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Nowy Wiśnicz
miejsce, które warto zobaczyć
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 Szanowni Państwo 
Z największą przyjemnością przekazuję w Pań-
stwa ręce niniejszy folder, prezentujący piękno 
i różnorodność Ziemi Wiśnickiej. 

Gmina Nowy Wiśnicz to przede wszystkim 
bogata, wielowiekowa historia, o której świadczy 
szereg cennych obiektów zabytkowych. Niewąt-
pliwie najcenniejszym z nich jest górujący nad 
miastem XIV-wieczny zamek oraz znajdujący się 
nieopodal dawny klasztor karmelitów bosych, 
dziś niestety bez bryły barokowego kościoła pw. 
Chrystusa Zbawiciela. Piękne miasto, założone 
u podnóża zamku i klasztoru, mimo pożaru, który 
u schyłku XIX wieku strawił przepiękną architek-
turę drewnianą, zachwyca zachowanym XVII-
-wiecznym układem urbanistycznym i cennymi 
zabytkami. 

Gmina Nowy Wiśnicz to również piękna 
przyroda, pagórkowate okolice, czyste i nieska-
żone środowisko. Ten unikatowy, tak dobrze 
zachowany układ przestrzenno-architektoniczny 
charakterystyczny dla doby baroku, daje możli-
wość uzyskania tytułu „Pomnika Historii” (proce-
dura jest obecnie w toku).

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja po-
zwoli mieszkańcom odkryć na nowo piękno 
naszej Małej Ojczyzny, a turystów zachęci do 
jej poznania. Zapewniam, że ziemia wiśnicka to 
miejsce, które trzeba odwiedzić i spędzić wolny 
czas, pozostając u nas na dłużej.

Małgorzata Więckowska
Burmistrz Nowego Wiśnicza

fot. Daniel Furmanek/IDG 



fot. arch. Muzeum Ziemi Wiśniczkiej
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Chcąc odpocząć w pięknej okolicy, trzeba koniecznie przyjechać do Nowe-
go Wiśnicza.

Znajduje się tutaj wiele urokliwych miejsc – pomników przyrody, za-
bytków architektury barokowej, ścieżek spacerowych i gospodarstw agro-
turystycznych.

W trakcie tej wizyty przeniosą się Państwo do zamierzchłych czasów, 
posmakują regionalnych potraw oraz odpoczną w otoczeniu wspaniałej 
przyrody Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Aktywny wypoczy-
nek zapewnią obiekty sportowe, basen i siłownie na świeżym powietrzu.

Dla rodzin z dziećmi przygotowano liczne place zabaw i atrakcyjne 
miasteczko ruchu drogowego.

Gmina Nowy Wiśnicz oferuje wiele interesujących imprez o charakterze 
historycznym, kulturalnym i sportowym, o zasięgu regionalnym i ogólnopol-
skim. Można podczas nich podziwiać inscenizacje historyczne, rękodzieło lu-
dowe, występy artystyczne dzieci i młodzieży, posłuchać koncertów orkiestr 
i zespołów regionalnych oraz skosztować lokalnych specjałów. To przecież 
na wiśnickim zamku powstała pierwsza w historii Polski książka kucharska 
autorstwa Stanisława Czernieckiego (Compendium Ferculorum).

Poza tym dobre zaplecze gastronomiczne i noclegowe oraz bogata 
oferta gospodarstw agroturystycznych sprawi, że nikt nie wyjedzie stąd 
zawiedziony. 

Z Nowego Wiśnicza łatwo dojechać do innych atrakcyjnych miejsc 
Małopolski: Kraków, Wieliczka, Bochnia, Lipnica Murowana, Niepołomice 
czy Stary Sącz znajdują się maksymalnie w odległości ok. 45 min. jazdy 
samochodem. 

Warto więc zaplanować tutaj nie tylko kilkudniowy pobyt, ale wybrać 
się do Nowego Wiśnicza na wakacje czy dłuższy urlop, by poznać jego 
niepowtarzalny klimat i wyjątkową gościnność mieszkańców.  

