
už úplne vyhynuli. Na území Ekologického parku rastie viac ako
10 druhov orchideí vrátane veľmi vzácneho kruštíka močiarneho. Pri náučnom chodníku boli pre návštevníkov vytvorené tri
prírodopisné zastávky, ktoré umožňujú lepšie spoznať rastlinstvo a zvieratá v tejto oblasti.
www.rytro.pl

ROZHĽADNE
Uchvacujúce panorámy hôr môžete obdivovať z rozhľadne na Eliášovke (1023 m), ku ktorej sa dostanete turistickým chodníkom
Piwniczna-Zdrój – Eliášovka. Atraktívne výhľady sa naskytajú
tiež z rozhľadní na Radziejowej (1262 m), najvyššieho vrcholu
Sandeckých Beskydov, a na vrchole Jawor (880 m) v Nízkych
Beskydoch.
Iná, rovnako atraktívna rozhľadňa, sa nachádza v areáli Senzorických záhrad v Muszyne. Murovaný objekt má výšku približne
11 metrov. Z jeho vrcholu môžeme obdivovať prekrásnu panorámu kúpeľov.

Veľmi atraktívna vyhliadková platforma bola postavená v osade
Wola Krogulecka pri Starom Sączi. Rozprestiera sa z nej veľkolepá
panoráma doliny Popradu, pohoria Pasmo Radziejowej a celej
Sandeckej kotliny, Ostrovných Beskydov a dokonca aj Gorcov.
Aby sme sa dostali na vyhliadkovú platformu „slimák“, stačí
v obci Barcice odbočiť na most cez Poprad a pokračovať smerom
k osade Wola Krogulecka. Po ceste míňame značky s informáciou
o vzdialenosti od vyhliadkového bodu. Pri „slimáku“ je tiež prístrešok na grilovanie a parkovisko pre niekoľko vozidiel. Vyhliadková
platforma je dostupná pre osoby na invalidných vozíkoch.

Haličské mestečko je Stary Sącz, Lanckorona a Lipnica Murowana na jednom mieste – čiže haličské mestečko z konca 19.
storočia v kocke. Atrakciou sú tu: radnica zo Starého Sączu
a šľachtické sídlo z obce Łososina Górna, požiarna zbrojnica a obytné domy, v ktorých boli zriadené pracovne, napr.
hodinárska a hrnčiarska dielna. V rekonštruovaných budovách
boli zriadené výstavné priestory, hotel, konferenčné centrum,
predajne. Je tu tiež regionálna koliba a v blízkosti komplex troch
gazdovstiev nemeckých kolonistov z Gołkowíc z prielomu 18.
a 19. stor. Celok dotvára rekonštruovaný a zariadený evanjelický
zbor z obci Stadła.
www.muzeum.sacz.pl

HALIČSKÉ MESTEČKO

SKANZEN
V Sandeckom etnografickom parku je na ploche 20 ha zhromaždených 68 objektov a viac ako 7 tis. exponátov, ktoré prezentujú
ľudovú kultúru etnických skupín Lachov, Pogórzanov, łąckých
Goralov, Lemkov a karpatských Cigánov. K najzaujímavejším
patria: lachovské gazdovstvo z Gostwice, pogórzanská chatrč
z obce Niecew, chata bylinkárky z Lipnice Wielkej, kúria z Rdzawy,
stodola zo Zarzecza, gazdovstvo z Obidze a Królowej Górnej, chatrč z Łabowej, kováčňa z Czaczowa, cerkev sv. Demetra mučeníka
z Czarného, drevený kostol z 18. stor. svätých Petra a Pavla z Łososiny Dolnej a kostol zo Świniarska.
www.muzeum.sacz.pl

