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Enklawa przyrodnicza - BoBrowisko

Projekt noszący nazwę „Ochrona bioróż-
norodności poprzez podglądanie przyrody 
- kompleksowa ochrona i udostępnienie 
środowiska przyrodniczego w widłach Du-
najca i Popradu”, czyli popularna „Enklawa 
przyrodnicza – Bobrowisko”  zrealizowany 
został dzięki dofinansowaniu z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach działania 6.2. 
Całkowita wartość tego projektu wyniosła: 
1 520 612, 10zł, z czego wartość dofinan-
sowania to: 1 292 520, 28zł. Projekt obej-
mował budowę blisko 400 metrów drew-
nianego pomostu na stalowej konstrukcji, 
prowadzącego przez stawy, wraz z dwoma 
punktami obserwacyjnymi (czatowniami), 
stelażami pod gniazda dla łabędzi oraz 
utworzenie aplikacji mobilnej, dzięki której 
można lepiej poznać bogaty świat roślin 
i zwierząt zamieszkujących stawy i lasy łę-
gowe w widłach Dunajca i Popradu.

Na terenie naszego kraju gryzoń ten był już 
niemal całkowicie wytępiony, jednak dzię-
ki skutecznej reintrodukcji tego gatunku 
wciąż możemy go obserwować w jego na-
turalnym środowisku. Jest zwierzęciem sil-
nie terytorialnym i rodzinnym. Duży samiec 
może ważyć nawet 29 kilogramów. Bobry 
na lądzie poruszają się dosyć niezgrabnie. 
Przednie łapy krótkie i słabe, ale za to bar-
dzo zręczne, służą do chwytania pokarmu 
i budowania, zaś tylne połączone z błoną 
pławną pełnią rolę wioseł. Aby uregulować 
poziom wody w „swoim” akwenie bóbr 
buduje tamę z gałęzi i kawałków pni ścię-
tych drzew. Jak u wszystkich gryzoni zęby 
bobra stale rosną i wymagają systema-
tycznego ścierania. Dlatego zwierzęta te 
ścinają więcej drzew, niż potrzebują. Ścięcie 
osiki o średnicy 30 cm zajmuje dorosłemu 
bobrowi około kwadransa. Żeremie, czyli 
dom bobra, stanowi konstrukcję ochronno
-lęgową składającą się z gałęzi, okrąglaków
i dużej ilości wysuszonego mułu. Gryzonie 
te niemal całą zimę spędzają w żeremiach 
i w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Pochodzi z Ameryki Północnej, skąd w XIX 
wieku została zawleczona do wód większej 
części Europy i innych części świata. W począt-
kowym okresie inwazji gatunek ten nazywany 
był „zarazą wodną” z powodu problemów 
powodowanych w żegludze i rybołówstwie. 
Z czasem uciążliwości związane z jego obec-
nością w wodach europejskich się zmniej-
szyły. Moczarka kanadyjska rośnie w wodach 
stojących i wolno płynących, występuje we 
wszystkich rodzajach wód, z wyjątkiem wód 
słonych i skrajnie ubogich w substancje orga-
niczne. Najlepiej rośnie w miejscach płytkich 
i ciepłych. Jest wspaniałym natleniaczem 
wody. Jest przy tym całkowicie mrozoodpor-
na. Moczarka kanadyjska ma rozgałęzione 
pędy, dorastające do 4 m i małe skręcone, 
przezroczyste liście. Zasiedla stoki jezior, dna 
stawów, głębszych rowów, rzek i innych zbior-
ników. Pomimo, że we florze Polski ma status 
gatunku inwazyjnego to stanowi bazę pokar-
mową dla zwierząt żyjących w środowisku 
wodnym i wodno-lądowym, miedzy innymi 
łabędzi, ptaków z rodziny kaczkowatych,bob-
rów i piżmaka. Skupienia moczarki stanowią 
siedlisko dla wielu wodnych bezkręgowców 
oraz schronienie dla małych ryb i płazów. Na 
moczarkach żerują m.in. błotniarki stawowe.