Więcej informacji na www.nowywisnicz.pl 
i www.dolinaraby.pl

Gmina Nowy Wiśnicz 
 i jej atrakcje
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Zabytki Nowego Wiśnicza i okolic

Nowy Wiśnicz – małe, urokliwe miasteczko 
w południowej części powiatu bocheńskiego, po-
łożone w całości na obszarze Wiśnicko – Lipnic-
kiego Parku Krajobrazowego – przyciąga do siebie 
pięknem przyrody, ciekawą historią oraz szeregiem 
cennych obiektów kultury. Krajobraz kulturowy No-
wego Wiśnicza to cenna i krucha pamiątka odległej 
przeszłości. Ukształtowany w zasadniczym zrębie 
w XVII wieku, według projektu włoskiego architek-
ta Macieja Trapoli, przetrwał do naszych czasów 
bez większych zmian. Najcenniejszym z wiśnickich 
zabytków jest niewątpliwie górujący nad miastem 
zamek. W jego sąsiedztwie znajduje się drewniany 
dworek z połowy XIX wieku, znany jako Koryznów-
ka, a w nim Muzeum Pamiątek po Janie Matejce, 
który był częstym gościem Wiśnicza. 

Szczególnie zachęcamy do spędzenia wolne-
go czasu w centrum Nowego Wiśnicza. Wiśnicki 
rynek to wyjątkowe miejsce, które przyciąga zarów-
no pięknem swej architektury jak i specyficznym 
klimatem małego miasteczka. Spacerując po ryn-
ku, można podziwiać piękno zabytków otoczonych 
zielenią, odpocząć w cieniu potężnych kasztanów, 
a także dowiedzieć się wiele o historii miasta i jego 
mieszkańców. 

Zamek w Wiśniczu 
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fot. Daniel Furmanek/IDG 
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Zamek w Wiśniczu 
Jest to jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnoba-
rokowej architektury rezydencjonalno-obronnej. 

Najstarsza część zamku została wzniesiona w XIV wie-
ku przez rycerski ród Kmitów. Obecny wygląd zamku to 
efekt jego siedemnastowiecznej przebudowy przeprowa-
dzonej przez Stanisława Lubomirskiego. Wystrój wnętrz 
obejmuje barokowe portale, obramowania okienne, deko-
racje stiukowe i polichromie. Dziedziniec wewnętrzny zdobi 
renesansowa loggia. Podczas zwiedzania można zobaczyć  
kaplicę z kryptą, salę podsłuchową, a z galerii widokowej 

Więcej informacji na www.zamekwisnicz.pl

na II piętrze rozległą panoramę miasta. Pałac otoczony jest 
fortyfikacjami bastionowymi z początków XVII w. W zamku 
organizowane są liczne imprezy i wystawy. 

fot. Daniel Furmanek/IDG fot. Szymon Łukasik/Droneland.pl

fot. Jerzy Ochoński/photospoland.com

fot. Szymon Łukasik/Droneland.pl
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Muzeum pamiątek po Janie Matejce 
– „Koryznówka” 

Ten niewielki, drewniany, kryty gontem 
dworek, z wejściem poprzedzonym otwar-
tym gankiem, został zbudowany w latach 
50-tych XIX w. W latach 1975-1980 prze-
prowadzono gruntowny remont budynku 
oraz jego wyposażenia i w 1981 r., dzięki 
staraniom właścicieli, utworzono w nim 
muzeum. Można tam obejrzeć XVIII-XIX-
-wieczne meble, obrazy, szkice i różne 
przedmioty, będące pamiątkami pobytów 
Jana Matejki na wiśnickiej ziemi. Do zwie-
dzania przeznaczona jest część budynku 
z salonikiem oraz gabinetem Stanisławy 
Serafińskiej, autorki pamiętnika poświę-
conego artyście.

Warto podkreślić, że w 1943 r. 
w domu Państwa Serafińskich po uciecz-
ce z obozu oświęcimskiego ukrywał się 
Witold Pilecki. Obecnie co roku, końcem 
kwietnia, odbywa się tu zakończenie Raj-
du Konnego szlakiem ucieczki rtm. Witol-
da Pileckiego z KL Auschwitz.

Dominującym elementem wiśnickiego kra-
jobrazu są dawne zabudowania klasztoru 
Karmelitów Bosych wzniesione przesz Stani-
sława Lubomirskiego po 1621 r. jako wotum 
dziękczynne za zwycięstwo pod Chocimiem. 
Od kasacji klasztoru w 1786 r. działa w nim Za-
kład Karny o zaostrzonym rygorze. Znajdujący 
się wewnątrz zabudowań Kościół Klasztorny 
pw. Chrystusa Zbawiciela był wyjątkowym za-
bytkiem sztuki barokowej. Z jego architektury 
zachowały się jedynie siedmiometrowe mury, 
gdyż sam kościół został zburzony przez hitle-
rowców podczas II wojny światowej.

