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POŁOŻENIE

POWIAT SUSKI leży w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego. 
Graniczy z powiatem żywieckim (od zachodu), wadowickim i myślenickim (od północy 
i wschodu) oraz z powiatem nowotarskim i ze Słowacją (od południa). Obejmuje 9 gmin: 
Budzów, Bystrą–Sidzinę, Jordanów – gminę, Jordanów – miasto, Maków Podhalański, Stry-
szawę, Suchą Beskidzką, Zawoję i Zembrzyce. Gminy te liczą łącznie 37 miejscowości, które 
zamieszkuje 82 900 osób. Powiat zajmuje powierzchnię 685,7 km2. Jest to obszar typowo 
górzysty. Jego południową część stanowi Beskid Żywiecki z Pasmem Babiogórskim i jego 
najwyższym szczytem, Babią Górą (1725 m n.p.m.), Pasmem Polic (Polica, 1369 m n.p.m.), 
a także Pasmem Jałowieckim (Jałowiec, 1111 m n.p.m.). Północną część tworzą: Pasmo 
Leskowca (918 m n.p.m.) i Łamanej Skały (929 m n.p.m.) w Beskidzie Małym oraz Pasmo 
Koskowej Góry (866 m n.p.m.) w Beskidzie Makowskim. Obszar powiatu suskiego jest gęsto 
porośnięty lasami. Lasy i tereny leśne zajmują prawie 50% jego powierzchni. W niektórych 
gminach powiatu odsetek ten jest wyższy, np. w gminie Zawoja – 61%.
Główną rzeką powiatu jest Skawa, nad którą usytuowane są trzy miasta: Sucha Beskidz-
ka, Maków Podhalański i Jordanów. Jej dorzecze tworzą m.in.: Osielec, Wieprzec, Żar-
nowianka i Paleczka (prawobrzeżne), Toporzyski Potok, Bystrzanka, Cadynka, Skawica, 
Stryszawka i Tarnawka (lewobrzeżne). W północnej części powiatu znajdzie się część 
zbiornika wodnego Świnna Poręba, który powstać ma do 2010 r., po zakończeniu trwają-
cych od wielu lat prac przy budowie zapory wodnej na Skawie.
Przez teren powiatu prowadzi droga krajowa nr 28 Wadowice – Przemyśl, oraz droga wo-
jewódzka nr 946 Sucha Beskidzka – Żywiec (i dalej na Śląsk), droga wojewódzka nr 956 
Zembrzyce – Biertowice (i dalej Kraków), stanowiąca dogodny wariant dojazdu na Pod-
babiogórze ze stolicy Małopolski i droga wojewódzka nr 957 (przez Zawoję do orawskiej 
Jabłonki). Wschodnimi obrzeżami powiatu przebiega droga krajowa E7 prowadząca 
do przejścia granicznego w Chyżnem. Na węzłowej stacji kolejowej w Suchej Beskidzkiej 
zatrzymują się pociągi jadące do lub z Zakopanego. Łączą się tu dwie linie kolejowe: 
Żywiec – Sucha Beskidzka i Kraków – Skawina – Kalwaria Zebrzydowska – Sucha Be-
skidzka – Maków Podhalański – Chabówka – Zakopane. Główne miejscowości powiatu 
mają dobre połączenia autobusowe i busowe z Krakowem. Stolica powiatu posiada także 
bezpośrednie połączenia autobusowe m.in. z Zakopanem, Nowym Sączem, Katowicami, 
Cieszynem, Krosnem, Warszawą i Wrocławiem.
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GOSPODARKA