Kąpielisko na dużym stawie zlokalizo-
wanym nieopodal wideł rzek Dunajec 
i Poprad to jedna z największych atrakcji 
turystycznych regionu. Co roku popular-
ne „Stawy” tłumnie odwiedzają zarówno 
Ci, którzy lubią aktywny wypoczynek, jak 
i Ci którzy chcą odpocząć od swoich obo-
wiązków korzystając z uroków przyrody 
i pogody. Obiekt jest w pełni ogrodzony 
i czynny od początku maja do końca wrze-
śnia. Przed wejściem znajduje się darmowy 
parking. Na kąpielisku skorzystać można 
z wypożyczalni sprzętu wodnego, wyzna-
czonych miejsc na ognisko/grilla, toalet, 
przebieralni, boiska do siatkówki plażowej 
czy specjalnie wydzielonej plaży dla dzieci, 
a nad wszystkim w okresie najczęściej ob-
leganym czuwają ratownicy. Zachęcamy 
również do odwiedzenia tego miejsca na 
rowerze i eksplorowania obszarów wideł 
Dunajca i Popradu z jego pomocą - sprzy-
jają temu liczne ścieżki rowerowe, których 
z roku na rok przybywa coraz więcej. Stawy 
dostosowane są w taki sposób aby mogły 
z nich korzystać także osoby niepełno-
sprawne. Bezpośrednio obok kompleksu 
rekreacyjnego działa Park Linowy Lemur. 
Bliskość enklawy przyrodniczej Bobrowisko 
i znakomitego łowiska dla wędkarzy czyni 
ten zakątek Starego Sącza jeszcze bardziej 
atrakcyjnym.

Zakład Eksploatacji Kruszywa w Starym Są-
czu powstał w widłach Dunajca i Popradu 
w roku 1950. Początki eksploatacji były bar-
dzo prymitywne, przeważała praca fizycz-
na robotników. Z czasem przystąpiono do 
rozbudowy i modernizacji zakładu. Z bie-
giem lat starosądecka żwirownia stała się 
zakładem o znaczeniu krajowym. Wyczer-
pywanie się surowca i coraz poważniejsze 
przeszkody w rozszerzaniu eksploatacji za-
decydowały (pomimo nadal wzrastającego 
zapotrzebowania na naturalne kruszywo 
budowlane), o stopniowym ograniczaniu 
prac eksploatacyjnych, aż do całkowitego 
zamknięcia żwirowni. Teren po eksploata-
cji żwirów został poddany kompleksowej 
rekultywacji i przeznaczony częściowo na 
cele rekreacyjne, a częściowo zaś zwróco-
ny rolnictwu. Swoje zrobiła też siła przyro-
dy - sukcesja ekologiczna zapoczątkowała 
powstanie stawów w widłach Dunajca i Po-
pradu, w kształcie jaki znamy dzisiaj.

W Polsce to nieliczny gatunek lęgowy. Za-
mieszkuje wszelkiego typu zbiorniki wod-
ne np.: jeziora, niewielkie oczka śródpolne 
i śródleśne, rzeki, starorzecza, stawy rybne, 
zbiorniki retencyjne, glinianki i torfianki. 
Preferuje zbiorniki z pasem szuwarów trzci-
nowych i pałkowych. Można go spotkać 
również w obrębach ludzkich osiedli. Jest 
to gatunek wędrowny. Na lęgowiskach 
łabędzie pojawiają się między kwietniem, 
a majem. Odlatują na zimowiska od wrze-
śnia do grudnia. Cześć osobników zimuje 
w naszym kraju. Dorosłe osobniki są cał-
kowicie białe, z pomarańczowym dzio-
bem i czarnym zakończeniem zgrubienia 
nasady dzioba. Nogi mają ciemne. Młode 
osobniki są ciemnoszare, plamiste z szarym 
dziobem. Para buduje ogromne gniazdo 
w gęstych trzcinowiskach. Jest ono umiesz-
czone częściej na wodzie niż na ziemi. 
Samica składa zazwyczaj 5-7 zielonkawo-
szarych jaj, wysiaduje je głównie ona, a sa-
miec strzeże rewiru. Ptak ten lata niezwykle 
rzadko i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie 
konieczne.