Dawny klasztor Karmelitów Bosych, obecnie Zakład Karny

fot. Szymon Łukasik/Droneland.pl

fot. Jerzy Ochoński/photospoland.com
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Dawny klasztor Karmelitów Bosych, obecnie Zakład Karny

Muzeum Ziemi Wiśnickiej
W Nowym Wiśniczu znajduje się Muzeum Ziemi Wiśnic-
kiej, które od 2002 roku gromadzi zbiory dotyczące histo-
rii regionu. Prezentowane są tu malarskie i rzeźbiarskie 
prace wiśnickich artystów: Stanisława Klimowskiego, ks. 
Stanisława Nowaka, ludowego malarza Mariana Rojka, 
prof. Czesława Dźwigaja. Gromadzone są regionalia, pa-
miątki z okresu II wojny światowej, medale, książki, ar-
chiwalne dokumenty i fotografie. Jednym z cenniejszych 
eksponatów muzeum jest XVII-wieczna, spiżowa arma-

ta, będąca niegdyś na wyposażeniu zamku. To potężne 
działo zdobione herbem Lubomirskich Szreniawa zostało 
przypadkowo odnalezione w 2006 r. na stadionie sporto-
wym u podnóża wiśnickiego zamku. Obok Muzeum Zie-
mi Wiśnickiej stoi pomnik Juliusza Kossaka – urodzonego 
i ochrzczonego w Nowym Wiśniczu. 

W muzeum organizowane są tematyczne wystawy 
czasowe oraz okazjonalne odczyty i referaty.

fot. Jerzy Ochoński/photospoland.com fot. Jerzy Ochoński/photospoland.com fot. Jerzy Ochoński/photospoland.com

fot. Jerzy Ochoński/photospoland.com
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Wiśnicki rynek
Miasto Nowy Wiśnicz założył w 1616 roku Stanisław Lu-
bomirski. W centrum niewielkiego rynku wznosi się wcze-
snobarokowy ratusz, wzniesiony ok. 1620 roku. Na uwa-
gę zasługuje czynny XIX-wieczny zegar o oryginalnych 
kamiennych naciągach. Obecnie budynek jest siedzibą 
Rady Miejskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. W jego 
otoczeniu znajdują się pomniki osób związanych z Nowym 

Wiśniczem: Jana Matejki oraz Stanisława Lubomirskiego, 
założyciela miasta. Rynek odnowiono przed paroma laty 
– z klombami, alejkami i ławeczkami tworzy przyjemną at-
mosferę Nowego Wiśnicza. Dopełnieniem tego niepowta-
rzalnego klimatu jest studnia miejska z drewnianym zada-
szeniem, pamiętająca czasy lokacji miasta.
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Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Nowym Wiśniczu wraz z plebanią i dzwonnicą 
został zbudowany w latach 1616–1621 z fundacji Stanisława 
Lubomirskiego. Jednonawową świątynię z kamienia zakoń-
czono półkolistym prezbiterium otoczonym obejściem. Na 
elewacji frontowej, po bokach głównego wejścia, znajdu-
ją się figury świętych Piotra i Pawła. Bogato złocony ołtarz 
główny zdobi obraz przedstawiający Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny. Na uwagę zasługują polichromie oraz 
XVII w. obrazy przedstawiające: ścięcie św. Jana Chrzciciela 

oraz w bocznym ołtarzu wizerunek św. Józefa. Obok kościo-
ła znajduje się zabytkowa plebania z wieżą oraz kamienna 
dzwonnica. Na placu kościelnym stoi pomnik Jana Pawła II 
i figura Matki Bożej Apokaliptycznej. Na zachód od kościoła 
wzniesiono pomnik Chrystusa Króla.