PODBABIOGÓRZE jest prężnie rozwija-
jącym się regionem o dużej koncentracji 
małych i średnich fi rm produkcyjnych. 
Wiodącą branżą, która na terenie powiatu 
ma długoletnie tradycje, jest przetwórstwo 
i obróbka drewna oraz produkcja mebli. 
Rozwojowi potencjału gospodarczego i re-
alizowaniu na tym terenie inwestycji sprzyjają zwłaszcza: dogodny układ połączeń drogowych 
i kolejowych, bliskość dużych aglomeracji (śląskiej i krakowskiej), położenie w pasie przygra-
nicznym ze Słowacją i blisko granicy z Czechami, dobrze funkcjonujące otoczenie biznesowe 
w postaci instytucji, urzędów, banków, fi rm ubezpieczeniowych i stowarzyszeń gospodarczych. 
Zarówno dla przedsiębiorców jak i dla wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających Podba-
biogórze ważne jest to, że powiat suski jest powiatem bezpiecznym. 
Warto również zwrócić uwagę na wysoki standard bazy edukacyjnej w powiecie. Oprócz sieci szkół 
ponadgimnazjalnych działają tutaj szkoły pomaturalne oraz dwie uczelnie wyższe: Wyższa Szkoła 
Turystyki i Ekologii oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – Filia Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie (obie mają siedziby w Suchej Beskidzkiej). Powiat dysponuje też nowoczesną 
bazą opieki zdrowotnej z wysoko ocenianym w branży Szpitalem Rejonowym w Suchej Beskidz-
kiej, a także zintegrowanym systemem CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) koordynują-
cym działania ratownictwa medycznego i powiatowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
Duże znaczenie dla samego regionu jak i dla działających tu przedsiębiorców mają zagadnienia 
związane z ochroną środowiska. W tej kwestii warto podkreślić, że na terenie powiatu spraw-
nie działa system gospodarki odpadami oraz fi nalizowane są prace związane z kompleksowym 
uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie poszczególnych gmin.
Oczekiwanymi kierunkami rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego na Podbabiogórzu są 
zwłaszcza turystyka i rekreacja oraz przemysł nieuciążliwy dla środowiska naturalnego.
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KULTURA

TERENY POWIATU SUSKIEGO zamiesz-
kują trzy góralskie grupy etnografi czne. 
Są to mianowicie Górale Żywieccy (na 
zachodnich krańcach powiatu), Kliszczacy 
(na wschodzie i północnym wschodzie) 
oraz najliczniejsi – Górale Babiogórscy 
(na południu). Taki podział, obecnie w du-
żej mierze umowny, znajduje swoje odzwierciedlenie zwłaszcza w folklorze. Najbardziej 
widoczne są różnice w tradycyjnych strojach noszonych dzisiaj głównie przez członków 
zespołów regionalnych. Dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu jest jednym z zadań 
realizowanych przez miejscowe samorządy i podległe im instytucje oraz przez stowa-
rzyszenia, parafi e i Koła Gospodyń Wiejskich. Sprawują one pieczę nad działalnością 
zespołów regionalnych, patronują i organizują różnorodne konkursy i imprezy folklo-
rystyczne. Największymi, cyklicznymi imprezami na Podbabiogórzu są: Babiogórskie 
Podłazy – przegląd grup kolędniczych, Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych 
(Budzów), Święto Zabawki Ludowej (Stryszawa), Przegląd Orkiestr Dętych „Echo” (gmina 
Jordanów), Suskie Spotkania z Folklorem, Tydzień Kultury Beskidzkiej (Maków Podhalań-
ski), Powiatowe Dożynki, Babiogórska Jesień (Zawoja). W ciągu roku poszczególne gminy 
powiatu zapraszają na swoje własne święta, takie jak Dni Ziemi Suskiej, Dni Makowa 
Podhalańskiego, Dni Ziemi Jordanowskiej, Dni Gminy Budzów, Dzień Gminy Zembrzyce. 
Towarzyszą im zawsze liczne imprezy kulturalne i sportowe.  
W okolicach Babiej Góry działa wielu twórców ludowych, których prace zobaczyć można 
m.in. na wystawach lokalnych, krajowych i zagranicznych. Najbardziej znanymi i od lat 
rozpoznawalnymi miejscowymi produktami są: haft makowski, stryszawska drewniana 
zabawka ludowa (znane są zwłaszcza kolorowe ptaszki), wyroby z wikliny i łuby oraz 
wyroby bibułkarskie.