Rodzaj obejmujący około 300 gatunków 
drzew, krzewów i krzewinek o sezono-
wym ulistnieniu. W Polsce rodzaj ten jest 
reprezentowany przez 28 gatunków i ich 
liczne mieszańce, występujących w Polsce. 
Najczęściej występującymi gatunkami są 
wierzba biała, wierzba krucha i wierzba iwa. 
Nieprzycinana wierzba biała wyrasta w oka-
załe drzewo o szerokiej koronie. Często jest 
ogławiana i tworzy charakterystyczną syl-
wetkę z grubym i krótkim pniem z gęstwiną 
prostych gałęzi odroślowych. Wierzby są 
często uprawiane dla pozyskania drewna, 
jednoroczne pędy używane są do wyrobu 
koszy i mebli. Roślina dająca odrosty, dzięki 
czemu jest wykorzystywana również przy 
rekultywacji terenów. W przeszłości kora 
wierzb służyła do wyrobu aspiryny. Więk-
szość gatunków jest całkowicie odporna na 
mróz, najlepiej rosną w klimacie o mroźnej 
zimie i ciepłym lecie. Stanowi bazę pokar-
mową dla różnego rodzaju gąsienic, mszyc 
jak również innych gatunków większych 
zwierząt. Przykładem jest bóbr europejski, 
dla którego wierzba (oprócz m. in. osiki, lesz-
czyny) stanowi podstawę diety. Bobry nie 
jedzą drewna wierzby, a jedynie cienką korę 
i łyko- warstwę między korą a drewnem.

Spiralna, fantazyjna i jedyna w swoim ro-
dzaju platforma widokowa na Woli Krogu-
leckiej. Platforma znajduje się na otwartej 
przestrzeni na wysokości ok. 550 m n.p.m., 
ok. 200 m nad Doliną Popradu. Najłatwiej 
dojechać lub dojść do niej niebieskim szla-
kiem turystycznym PTTK (na Makowicę) 
z Barcic. Z centrum Barcic kierujemy się 
na Wolę Krogulecką, by po ok. 3 km, tuż 
przed ostatnimi zabudowaniami wsi skrę-
cić w prawo, w drogę boczną. Platforma 
o spiralnym kształcie góruje nad Doliną Po-
pradu. Rozpościerają się stad wspaniałe wi-
doki na Beskid Sądecki w tym szczególnie 
Pasmo Radziejowej, meandrujący Poprad, 
Kotlinę Sądecką i odległy Beskid Wyspowy. 
Do dyspozycji turystów jest również zada-
szone palenisko, toalety, niewielki parking 
oraz piaskownica dla dzieci. W pobliżu 
przebiega również ścieżka przyrodnicza, 
mająca początek przy Centrum Edukacji 
Przyrodniczej koło siedziby Popradzkie-
go Parku Krajobrazowego, a kończąca 
bieg przy pomniku przyrody „Głęboki Jar” 
w Dolinie Życzanowskiego Potoku. Po-
pularny „ślimak” w Woli Kroguleckiej z za-
pierającymi dech widokami został w 2016 
roku wyróżniony w konkursie o Nagrodę 
Województwa Małopolskiego im. Stani-
sława Witkiewicza w kategorii przestrzeń 
publiczna.