Nieopodal w Starym Wiśniczu wzniesiony w XVI w. 
z fundacji Piotra Kmity V na uwagę zasługuje kościół św. Woj-
ciecha. Jest to budowla jednonawowa sklepiona kolebkowo 
i pokryta siecią żeber gotyckich. Do nawy głównej przylegają 
dwie, boczne kaplice i zakrystia. We wnętrzu warto zwrócić 
uwagę na barokowy, bogato złocony ołtarz główny z obrazem 
przedstawiającym adorację Matki Bożej przez św. Annę i św. 
Wojciecha z 1890 r. Z cenniejszych rzeczy warto wymienić 
rzeźbę św. Anny Samotrzeć, pochodzącą z XVI wieku, rene-
sansowe tabernakulum ścienne z 1544 r., obrazy św. Katarzy-
ny i św. Mikołaja z XVIII w., kamienną chrzcielnicę z XVII w. 
oraz fragmenty renesansowych polichromii. Przy kościele 
znajduje się cenny, XVI-wieczny spiżowy dzwon odlany w No-
rymberdze.

fot. Jerzy Ochoński/photospoland.com

fot. Jerzy Ochoński/photospoland.com
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W Chronowie na Szlaku Architektury Drewnianej znaj-
duje się kościół Ducha Świętego, wybudowany w 1685 r. 
Świątynia jest konstrukcji zrębowej, z jednokalenicowym da-
chem krytym gontem, wieżą oraz wieżyczką na sygnaturkę. 
Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII w. – utrzyma-
ne jest w stylu barokowym. We wnętrzu można zobaczyć 

Historyczne cmentarze
Najstarszy cmentarz wiśnicki to obecny teren otaczający 
kościół parafialny w Nowym Wiśniczu. Wedle odwiecz-
nych obyczajów, właśnie tutaj, w najbliższym sąsiedztwie 
kościoła chowano zmarłych mieszkańców miasta. Cmen-
tarz przykościelny istniał do 1784 roku.

Na uwagę zasługuje cmentarz żydowski, położony 
na wzgórzu w południowej części miasta. Założony został 
przed 1641 r. Zajmuje powierzchnię 1,8 ha, na której za-
chowało się 250 nagrobków, spośród których najstarszy 
pochodzi z 1667 r. Macewy cechują się dobrym stanem 
zachowania i bogatą ornamentyką. Na cmentarzu spoczy-
wają rabini (m.in. Nuta Lipszyc i Naftali Rubin) oraz żołnie-
rze żydowscy polegli w czasie I wojny światowej. Istnie-
je możliwość zwiedzania cmentarza z przewodnikiem po 
wcześniejszym zgłoszeniu rezerwacji w Muzeum Ziemi 
Wiśnickiej.

ozdobne polichromie z 1930 roku. W ołtarzu głównym 
umiejscowiony jest obraz przedstawiający Zesłanie Ducha 
Świętego, a w lewym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem. Nieopodal kościoła znajduje się drewniana 
dzwonnica z 1960 r. Ponadto warto podkreślić, iż Chronów 
jest laureatem konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś 2018”.

fot. Daniel Furmanek/IDG fot. Daniel Furmanek/IDG 

fot. Jerzy Ochoński/photospoland.com
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W Leksandrowej, niedaleko drogi Nowy Wi-
śnicz – Łomna, położony jest na powierzchni ok. 
37 arów cmentarz więzienny, z którego w latach 
1924-1939 korzystało więzienie w Nowym Wiśni-
czu, a w latach 1939-1944 niemiecka administracja 
więzienia. Od bramy prowadzi aleja, wzdłuż której 
po lewej stronie usytuowanych jest 6 pamiątko-
wych kamiennych płyt. Powierzchnia grzebalna 
cmentarza składa się z symbolicznych mogił usypa-
nych w kształcie kopców. Przy głównej alei znajduje 
się również duży dębowy krzyż o wysokości 4 m.

Na terenie Muchówki położony jest jeden 
z największych pod względem powierzchni i ilości 
pochówków cmentarz z okresu I wojny światowej 
w powiecie bocheńskim. Spoczywa tam 95 austro-
-węgierskich żołnierzy, 290 Niemców i 606 Rosjan. 
Znajduje się na nim 19 mogił pojedynczych i 56 
zbiorowych, na których widnieją daty śmierci z lat 
1914-1915.