PEVNOSŤ STARA BAŚŃ
Pevnosť Stara Baśń v Grybowe je miesto pripomínajúce
stredoveké opevnené hradisko, kde môžete pocítiť vtedajšiu
atmosféru. Podľa legendy sa hradisko založené Bolkom nazývaným Gniewnym nachádza na mieste, kde v roku 1287 boli
porazené vojská Batuchána (Džingischánovho vnuka) počas
mongolských nájazdov na Európu. Môžete sa tu poprechádzať
po galériách na ozajstnom, vysokom múre spojenom s dvomi
baštami do systému fortifikácie. Na konečnú úpravu tradičných
interiérov bol použitý kameň, tehly a drevo. Atmosféru Starej
Baśne dotvára galéria umenia, múzejná časť, prvky mobiliára,
staroveké nástroje a zbierkové predmety. Na návštevníkov
čaká: viac ako desaťmetrová replika obranného múru s padacím mostom, strážne veže, rytierske nádvorie a stará kováčňa,
ktorá je srdcom komplexu. V hradisku Bolka Gniewného sa organizujú historické a vzdelávacie prehliadky pre deti a školskú
mládež a stredoveké zábavy, počas ktorých si môžete vyskúšať
lukostreľbu alebo hod oštepom. Nezabudnuteľné zážitky
poskytuje hľadanie pokladu na hrade. Zaujímavou atrakciou je
tiež predstavenie „obrana Bolkovho hradu pred mongolskými
vojskami“ a ukážky stredovekých remesiel, pečenie chleba
alebo údenie mäsa.
www.zamekstarabasn.pl

V Sandecku sú tiež pozoruhodné kúrie a paláce – väčšina
z nich nie je dnes dostupná pre návštevníkov, ale sú rekonštruované a nachádzajú sa v malebnom prostredí. V Marcinkowiciach sa v historickom parku nachádza kúria z 18. stor., v ktorej
dnes pôsobí o. i. múzeum so zbierkou venovanou posledným
majiteľom objektu – rodine Morawských a s exponátmi z 1.
svetovej vojny. V obci Tęgoborze sa nachádza murovaný palác
z 19. storočia postavený rodinou Stadnických. Je v súkromnom
vlastníctve a nie je sprístupnený návštevníkom, ale stojí za to
pozrieť si ho zvonku. V Nawojowej stojí zaujímavý murovaný
palác Stadnických a rozľahlý park s mnohými stromami, ktoré
sa pokladajú za prírodné pamiatky. Objekt bol vrátený bývalým
majiteľom a nie je dostupný verejnosti. Kúria v Brzeznej z 19.
storočia je ďalším príkladom šľachtickej zástavby s veľmi
rozvinutou infraštruktúrou, ktorá bola hospodársky samostatná. Za pozornosť stojí tiež rekonštruovaná kúria v Korzennej
pochádzajúca z druhej polovice 19. storočia, ktorá sa nachádza v starom parkovom komplexe. V Muszyne je zaujímavá
rekonštruovaná kúria na ul. Kity z prielomu 18. a 19. stor. Bola
sídlom starostov v Muszyne, v súčasnosti je tam Kultúrne stredisko. V Rożnowe sa zachovali časti opevnenia zo 16. stor. (ich
výstavbu začal veľký korunný hajtman Jan Tarnowski – pravnuk
slávneho rytiera Zawiszu Czarného), beluarda zo 17. – 18. stor.
a kúria z 19. stor.

KÚRIE

HRADY
Turistov, ktorí vyhľadávajú zaujímavé príbehy, lákajú hrady
skrývajúce v sebe nevšedné podania a legendy súvisiace s regiónom. V Rytre na vrchole pri rieke Poprad sa zachovali zrúcaniny hradu postaveného v 13. stor. V súčasnosti tu prebiehajú
rekonštrukčné práce. Kronikár Jan Długosz vo svojich letopisoch
spomína poklad skrytý v Rytre. Sestry klarisky zo Starého Sączu
mu údajne ukázali testament Piotra Wydżgu, v ktorom oznamuje,
že skryl zlato, ktoré našiel v neďalekých horách. Časť zakopal
a skryl, a svedkov zabil. Zvyšok vložil do sudov a v roku 1255 sa
vypravil s ním za Križiakmi, kde sa jeho životná cesta skončila.
Tieto poklady hľadali mnohí, nikomu sa ich však nepodarilo nájsť.