Popradzki Park Krajobrazowy to jeden 
z najstarszych parków krajobrazowych na 
terenie Karpat. Został powołany uchwałą 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym 
Sączu z dnia 11 wrześnie 1987 r. Ustano-
wienie parku krajobrazowego oznacza 
ochronę i zachowanie naturalnych zaso-
bów przyrodniczych, walorów kulturowych 
i historycznych, a także odtwarzanie i po-
mnażanie tych wartości. Rozciąga się on na 
terenie Beskidu Sądeckiego z jego dwoma 
pasmami (Radziejowej i Jaworzyny Krynic-
kiej) obejmując także położoną w granicach 
Polski część Gór Czerchowskich. Powierzch-
nia Parku wynosi 54 392,7 ha, a 70 % jego 
powierzchni stanowią lasy. Popradzki Park 
Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych 
przyrodniczo, a zarazem najpiękniejszych 
krajobrazowo terenów Polski. „Bobrowisko” 
znajduje się w otulinie Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego i w obrębie Południowo-
małopolskiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu.

Długość ciała tego oryginalnego ptaka to 
około 90 cm. Rozpiętość skrzydeł – 1,4 m. 
Ma długą, wąską głowę i taki sam dziób. 
Ciało czapli siwej to połączenie szaro-biało-
czarnych barw. Głowa ozdobiona charak-
terystycznym czarnym czubem, natomiast 
przez długość szyi ciągnie się pasek czar-
nych kropek. Łatwa do rozpoznania w lo-
cie dzięki esowato wygiętej szyi ku tyłowi 
oraz wyciągniętym poza ogon kończyna-
mi. Ze względu na odżywianie się rybami 
przebywa w pobliżu zbiorników wodnych. 
Gniazduje najczęściej dużymi koloniami 
w koronach drzew, a czasem na niskich 
krzewach wśród rozległych trzęsawisk lub 
rozległych moczarów. Lęg składa się z 3 – 8 
szarozielonych jaj i występuje raz (wyjątko-
wo dwa) razy w roku. Wysiadywanie trwa 
ponad 20 dni. Młode opuszczają gniazdo 
po ok. 50 dniach. Żywi się rybami, małymi 
ssakami, płazami i bezkręgowcami żyjący-
mi w wodzie. Do Polski przylatują od marca 
do połowy kwietnia i od razu przystępują 
do gniazdowania. Odlatują od września do 
października.

Gatunek rośliny należący do rodziny pałko-
watych (Typhaceae). Jest bardzo szeroko 
rozprzestrzeniony na kuli ziemskiej. Wystę-
puje na wszystkich kontynentach, z wyjąt-
kiem Antarktydy. W Europie zwarty zasięg 
obejmuje niemal cały kontynent. Rośnie 
na brzegach wód stojących i wolno płyną-
cych. Tworzy często rozległe, zwykle nie-
mal jednogatunkowe szuwary. Jest jedną 
z ważniejszych roślin jadalnych rosnących 
w dzikiej przyrodzie. Jest gatunkiem szcze-
gólnie efektywnym przy oczyszczaniu ście-
ków zawierających dużo materii organicz-
nej i azotu amonowego. Wykazuje się także 
zdolnością do pobierania i kumulacji metali 
ciężkich. Rośliny tego gatunku dostarczają 
surowca plecionkarskiego, wykorzystywa-
ne są w bukieciarstwie i do oczyszczania 
środowiska. Roślina dorasta zwykle do 180-
200 cm wysokości. Posiada wzniesiony, tra-
wiasty pokrój. Jest ekspansywna i mocno 
rozrasta się wszerz. Częścią podziemną jest 
kłącze. Kwiaty żeńskie są brunatnoczarne, 
zebrane w charakterystyczne kolby. Kwia-
tostany męskie są nieco jaśniejsze i znajdują 
się tuż nad żeńskimi. Kwitnie w lecie, od lip-
ca do września.

Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) 
obejmują budowę systemowego projek-
tu, w ramach którego zostaną zbudowane 
trasy biegowo rowerowe w Subregionie 
Sądeckim, a konkretnie w Łącku, Nowym 
Sączu, Starym Sączu, Bobowej i Chełmcu. 
W tych gminach powstało blisko 17 km 
liniowych tras turystycznych ze wspólną 
marką - Centra Aktywnego Wypoczynku 
i co bardzo ważne połączonych z siecią tras 
w Województwie Małopolskim. W Starym 
Sączu na Górze Miejskiej projekt ten obej-
mował budowę trzech tras biegowo-rowe-
rowych o łącznej długości 5,452 km. Ścieżki 
oplatające górę prowadzą między innymi 
do tarasu widokowego z którego obser-
wować można malowniczą panoramę 
Starego Sącza z jego charakterystycznymi 
budowlami: Domem na Dołkach, kościo-
łem św. Elżbiety, zespołem klasztornym ss. 
Klarysek, Ołtarzem Papieskim i kinem „So-
kół” Lasy Miejskiej Góry położone są w ad-
ministracyjnych granicach Starego Sącza, 
w całości w otulinie Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego. To typowe lasy mieszane 
z dużym udziałem jodły i sosny pospolitej 
i tradycyjne miejsce  rekreacji dla starosą-
deczan. Teren Miejskiej Góry obejmuje 113 
ha, (maksymalna wysokość 420 m n.p.m.). 
Trasy rowerowe zaznaczono na mapie 
Gminy.

Gmina Stary Sącz w porozumieniu z Zespo-
łem Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego postanowiła, aby najbardziej 
bogaty przyrodniczo, różnorodny biologicz-
nie i unikatowy teren położony w widłach 
Dunajca i Popradu zabezpieczyć przed 
niekontrolowanym „zadeptywaniem”, przy 
równoczesnym wykorzystaniu jego walo-
rów przyrodniczych. Ścieżka położona jest 
na terenach zalewowych Dunajca i Popra-
du. Składają się na nią dwa krzyżujące się ze 
sobą drewniane pomosty oraz dwa punkty 
obserwacyjne. Na jednym z nich zamonto-
wano dwie lunety. Dzięki temu ruch tury-
styczny poprowadzony jest w taki sposób, 
by miłośnicy przyrody nie płoszyli zwierząt 
w ich naturalnych siedliskach. W ramach 
tego projektu zostały także kupione gniaz-
da, które przyrodnicy zamontowali w miej-
scach, gdzie ptaki mają możliwość bez-
piecznej opieki nad potomstwem. Pomocą 
merytoryczną służyli pracownicy Popradz-
kiego Parku Krajobrazowego.

Długość ciała tego największego z polskich 
dzięciołów to aż 50 cm. Posiada czarne 
upierzenie, smukłe ciało, małą głowę za-
opatrzoną w niewielki czubek z piór i silny 
prosty dziób. Samiec ma na głowę czerwo-
ną czapeczkę, natomiast samica czerwo-
ną przepaskę na potylicy. Lata wolno, na 
niewielkiej wysokości. Zamieszkuje stare, 
rozległe lasy od nizin po obszary górskie. 
Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgo-
wy. Gniazda zakłada w wykutych, co roku 
nowych dziuplach starych drzew. Samica 
składa 3-5 białych jaj, wysiaduje je przez 
12-14 dni, po czym oboje rodziców opie-
kuje się potomstwem przez około 26 dni. 
Menu jest typowe dla dzięciołów. Żywi się 
owadami, ich larwami, mrówkami, chrzą-
szczami i poczwarkami, które wydobywa 
z rozkutej kory. Uderzenia tego dzięcioła 
dziobem w drzewo mogą odgłosem przy-
pominać uderzenia siekiery. Wykucie dziu-
pli, która może mieć nawet 1 m długości 
zajmuje ptakom od 14 do 28 dni. Częstotli-
wość kucia sięga 100 razy na minutę. Pro-
wadzi osiadły tryb życia.