Historyczne cmentarze Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu
Dwupiętrowy budynek wzniesiony zo-
stał w latach 1911-1912 i do II wojny 
światowej pełnił funkcję Sądu Grodz-
kiego. Od 1947 r. mieści się w nim Li-
ceum Plastyczne, kształcące uczniów 
w czterech kierunkach: ceramika, 
tkactwo i fotografia. Absolwenci szko-
ły znani są na całym świecie. Elewacja 
frontowa budynku zwieńczona jest 
trójkątnym szczytem, pod którym znaj-
duje się plakieta z piaskowca. Ściany 
ozdobione są realizacjami ceramicz-
nymi i sztukatorskimi uczniów. Przed 
wejściem stoi pomnik Stanisława Fi-
schera – inicjatora i współzałożyciela 
szkoły.

fot. Daniel Furmanek/IDG fot. Daniel Furmanek/IDG 

fot. Daniel Furmanek/IDG 
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Przyroda i rekreacja

Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy
Park leży na terenie dwóch gmin: Nowy Wiśnicz i Lip-
nica Murowana. Założony został w 1997 r. Różnorod-
ność rzeźby terenu Pogórza Wiśnickiego na tym ob-
szarze pociąga za sobą rozmaitość występujących 
tu ekosystemów. Środowisko naturalne na obszarze 
parku jest w niewielkim tylko stopniu skażone, gdyż 
brak tu przemysłu ciężkiego i wielkich aglomeracji 
miejskich. Na terenie parku znajdują się trzy rezer-
waty przyrody. Jednym z nich jest rezerwat przy-
rody nieożywionej „Kamień Grzyb”. Główną atrak-
cją tego miejsca jest kamień o wysokości ok. 7 m, 

Ścieżka spacerowa na wzgórzu zamkowym

Rezerwat „Kamień Grzyb”

fot. Jerzy Ochoński/photospoland.com

fot. arch. UM Nowy Wiśnicz
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Przyroda i rekreacja
który wraz z grupką małych skałek zbudowanych 
z piaskowca istebniańskiego został otoczony ochro-
ną. Kolejny pomnik przyrody nieożywionej – „Kamie-
nie Brodzińskiego” – to grupa ciekawych kształtem 
skał, zbudowanych również z piaskowca, położona 
na granicy Lipnicy Murowanej i Rajbrotu. Na uwagę 
zasługuje także grupa niewielkich skałek położonych 
na zalesionym wzgórzu ponad miejscowością Chro-
nów, tzw. Skałki Chronowskie z wyrytymi tajem-
niczymi znakami. Park stanowi doskonały teren do 
uprawiania turystyki, zwłaszcza krajoznawczej. Na 
terenie Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowe-
go przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych 
oraz jeden długi, oznakowany niebieski szlak rowe-
rowy, przebiegający z północy na południe parku.

Stawy w Olchawie

Więcej informacji na www.zpkwm.pl/park/wisnicko-lipnicki-park-krajobrazowy/

Skałki Chronowskie
fot. arch. UM Nowy Wiśnicz

fot. arch. UM Nowy Wiśnicz
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Gmina Nowy Wiśnicz oferuje różne rozwiązania związane 
z szeroko pojętą rekreacją. Oprócz naturalnych uwarunko-
wań, które można wykorzystać na aktywny wypoczynek 
lub spacer po urokliwej okolicy, władze gminy zadbały, aby 
mieszkańcy i przyjezdni mogli skorzystać z siłowni na świe-
żym powietrzu w Kobylu, Królówce czy Nowym Wiśniczu 
oraz obiektów sportowych w Muchówce, Królówce, Lek-
sandrowej, Chronowie, Starym i Nowym Wiśniczu. Niemal 
w każdej z miejscowości na terenie gminy, dzieci znajdą 

Plac zabaw w Starym Wiśniczu

fot. arch. UM Nowy Wiśnicz

fot. arch. UM Nowy Wiśnicz

fot. arch. UM Nowy Wiśnicz
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kolorowe place zabaw, a w Starym Wiśniczu miasteczko 
ruchu drogowego. Dużym zainteresowaniem cieszy się 
odkryty basen w Leksandrowej o wymiarach 20 x 50 m 
i głębokości od 1,10 m do 1,80 m. Obok kąpieliska jest 
brodzik dla dzieci oraz boisko do gry w siatkówkę plażową. 
Na terenie pływalni działa bufet, a nad bezpieczeństwem 
pływających czuwa wykwalifikowana kadra ratowników. 
Obiekt czynny jest w sezonie letnim codziennie od 10.00 
do 19.00. Amatorzy wędkarstwa chętnie korzystają z łowi-

ska – stawów znajdujących się w południowo-zachodniej 
części Olchawy, niedaleko granicy z Królówką. 
Obecnie w związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi 
w rejonie wiśnickiego zamku powstaje park upamiętniający 
400-lecie lokacji miasta Nowy Wiśnicz. W celu poszerzenia 
oferty turystycznej i rekreacyjnej na terenie parku powsta-
nie m.in. amfiteatr, ścieżki edukacyjne, miniatury zamków 
i infrastruktura sprzyjająca wzrostowi ruchu turystycznego.  