Pozornosť si zaslúžia tiež zrúcaniny kráľovského hradu v Nowom
Sączi pochádzajúceho z polovice 14. storočia. Dal ho postaviť kráľ
Kazimír Veľký. V opevnenom hrade sa s obľubou zdržiaval Vladislav Jagelo. Tu sa zrodili plány na vojnu s križiakmi. Po niekoľkých
požiaroch hrad schátral. Objekt bol reštaurovaný v tridsiatych
rokoch 20. storočia. Počas 2. svetovej vojny tu okupant zriadil
kasárne a sklad munície. V roku 1945 bol hrad vyhodený do vzduchu. Zostala po ňom len Kováčska bašta. Z mestských opevnení
sa zachovali fragmenty hradieb.
V Muszyne sa na vrchole nazývanom Baszta zachovali zrúcaniny
hradu, ktorý bol postavený približne v roku 1390. Jeho úlohou
bola obrana hraníc a obchodných ciest, okrem toho plnil funkciu
colnej komory. Bola to tiež rezidencia starostov biskupského
„muszynského panstva“ do roku 1474, kedy bol značne zničený.
Dodnes sa zachovali fragmenty hradieb, zrúcaniny stien veže,
spevnené boli zvyšky klenby a múry hradnej veže. Na kamennom
podstavci na múroch hradu je postavená socha Najsvätejšej Panny Márie, ktorú dali postaviť tunajší veriaci v roku 1979.

KLÁŠTOR SESTIER KLARISIEK
Vizitkou Starého Sączu je Kláštorný komplex sestier klarisiek,
ktorý dala postaviť sv. Kunigunda v roku 1280. Prvý kostol bol
vysvätený v roku 1285, následne v roku 1332 bol prestavaný
v gotickom štýle a v rokoch 1601 – 1604 ho Jan de Simon prestaval v manieristickom barokovom štýle. Mimoriadnu pozornosť
si zaslúži baroková kazateľnica z roku 1671 s vyobrazením pňa
Jeseho. V predsieni kostola sa nachádza gotická krstiteľnica z 15.
storočia v tvare osemhranného kalicha s kružbou. Z roku 1699
pochádza hlavný oltár od Baltazara Fontanu, vyhotovený z čierneho mramoru a štukatúry. Fontana je tiež tvorcom bočných
oltárov. Ku kostolu prilieha kaplnka zo 14. stor. sv. Kunigundy,
ktorú zo strany lode otvára veľké okno v mramorovom barokovom ostení. Na ľavej strane okna je umiestnená pamätná tabuľa
ako vďaka za svätorečenie Kunigundy a za návštevu Jána Pavla
II. V kaplnke možno obdivovať barokový oltár so sochou kňažnej
(asi 1470) vyrezanou z lipového dreva. Vo výklenku pod sochou
je umiestnená truhlica s relikviami svätej. V blízkosti mreže sa
nachádza dávna hrobka Kunigundy v tvare tumby, v ktorej bolo
pôvodne uložené jej telo.
www.klaryski.stary.sacz.pl

PÁPEŽSKÝ OLTÁR
16. júna 1999 Ján Pavol II. svätorečil na Błoniach v Starom Sączi
blahoslavenú Kunigundu – patrónku sandeckej zeme. Podľa
plánov mal byť pápežský oltár po slávnostiach demontovaný
a svedkom historickej udalosti mala zostať len kaplnka so sochou
Zarmúteného Ježiša. Vzhľadom na záujem pútnikov a turistov
o oltár bola táto mimoriadna pamiatka ponechaná na pôvodnom mieste v Starom Sączi. Oltárny stôl bol pôvodne podopretý
dvoma stĺpmi z kamennej soli, ktoré pochádzali z bane v Bochni.
Vzhľadom na ničivý vplyv poveternostných podmienok boli
soľné prvky nahradené žulovými. Nad oltárom visí kópia kanonizačného vyobrazenia Blahoslavenej Kunigundy autorstva Józefy
Kamińskej. Pri oltári stojí kaplnka Ježiša, ktorej autorom je Michał
Gąsienica Szostak zo Zakopaného. V dolnej zatvorenej časti
oltára sa nachádza pamätná izba Jána Pavla II., sakristia (s nevyhnutnými liturgickými predmetmi), audiovizuálna miestnosť
a obchodík so suvenírmi.
www.opoka.sacz.pl