Gatunek eurosyberyjski, występujący na 
obszarach o klimacie oceanicznym. Naj-
częściej spotykany nad martwymi odno-
gami rzek, stawami, w zarośniętych rowach 
melioracyjnych oraz w szuwarach. Kwitnie 
od maja do lipca. W starożytności kłącza 
irysa były używane w medycynie ludowej 
jako środek leczniczy. Liście żywo-zielone, 
pochwiasto obejmujące łodygę. Dolne są 
równowąsko mieczowate, górne równo-
wąsko lancetowate. Mają szerokość 1-3 cm, 
a długość do 1 m. Kwiaty jaskrawożółte, 
wyrastające na długich szypułkach po 1-5 
z kątów podobnych do liści przysadek. Ro-
ślina kwitnie na żółto, około dwóch tygo-
dni (między majem a lipcem). Dawniej wy-
suszone na słońcu i zwilżone octem kwiaty 
używane były jako barwnik do papieru 
i skór. Na zimę zrzuca liście i zimuje w for-
mie kłącza. Kosaciec żółty jest mrozood-
porny. Lubi gleby żyzne i kwaśne. Dobrze 
rośnie zarówno na stanowisku słonecznym, 
jak i zacienionym. Nazwa polska „kosaciec” 
nawiązuje do liści tej rośliny przypomi-
nającej ostrze kosy. Obecnie sadzony jest 
również jako gatunek ozdobny w oczkach 
wodnych.

„W zbiegu Dunajca i Popradu, na tle pasma 
Radziejowej i Przehyby spoczął Stary Sącz, 
jedno z najstarszych osiedli polskich. Gród 
graniczny, leżący przy szlaku handlowym 
idącym przez Karpaty ku Adriatykowi, od-
grywał zawsze ważną rolę. Ongiś, w prze-
szłości geologicznej, dzisiejsza dolina była 
łożyskiem olbrzymiego jeziora, żyjącego 
już tylko w legendach, a kolebiącego się 
wśród otaczających wzgórz, będących ów-
czesnymi brzegami”

Jan Wiktor, 1965
Leżące na szlaku bursztynowym miasto 
Stary Sącz to jedno z najstarszych miast 
w Polsce. Pierwszą historyczną datą na 
jaką zwykł się powoływać Stary Sącz to rok 
1257, w którym to książę krakowsko – san-
domierski Bolesław zwany Wstydliwym 
jako zastaw za posag wniesiony do Polski 
przez księżniczkę węgierską Kingę, zapisał 
jej Ziemię Sądecką. Właśnie tu w central-
nym miejscu trójkąta wyznaczonego przez 
Limanową, Biecz i Podoliniec (Słowacja) na 
dogodnym szlaku handlowym, Pani tych 
ziem Kinga ufundowała dwa klasztory o re-
gule franciszkańskiej męski i żeński (o regu-
le Św. Klary). Klasztor żeński funkcjonuje do 
dnia dzisiejszego, natomiast klasztor fran-
ciszkanów podczas zaboru Austriackiego 
uległ kasacji i ostatecznie przestał istnieć 
w 1815 roku.

o projEkciE

BóBr EuropEjski

Moczarka kanadyjska

park wodny „stawy”

Historia żwirowiska

ŁaBędź niEMy

wiErzBa

platforMa widokowa

park krajoBrazowy

czapla siwa

paŁka szErokolistna

trasy rowErowE

BoBrowisko

dzięcioŁ czarny

kosaciEc żóŁty

stary sącz



Dunajec

Poprad

EuroVelo 11

XI 2018

XI 2018

 2019

2018

2019

VeloDunajec

W
ęgierska

Jana III Sobieskiego

Jana Pawła II

Piłsudskiego

Podegrodzie

Mostki

STARY SĄCZ

Gołkowice
Dolne

Moszczenica
Niżna

Barcice Dolne

Barcice

Stadła

ŁĄCKO

NOWY S
ĄCZ

RY
TR

O

LEGENDA:
 Ścieżki rowerowe
 Ścieżki rowerowe (w trakcie realizacji)
 Trasy rowerowe

Enklawa Przyrodnicza - Bobrowisko

Park Wodny Stary Sącz

Trasy biegowo rowerowe na Miejskiej Górze

Klasztor Sióstr Klarysek

Ołtarz Papieski

Rynek (Informacja Turystyczna)

Platforma widokowa na Woli Kroguleckiej

POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ ”BOBROWISKO” - 
SKORZYSTAJ Z AUDIO PRZEWODNIKA, POZNAJ HISTORIĘ 
ORAZ MIESZKAŃCÓW ENKLAWY
Pobierz skanując odpowiedni QR Code, lub 
wyszukując „Bobrowisko Stary Sącz” w swoim 
Google Play/AppStore!