Kompleks sportowy „Targowica”

Miasteczko ruchu drogowego w Starym Wiśniczu Kompleks sportowy w Leksandrowej

fot. arch. UM Nowy Wiśnicz fot. arch. UM Nowy Wiśnicz

fot. Daniel Furmanek/IDG fot. Daniel Furmanek/IDG 
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Wydarzenia kulturalne

Nowy Wiśnicz, to również miejsce wielu ciekawych 
przedsięwzięć kulturalnych. Przede wszystkim warto 
wspomnieć o trzech dorocznych jarmarkach: Rękodzieła, 
Wiśnickie Specjały i Bożonarodzeniowy, do organizacji 
których miasto otrzymało prawa wraz z aktem lokacji wy-
danym przez Króla Zygmunta III Wazę w 1616 r. Wyda-

Weekend z Orężem

rzenia te są magnesem dla przybywających do Nowego 
Wiśnicza i okolic turystów. Przywołują piękną historię, 
kulturę i tradycję zarówno mieszkańcom regionu jak i tu-
rystom szukającym przyjaznego miejsca do odpoczynku, 
pragnącym zwiedzić zabytki, poznać miejscowe zwyczaje 
i kulinaria. 

fot. arch. UM Nowy Wiśnicz
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Wydarzenia kulturalne

w Koncert Noworoczny na zamku „Między Świętami 
a Karnawałem” (styczeń)

w Zakończenie Rajdu Konnego szlakiem ucieczki 
rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Nowego 
Wiśnicza (kwiecień)

w Magiczny Weekend na zamku i Parada Orkiestr 
Dętych (maj)

w Wiśnicki Jarmark Rękodzieła (czerwiec)

Parada Orkiestr Dętych

Bieg Kmitów 

w Jarmark Wiśnickie Specjały i Festiwal Zespołów 
Weselnych (sierpień)

w Weekend z Orężem (wrzesień)

w Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej przez 
wieki (listopad)

w Jarmark Bożonarodzeniowy (grudzień)

w Imprezy sportowe: Bieg Kmitów i Rodzinny Rajd 
Rowerowy (jesień)

Koncert Opery Krakowskiej na wiśnickim zamku

Cykliczne przedsięwzięcia kulturalne na terenie gminy Nowy Wiśnicz:

Wiśnicki Jarmark Rękodzieła

fot. arch. UM Nowy Wiśnicz fot. arch. UM Nowy Wiśnicz

fot. arch. UM Nowy Wiśnicz fot. arch. UM Nowy Wiśnicz
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LGD „Dolina Raby”, 
polecane miejscowości i okoliczne atrakcje

LGD „Dolina Raby” obejmuje 6 gmin 
województwa małopolskiego: Gdów, 
Biskupice, Łapanów, Trzciana, Nowy 
Wiśnicz, Żegocina, położonych w połu-
dniowo-wschodnim kierunku od Krako-
wa. Za pośrednictwem stowarzyszenia 
mieszkańcy, organizacje społeczne, 
przedsiębiorcy i samorządy realizują 
różne cele, służące rozwojowi obszaru 
i poprawie życia mieszkańców. Na ob-
szarze LGD funkcjonują liczne muzea, 
jak Ośrodek Edukacji Regionalnej w Sta-
rym Wiśniczu. W lipcu 2015 r. w wyniku 
realizacji projektu przez LGD otwarto 
Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej 
w Chrostowej. W ośrodkach kultury po-
przez warsztaty i działalność zespołów 
artystycznych kultywowane są tradycje 
sztuki ludowej. Na obszarze LGD od 
wielu lat promuje się lokalne produkty 
żywnościowe i rzemieślnicze. Na liście 
produktów tradycyjnych MRiRW znaj-
dują się produkty z obszaru LGD: Chleb 
żarnowy z Łomnej, Rosół polski (wg 
przepisu z pierwszej książki kucharskiej 
St. Czernieckiego), Podpłomyk z cebulą, 
Makaron Wiśnicki. 

Więcej informacji www.dolinaraby.pl
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Polecane miejscowości i atrakcje w najbliższej okolicy:
zamek w Niepołomicach, zabytki i kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, klimatyczna Lipnica Murowana, klasztor w Hebdowie, 
Puszcza Niepołomicka, zabytki w Brzesku, zamek w Dobczycach, zamek Tropsztyn, baszta w Czchowie, zamek w Dębnie.