GMINA położona jest w północno-wschodniej części powiatu suskiego, nad rzeką Pa-
leczką i jej dopływami. Przez jej teren przebiega ważna komunikacyjnie droga z Suchej 
Beskidzkiej do Krakowa (droga wojewódzka nr 956 Zembrzyce – Biertowice).
W skład gminy wchodzi sześć wsi: Baczyn, Bieńkówka, Budzów, Jachówka, Palcza i Za-
chełmna. Wszystkie te wsie założone zostały prawdopodobnie za czasów Kazimierza 
Wielkiego w 2. poł. XIV w. 
Na terenie gminy można jeszcze odnaleźć nieliczne już przykłady tradycyjnego drewnia-
nego budownictwa i szereg kapliczek przydrożnych z XVIII i XIX w. Od wielu lat mieszkań-
cy gminy zajmują się chałupniczą produkcją wyrobów z łuby dartej i wikliny. 

BUDZÓW

URZĄD GMINY BUDZÓW
34-211 Budzów 445
tel. 033 874 00 22
tel./fax 033 874 00 31
www.budzow.pl  
e - mail: gmina@budzow.pl

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 8400
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Walory krajobrazowe i klimatyczne, lasy z bogatym poszyciem zasobnym w jagody 
i grzyby sprawiają, że warto tu zawitać szukając miejsca na spokojny wypoczynek. Połu-
dniowa granica gminy przebiega grzbietem Pasma Koskowej Góry, której łatwo dostępny 
wierzchołek należy do najlepszych punktów widokowych w Beskidach.
W sąsiedztwie gminy Budzów prowadzona jest budowa zbiornika wodnego Świnna Porę-
ba. Związane są z tym plany rozwoju turystyki i rekreacji. Przez teren gminy przebiegają 
trzy znakowane szlaki turystyczne. Wytyczane są trasy rowerowe i konne.
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W SKŁAD GMINY wchodzą dwie wsie: 
Bystra i Sidzina, położone w dolinie 
potoku Bystrzanka, lewego dopływu 
Skawy, u południowych podnóży Pasma 
Policy (1369 m n.p.m.), na krańcach 
Beskidu Żywieckiego. Przez północne 
obrzeże gminy przechodzi linia kolejowa 
Kraków – Zakopane. Obie wsie powstały 
w XVI w. Z dokumentów wiadomo, 
że już pod koniec XVI w. stał w Sidzinie 
drewniany kościół. Z ciekawych zabyt-
ków znajdujących się na terenie gminy 
na uwagę zasługuje zwłaszcza skansen 
położony na terenie osiedla Bińkówka 
w Sidzinie. Skansen jest fi lią Orawskiego 
Parku Etnografi cznego w Zubrzycy 
Górnej. Można w nim obejrzeć trzy 
zabytkowe chałupy z XVIII–XX w., spichlerz z XIX w. wraz z wystawą poświęconą działal-
ności ruchu oporu w okolicach Sidziny podczas II wojny światowej, kuźnię i dzwonnicę 
loretańską. Innym zabytkowym obiektem jest kościół parafi alny w Sidzinie z cennym, 
łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Sidzińskiej w bocznym ołtarzu. Obok kościoła  
rośnie dąb „Abraham”, posadzony, wedle miejscowych podań, na grobie sidzinian pole-
głych w potyczce ze Szwedami w 1655 r. 

BYSTRA 
– SIDZINA

URZĄD GMINY BYSTRA–SIDZINA
34-235 Bystra 373
tel. 018 268 12 20, 018 268 12 21
fax 018 268 12 91
www.bystra-sidzina.pl
e-mail: ugbs@poczta.onet.pl