KOSTOLY A CERKVI
Kostoly a cerkvi sú naozajstné skvosty medzi pamiatkami Sandeckej zeme. Za návštevu stoja najmä chrámy v týchto obciach: Tropie z roku 1090 (zachovalé polychrómie z 12. storočia a pustovňa sv. Ondreja Svorada), Grybów z roku 1909 (figurálne vitráže),
Ptaszkowa z roku 1555 (socha Bohorodičky s Dieťaťom „so slnečnicou“ z roku 1420, reliéf Wita Stwosza „Modlitba v Getsemanskej
záhrade z roku 1490), Przydonica z roku 1527 (zachovaná neskororenesančná polychrómia, cenné triptychy v bočných oltároch),
Krużlowa Wyżna (polychrómované stropy z roku 1520), Justa
(obraz Bohorodičky Čenstochovskej-Juścienskej zo 16. storočia,
ľudovo-barokový obraz sv. Justu z roku 1677), Mogilno z roku
1765 (gotický krucifix z roku 1400, polychrómie, kamenná krstiteľnica z polovice 16. storočia), Rożnów z 18. storočia (fragmenty
polychrómie z roku 1688, krstiteľnica s dreveným vrchnákom
z roku 1663), Czarny Potok z roku 1755 (pietne obrazy), Powroźnik – najstaršia lemkovská cerkev v Poľsku zapísaná do zoznamu
UNESCO (ikonostas zo 17. storočia, rokoková kazateľnica z roku
1700 a zvon z roku 1615), Dubne (mobiliár cerkvi z 19. storočia,
baroková ikona Ukrižovanie a uloženie do hrobu), Jastrzębik (ornamentálna polychrómia z roku 1806, ikona Ježiša Krista Dobrého
Pastiera z roku 1775), Szczawnik (zvon z roku 1707, neskorobarokový ikonostas, bočný oltár z roku 1729), Milik (Pieta zo 17.
storočia, ikona Oplakávanie Krista z roku 1700), Złockie (barokovo-ľudový obraz Krista pri stĺpe z 18. storočia), Bogusza (ikonostas

z roku približne 1670), Kamianna (vyobrazenie sv. Ambrosia
patróna včelárov nadväzujúce na včelárske tradície v Kamiannej),
Andrzejówka (neskorobarokový oltár z 18. storočia), Żegiestów
(chrám postavený na pôdoryse gréckeho kríža), Maciejowa (ikona
zo 17. storočia s vyobrazením Ježišovho krstu v Jordáne, Czyrna
(oltárik zo 17. storočia s vyobrazením Bohorodičky s Dieťaťom),
Królowa Górna (nad loďou dominuje vyobrazenie Posledného
súdu), Binczarowa z roku 1760 (neskorobarokový ikonostas,
cárske vráta, ikona Krista Pantokrata), Polany (polychrómia z roku
1862, neskorobarokový oltár s obrazom Pieta z 18. storočia), Muszynka (postavená v roku 1689, oltáre zo 17. a 18. storočia, obraz
sv. Barbory, o ktorom legenda hovorí, že sa nachádzal v poľnom
oltári barských konfederátov), Bereść (považovaná za jednu z najkrajších v Nízkych Beskydoch), Łabowa (najstarší chrám v západnej časti lemkovskej oblasti), Łoś, Wojkowa, Wierchomla, Muszyna,
Florynka, Mochnaczka Niżna, Leluchów, Tylicz a Zubrzyk.
V centre Nowého Sączu dominuje budova kostola sv. Margity
postaveného krátko po udelení mestských práv v 14. storočí.
Titul baziliky menšej udelil kostolu Ján Pavel II. Zaujímavosťou je
gotická polychrómia pochádzajúca z roku 1360 a bronzová krstiteľnica zo 16. storočia. Kostol je známym pútnickým miestom tarnowskej diecézy nazývaným sandeckým „vrchom Tábor“ vďaka
obrazu Premenenia Pána z okruhu Veraikon, pochádzajúcemu zo
16. storočia, ktorý sa nachádza v hlavnom oltári.