Kopalnia Soli w Bochni 

Łowisko Nieznanowice na terenie gminy Gdów

Zalew w Łapanowie

fot. Kopalnia Soli Bochnia fot. arch. UG Łapanów

fot. arch. UG Gdów



Produkty regionalne
i warsztaty edukacyjne

Chleb żarnowy z Łomnej 
Chleb ten ma długą tradycję wypieku. Od pokoleń był pie-
czony w gospodarstwach domowych, a jego receptura 
była powszechnie znana wśród mieszkańców wsi i zbliżo-
na do receptur publikowanych w książkach kucharskich. 
Dziś cieszy się powodzeniem na lokalnym i regionalnym 
rynku i wyróżniany jest za wyjątkowy smak i autentycz-
ność receptury. Ciemnozłocisty chleb wypiekany jest 
obecnie w piekarni „U Dańca”. 

Tradycyjna kiełbasa i boczek 
z Muchówki 
Są to produkty wytwarzane w ramach działalności margi-
nalnej, ograniczonej i lokalnej (MOL) z miejscowych su-
rowców. Lokalne wędliny wyrabiane są tradycyjnymi me-
todami z najlepszych mięs przez firmę „ALED” Produkcja 
Wyrobów Wędliniarskich, Tradycyjnych, Lokalnych.

Własne, specyficzne produkty rolne i artykuły spożywcze 
charakteryzują wiśnicką ziemię i stanowią cząstkę tradycji 
i kultury kulinarnej mieszkańców. Produkty te chronione 
są prawem polskim lub UE. Wytwarza się je z tradycyj-

nych surowców. Posiadają tradycyjny skład, a sposób ich 
produkcji określa się mianem produktu „znanego pocho-
dzenia”. Wśród wyrobów, których jakość jest zdecydowa-
nie wyższa od przeciętnej, możemy wymienić:

fot. arch. LGD Dolina Raby fot. arch. LGD Dolina Raby
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Więcej o lokalnych potrawach 
na www.szlak-kulinarny.com.pl

Obowiązkowym punktem wycieczki po ziemi wiśnickiej 
jest Chronów, gdzie zrodził się interesujący winiarski pro-
jekt – winnica. To malownicze miejsce na granicy Kra-
jobrazowego Parku Wiśnicko – Lipnickiego usytuowane 
z dala od wielkomiejskiego zgiełku. W tej młodej, blisko 
hektarowej winnicy, będą Państwo mogli przespacero-
wać się z winiarzem oraz skosztować wyśmienitych win. 

Winnica Chronów

Produkty regionalne
i warsztaty edukacyjne

Wiśnicki Makaron 
Jest to pierwszy w Małopolsce makaron wpisany przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tra-
dycyjnych. Produkowany jest w oparciu o tradycyjną re-
cepturę z najwyższej jakości mąki pszennej wymieszanej 
ze świeżo wybijanymi jajami, a ciasto przed krojeniem 
jest wałkowane. Jakość surowców oraz sposób produk-
cji sprawiają, że makaron posiada wyśmienity smak. 
Nie rozpada się po ugotowaniu, jest pyszny i doskona-
le nadaje się do wielu potraw. Taki sposób wytwarzania 
makaronu potwierdzają przepisy ze starych książek ku-
charskich oraz wywiady przeprowadzone ze starszymi 
mieszkankami gminy Nowy Wiśnicz.
Tradycyjną produkcją makaronu od 1998 roku zajmuje 
się Firma Produkcyjno-Handlowa „Elmak” w Nowym Wi-
śniczu.  

fot. arch. Winnica Chronów
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do stołu, aby skosztować staropolskich zup przygotowa-
nych według przepisu z tejże książki. Ciekawym elemen-
tem warsztatów jest odgadywanie składników skosztowa-
nych dań i tłumaczenie przepisu z języka staropolskiego na 
obecnie używane słownictwo. 

U podnóża wiśnickiego zamku, w Pracowni Ceramicz-
nej Marco dzieci i młodzież odkrywają wspaniały świat 
pracy z gliną. Warsztaty ceramiczne rozwijają sprawność 
manualną i poczucie estetyki, pozwalają poznać dawne 
techniki rzemieślnicze.