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6470
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Malownicze położenie, piękno krajobrazu, specyfi czny mikroklimat, czyste potoki i lasy 
zasobne w jagody i grzyby to atuty sprzyjające rozwojowi w tej gminie zarówno turystyki 
zorganizowanej jak i indywidualnej. Przez obszar gminy przebiega pięć znakowanych 
szlaków turystycznych, w tym czerwony (Główny Szlak Beskidzki) – przez Halę Krupową, 
Policę na Przełęcz Krowiarki i dalej Babią Górę oraz zielony – z Sidziny do schroniska PTTK 
na Hali Krupowej, a także dwie trasy rowerowe. Samo schronisko, położone na terenie 
gminy Bystra–Sidzina, jest jednym z najbardziej lubianych i popularnych wśród turystów 
w każdym wieku.
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GMINĘ tworzy pięć wsi: Łętow-
nia, Naprawa, Osielec, Toporzy-
sko i Wysoka, które położone są 
na obrzeżach Beskidu Makow-
skiego, Beskidu Wyspowego 
i Beskidu Żywieckiego. Oprócz 
Łętowni leżącej nad Łętówką 
– lewym dopływem Raby, 
pozostałe wsie leżą w górnym 
biegu Skawy i jej dopływów. Przez wschodnie krańce gminy przebiega droga krajowa E7, 
a droga krajowa 28 przecina gminę ze wschodu na zachód.
Najstarszą miejscowością gminy jest Łętownia, która istniała już w XIV w. Historyczne 
początki pozostałych wsi należących do gminy Jordanów związane są z akcją osadniczą 
prowadzoną na tych terenach przez ród Jordanów z Zakliczyna w XVI w. 
Szczególnie cennym zabytkiem znajdującym się na terenie gminy jest obronny dwór 
w Wysokiej pochodzący z 1. poł. XVII w. Dwór jest otoczony parkiem krajobrazowym 
i ogrodem. Cennym zabytkiem budownictwa sakralnego jest drewniany kościół parafi al-
ny w Łętowni pochodzący z lat 1760–1765. W Osielcu stoi murowany kosciół wybudo-
wany w latach 1838–55 w tzw. stylu józefi ńskim. Warto wspomnieć także o bohaterskiej 
postawie ludności wsi Wysoka wspierającej żołnierzy z 10. Brygady Kawalerii Zmotory-
zowanej dowodzonej przez płk. Stanisława Maczka w walkach z przeważającymi siłami 
niemieckimi,  w dniach 1–2 września 1939 roku. Wieś odznaczona została w 1946 roku 
Orderem Krzyża Grunwaldu, a wrześniowe wydarzenia upamiętnia pomnik stojący na 
cmentarzu wojskowym.

JORDANÓW 
gmina

URZĄD GMINY JORDANÓW
ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów 
tel. 018 269 35 10, 018 269 35 11
fax 018 269 35 26
www.gmina-jordanow.rubikon.pl
e-mail: gmina-jordanow@rubikon.pl

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 10650
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Lasy, malownicze wzgórza, rzeki 
i górskie potoki oraz bliskie sąsiedztwo 
Podhala i Orawy czynią z tych terenów 
atrakcyjne miejsce zarówno dla krótkich, 
jak i długich pobytów turystycznych. 
Przez gminę prowadzi sześć znakowa-
nych szlaków turystycznych, dwie trasy 
rowerowe i trasa konna wiodąca obok 
ośrodka jeździeckiego w Toporzysku.
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MIASTO leży na 
prawym brzegu 
Skawy, na pograniczu 
Beskidów: Makow-
skiego, Wyspowego 
i Żywieckiego. Przez 
Jordanów przebiega 
linia kolejowa Kra-
ków–Zakopane i droga 
krajowa 28 z Wadowic 
do Nowego Sącza. 
Miasto zostało założone, na mocy przywileju króla Zygmunta Augusta z 1564 roku, przez 
wojewodę krakowskiego Wawrzyńca Spytka Jordana z Zakliczyna. W kolejnych latach 
i stuleciach miasto wielokrotnie zmieniało właścicieli. Byli nimi m.in. Zebrzydowscy 
i Sierakowscy. W XVI i XVII w. odbywały się w Jordanowie głośne na całą okolicę targi 
bydła. Z najnowszej historii miasta należy odnotować jego bohaterską obronę we wrze-
śniu 1939 r. (Jordanów odznaczony jest Orderem Krzyża Grunwaldu). 
W mieście zachowały się trzy zabytkowe ceglane budynki neogotyckie, wzniesione na 
przełomie XIX i XX w. wg projektu znanego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego – stojący 
w centrum rynku ratusz miejski, narożny budynek z przypominającą basztę wieżyczką 
(obecnie siedziba Urzędu Gminy Jordanów – Rynek 2) oraz kościół, w którym znajduje się 
łaskami słynący obraz Matki Bożej Trudnego Zawierzenia z XVII w. Godny uwagi jest także 
drewniany, XVIII-wieczny dworek w dzielnicy Chrobacze.