Sandecké medy a včelie produkty sú známe a doceňované
v celom Poľsku predovšetkým vzhľadom na ich vysokú kvalitu.
V obci Stróże vo firme „Sądecki Bartnik” pôsobí múzeum a skanzen včelárstva. Je tu zhromaždená zbierka viac ako sto historických úľov a včelárskeho náradia. Vo včelíne môžete nahliadnuť
do úľov a pozorovať život včiel. V skanzene sa usporadúvajú
vzdelávacie tvorivé dielne včelárstva pre deti, mládež a dospelých a príležitostne aj „Posedenia u včelára“. Medové výrobky
si môžete kúpiť v obchodíku „Miodowa spiżarnia” [Medová
špajza], ktorý pôsobí v areáli podniku. Na medové jedlá pozýva
reštaurácia „Bartna Chata“. V Kamiannej – hlavnom meste
poľského včelárstva – vo včelíne „Barć“ je atrakciou včelí náučný
chodník a možnosť pozorovania života vo včelom pláste. Včelín
sa nachádza vo výške približne 650 m n. m. v horách a v lesnom
prostredí. Tunajšie výrobky sú opatrené páskou s podpisom
kňaza doktora Henryka Ostacha – patróna včelína. Včelín
„Barć” dodával po mnohé roky med pápežovi Jánovi Pavlovi II.
V Kamiannej stojí za návštevu tiež skanzen úľov so zaujímavými
tvarmi a bohatou paletou farieb, múzeum včelárstva, môžete si
tu tiež sami vyrobiť voskovú sviecu. Pri návšteve včelína určite
nazrite do firemného obchodíka a kaviarne, kde sa môžete
zúčastniť na ochutnávke medov.
www.bartnik.pl, www.kamianna.pl

SANDECKÉ CHUTE

Najmladšou sandeckou pochúťkou, ktorá zatiaľ len bojuje
o presadenie sa na miestnom trhu, je fazuľa „Piękny Jaś” z Doliny
Dunajca. Zo sandeckých obcí sa na pestovanie fazule špecializuje Gródek nad Dunajcem – obec nachádzajúca sa pri brehoch
vodnej nádrže Rożnowské jazero, ktorá zabezpečuje špecifickú,
ideálnu mikroklímu vhodnú pre fazuľu. Fazuľa môže s takou silou
podnietiť kulinársku predstavivosť, že sa z nej vyrába údená klobása, paštéta, rezne a dokonca aj koláče! Fazuľa z Doliny Dunajca
získala „Chránené označenie pôvodu” (CHOP) a bola zapísaná do
zoznamu Kulinárskeho dedičstva Malopoľska. Odborníkom na
fazuľu je Janina Molek z obce Tropie. Vďaka nej sa táto strukovina
stala súčasťou jedálnička obyvateľov Sandecka.
Jahňacie mäso bolo po stáročia jednou zo špecialít pastierskych
národov, ale bolo dostupné len pri príležitosti najväčších sviatkov. Správne pripravené mäso uchvacuje každého labužníka, láka
dokonca aj tých najtvrdších zástancov diéty a najelegantnejších
jedál. Jahňacie mäso je veľmi šťavnaté, jemné, ale predovšetkým
– chudé. Môžete z neho pripravovať pečené mäso, rezne, guláš...
Výbornú chuť jedál z jahňaciny si môžete vyskúšať v reštauráciách s tradičnými jedlami a v agroturistických zariadeniach. Sandecké jahňatá sú chované v prírodných ekologických podmienkach, ich mäso nielen chráni pred zlým cholesterolom, ale tiež
pôsobí proti rakovine, je bohaté na vitamín B1 a stopové prvky.