Warsztaty edukacyjne

Więcej informacji na www.zamekwisnicz.pl

Zamek w Wiśniczu to nie tylko wielka atrakcja turystyczna, 
potężna siedemnastowieczna twierdza jedna z najwięk-
szych w Rzeczypospolitej. To również wyjątkowe miejsce, 
w którym realizowane są zajęcia edukacyjne. Warsztaty 
Sarmackie na wiśnickim zamku powstały, aby budować 
zainteresowanie dzieci polską historią. Opierając się na 
wieku XVII, rozbudzana jest ciekawość poznawcza uczniów 
dotyczącą staropolskich zwyczajów i obyczajów (tradycyj-
ne XVII-wieczne tańce, muzyka, polowania, gry i zabawy), 
a na przykładzie XVII-wiecznej polskiej kuchni przybliżana 
jest staropolska gościnność i ówczesne kulinaria. Dzieci 
zapoznają się z przepisami kulinarnymi z pierwszej pol-
skiej książki kucharskiej Stanisława Czernieckiego, która 
powstała na wiśnickim zamku, a na zakończenie zasiadają 
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Ośrodek Edukacji Regionalnej w Starym Wiśni-
czu, niegdyś pełnił funkcję zarówno remizy, jak i miejsca, 
gdzie spotykały się kobiety zrzeszone w Kole Gospodyń 
Wiejskich. Aktualnie mieści się w nim Izba Regionalna 
z eksponatami, będącymi zabytkami kultury ludowej Ziemi 
Wiśnickiej. Zgromadzono tutaj sprzęty związane z gospo-
darką rolnohodowlaną i lokalnym rzemiosłem. Realizowa-
ne są lekcje muzealne, prelekcje, pogadanki, pokazy tra-
dycyjnych prac. Odbywają się również konkursy, wystawy 
plastyki obrzędowej związanej ze Świętami Bożego Naro-
dzenia i Wielkanocy oraz adresowane do dzieci i młodzieży 
lekcje regionalne o różnorodnej tematyce. 

Więcej informacji na www.moknowywisnicz.pl

Warsztaty edukacyjne

fot. Pracownia Ceramiczna Marco

fot. Pracownia Ceramiczna Marco

fot. Pracownia Ceramiczna Marco
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Winnica Chronów”
Chronów 209, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 691 974 741

Gospodarstwo Agroturystyczne „W Guszku”
Królówka 136, 32-722 Królówka

tel. 660 383 719

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Sopatówka nad potokiem”

Olchawa 1, 32-720 Nowy Wiśnicz
tel. 604 521 215

Gospodarstwo Agroturystyczne „Henrykówka”
Leksandrowa 21, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 500 197 198

Gospodarstwo Agroturystyczne „Gnutkoland”
Chronów 11, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 664 186 027

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Dźwigajówka pod Lipami”

Muchówka 175, 32-722 Królówka
tel. 14 612 93 33 / 662 035 405

Hotel Hetmański 
ul. Grunwaldzka 2, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14 685 54 10 / 880 172 237

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Broszkiewiczówka Przy Lesie”

Olchawa 74, 32-720 Nowy Wiśnicz
tel. 14 61 288 05

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Stokłosy”
Leksandrowa 4, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14 612 83 25

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Domek Zacisze”

Stary Wiśnicz 259, 32-720 Nowy Wiśnicz
tel. 14 61 284 15 / 689 362 789

Hotel i Restauracja „Panorama”
Stary Wiśnicz 508, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14 610 92 30 / 607 769 094

Restauracja „Wiwenda”
Połom Duży 192, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 511 537 251

Restauracja „U Zygmunta”
ul. Grunwaldzka 2, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 698 742 390

Kawiarnia Zamkowa
Zamek w Wiśniczu

tel. 602 237 458

Baza gastronomiczna i noclegowa

ul. Radzikowskiego 100J/51, 31-315 Kraków
tel.+48 12 353 01 68 / 501 46 80 50
e-mail: wydawnictwo@idgreklama.pl
www.idgreklama.pl

ISBN: 978-83-65267-79-5

Projekt, opracowanie graficzne, skład i druk:Wydano na zlecenie Gminy Nowy Wiśnicz
32-720 Nowy Wiśnicz, Rynek 38
tel. 14 68 509 12, fax 14 68 509 11
www.nowywisnicz.pl
e-mail: um@nowywisnicz.pl

Nowy Wiśnicz 2019
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