Stary Sącz
- średniowieczny klejnot Beskidów - wpisa-
ny na listę historycznych miast o doniosłym 
znaczeniu dla kultury polskiej, członek Kapi-
tuły Najstarszych Miast Polski.

Atutem Starego Sącza jest niepowtarzalny, 
trwały „klimat średniowiecznego miastecz-
ka”, zachowany historyczny układ architek-
toniczny miasta, liczne zabytki, a zwłaszcza 
klasztor Klarysek - sanktuarium św. Kingi - 
od wieków odwiedzany przez pielgrzymów 
z wielu krajów.

Mieszkańców miasta i gminy - nadzwyczaj 
miłujących swoją małą ojczyznę - charakte-
ryzuje aktywność i pracowitość, życzliwość 
i gościnność. Efektem konsekwentnego 
działania samorządu i inicjatyw mieszkań-
ców jest dobrze rozwijana infrastruktura, 
baza noclegowo-gastronomiczna, przystęp-
na sieć ośrodków zdrowia, placówek kultu-
ralno-oświatowych, miejsc przeznaczonych 
do rekreacji, dbałość o ład, czystość i porzą-
dek oraz ochronę środowiska naturalnego.
Wspaniałym, rozpoznawalnym walorem 
gminy jest przyroda i krajobraz beskidzki 
o nadzwyczajnych wartościach dla turysty-
ki i rekreacji. Szczególnie ważne z tego po-
wodu stają się miejsca jak Enklawa Przyrod-
nicza – Bobrowisko, która pozwala cieszyć 
się urokami przyrody z poszanowaniem jej 
praw i prywatności. Nową atrakcją od 2013 
roku jest park wodny - kąpielisko „Stawy”. 
Zwolennikom aktywnego spędzania wol-
nego czasu przypaść do gustu mogą liczne 
ścieżki biegowo-rowerowe, których z każ-
dym rokiem przybywa na terenie Gminy 
Stary Sącz. Poza tym warto wybrać się dro-
gowym Szlakiem Architektury Drewnianej 

(z przepięknym XVI w. kościółkiem drewnianym 
pw. św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej), Szla-
kiem Papieskim im. Jana Pawła II w Beskidzie 
Sądeckim (wspaniale opisany w niezapomnia-
nej „powtórce z geografii”), czy chociażby spa-
cerować do miejsc widokowych na Miejskiej 
Górze i w Woli Kroguleckiej (z niezwykłą, wbu-
dowaną w zbocze spiralną ścieżką), ukazują-
cych przepiękny beskidzki krajobraz.

cykliczne imprezy 
na terenie Gminy Stary Sącz:
„Festiwal Muzyki Dawnej” – (Czerwiec-Lipiec)

„Międzynarodowy Plener Malarski - Sympozjum 
Kultur Lokalnych” – Lipiec

„Starosądecki Jarmark Rzemiosła” – Sierpień

„Dni Księdza Tischnera” – Marzec

„Festiwal Miłośników Podróży i Przygody Bona-
wentura” – Marzec

„Małopolski Dzień Samorządowca” - Maj

„Lachowska micha” – Maj

„Festiwal smaku” – Lipiec

„Zjazd Sądeczan” – Czerwiec

„Folk Festival Pannonica” w Barcicach – koniec 
Sierpnia

„Jarmark Świętej Kingi” – Lipiec

Szereg ciekawych propozycji koncertowych 
w „Sokole” – Styczeń-Grudzień

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-10  
„Sokolik” – Czerwiec

O wszystkich imprezach i wydarzeniach infor-
mujemy na bieżąco w portalach internetowych 
stary.sacz.pl oraz ckis.stary.sacz.pl i wstarym-
saczu.pl.