Aké významné sú pre Sandecko jablká, najlepšie potvrdzuje skutočnosť, že už od mnohých generácií bolo toto ovocie dôležitým
zdrojom obživy pre tunajšie rodiny. Veľmi priaznivým miestom
pre pestovateľov ovocia je Kotlina Łącka. Práve jej výnimočnej
mikroklíme ovocie vďačí za výraznú chuť, vôňu a šťavnatosť.
18. októbra 2005 boli jablká z Łącka zapísané do Zoznamu
tradičných výrobkov. Sandecké ovocie je základom pre výrobu
prírodných a ekologických štiav, ktoré vznikajú podľa tradičných
receptov vo výrobni Tłocznia Maurera v obci Zarzecze koło Łącka,
podniku Owoc Łącki v Olszane a výrobni Tłocznia Owoców Pawłowski v Żbikowiciach. Tieto šťavy oceňujú zákazníci a milovníci
prírodných chutí, ale tiež pravidelne získavajú vyznamenania
udeľované porotami špecializovaných festivalov. Łącko je tiež
jedným z dôležitejších bodov na Malopoľskej ceste ovocia.
Sandecko je povestné tiež svojou łąckou slivovicou. V roku 1992
bola zapísaná vojvodským pamiatkovým úradom do zoznamu
nehmotných kultúrnych hodnôt. „Krasilica”, lebo aj takto sa tento
nápoj nazýva, sa spája so stáročnou tradíciou pestovania v tomto
regióne tzv. uhorských sliviek. Údajne ovocie, ktoré rastie na vyššie položených svahoch, má charakteristickú chuť a väčší obsah
cukru, ktorý je potrebný pre výrobu tohto vysoko koncentrovaného alkoholického nápoja.

Skutočné poklady sandeckej zeme sa skrývajú hlboko pod jej
povrchom. Najväčším prírodným bohatstvom regiónu sú ložiská
minerálnych vôd. V Sandeckej oblasti je opísaných viac ako 100
prameňov minerálnej vody, pričom všetky majú odlišné zloženie.
Tie najznámejšie sa nachádzajú v mestách Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój a ich okolí. Sú to pramene s nezvyčajnými
vlastnosťami. Odlišujú sa vysokým obsahom minerálnych prvkov,
o. i. sodíka, draslíka, horčíka, vápnika, fluóru, kremíka alebo železa.
Medzi minerálnymi a liečivými vodami z kúpeľov Krynica-Zdrój
sú najznámejšie tie, ktoré sú fľaškované v kúpeľoch Krynica-Żegiestów: Jan, Józef, Słotwinka, Zuber a Kryniczanka. Najznámejšou
vodou fľaškovanou v kúpeľoch Piwniczna-Zdrój je Piwniczanka,
voda s vysokým obsahom minerálnych prvkov, najmä horčíka
a vápnika. Vody z Muszyny, ktoré môžete ochutnávať priamo
z prameňov s ľubozvučnými názvami: Milusia, Piotr, Antoni, Anna
alebo Miczuły obsahujú o. i. horčík, vápnik, sodík, draslík, železo,
selén a lítium. Populárne sú tiež fľaškové vody: Muszyna Zdrój,
Galicjanka, Muszyna Minerale a najznámejšia Muszynianka – ktorá
je čerpaná z 8 vrtov nachádzajúcich sa v areáli Popradskej chránenej krajinnej oblasti. Je to zásaditá voda s vysokým obsahom
minerálnych prvkov, najmä horčíka a vápnika. Za svoju popularitu
vďačí charakteristickej chuti. Obsahuje veľké množstvo hydrouhličitanov, horčíka a vápnika, pravidelné pitie tejto vody prospieva
zdraviu a dobrému životnému pocitu. Množstvo horčíka v 1,5-litrovej fľaši Muszynianky pokrýva dennú potrebu tohto prvku
a neutralizuje účinky znečistenia ovzdušia na organizmus.
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