JORDANÓW 
miasto

URZĄD MIASTA JORDANÓW
Rynek 1, 34-240 Jordanów 
tel./fax 018 267 55 54, 018 267 55 16
www.jordanow.pl
e-mail: miasto@jordanow.pl

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 5210
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Rozciągający się pomiędzy łagodnymi wzgórzami Hajdówki i Przykrzca Jordanów jest 
współcześnie nie tylko doskonałym miejscem na spokojny, letni czy zimowy wypoczynek, 
lecz także, co potwierdzają specjaliści, dzięki specyfi cznemu mikroklimatowi, można tu 
skutecznie leczyć wiele chorób, głównie układu oddechowego. Przez Jordanów biegną 
cztery znakowane szlaki turystyczne, ma tu swój początek trasa rowerowa.
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MIASTO I GMINA. W skład gminy Maków Podhalański, oprócz samego miasta będącego 
centrum administracyjnym gminy, wchodzi 6 wsi: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, 
Wieprzec i Żarnówka. Gmina położona jest w Beskidzie Makowskim. Południowy obszar 
gminy obejmuje również część Beskidu Żywieckiego. Poszczególne miejscowości układają 
się wzdłuż rzeki Skawy oraz jej dopływów. Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa 
Kraków – Zakopane oraz droga krajowa 28 Wadowice – Nowy Sącz. Początki Makowa sięga-
ją 2. poł. XIV w. Zachowane do dziś fragmenty murów wielkiego pieca huty „Maurycy” (tzw. 
Hamernia) przypominają o rozwijającym się tutaj, w XIX w., hutnictwie. W Makowie istniała 
od schyłku XIX w. szkoła hafciarska, a tzw. haft makowski znany był, i jest, szeroko nie tylko 
w kraju. Przez krótki okres, w latach 20. XX w. Maków był siedzibą powiatu. 

MAKÓW 
PODHALAŃSKI

URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański
tel. 033 877 15 08, 033 874 97 00
fax 033 877 15 22, 033 874 97 51
www.makow-podhalanski.um.pl
e-mail: makow-podhalanski@um.pl

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 16130

12

W mieście stoi  zbudowany na przełomie XVII i XVIII wieku (gruntownie przebudowany 
w latach 1828–33) kościół parafi alny, w którego głównym ołtarzu znajduje się XVI-
wieczny, malowany na lipowej desce, słynący z wielu łask obraz Matki Bożej Opiekunki 
Rodzin. 10 czerwca 1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas mszy na krakowskich 
Błoniach ukoronował Makowską Madonnę papieskimi koronami.
Zdrowy, leczniczy mikroklimat, na którego właściwości zwrócono uwagę już na początku tego 
wieku, a także piękno krajobrazu - łagodne, górskie zbocza, ukwiecone łąki i czyste potoki 
–sprawiają, że Maków i okoliczne wioski odwiedza corocznie wielu turystów. Przez teren 
gminy prowadzi sześć znakowanych szlaków turystycznych, trzy trasy rowerowe i trasa konna.
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W SKŁAD GMINY wchodzi osiem wsi: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, 
Pewelka, Stryszawa i Targoszów. Położona jest ona na pograniczu Beskidu Małego i Ży-
wieckiego, u podnóża góry Jałowiec (1111 m n.p.m.) na południu, i Leskowca (922 m 
n.p.m.) oraz Łamanej Skały (929 m n.p.m.) na północy. Największym ciekiem wodnym 
gminy jest rzeka Stryszawka, której główne dopływy stanowią potoki: Lachówka, Ko-
cońka i Targoszówka. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 946 i linia kolejowa 
z Żywca do Suchej Beskidzkiej. Najcenniejszym zabytkiem gminy jest wzniesiony w la-
tach 1789–91 drewniany kościół w Lachowicach, który zaliczany jest do ważniejszych 
przykładów drewnianej architektury sakralnej w Małopolsce. 

STRYSZAWA

URZĄD GMINY STRYSZAWA
Stryszawa 17,  34-223 Lachowice 
tel./fax 033 874 72 26, 033 874 72 72 
www.stryszawa.ug.pl
e-mail: stryszawa@ug.pl

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 11760
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W Stryszawie stoi wybudowany w 2. poł. XIX w. dla Zarządu Dóbr Leśnych murowany 
dworek. Stryszawa wraz z okolicznymi wioskami była w przeszłości, i pozostaje do dziś, 
jednym z największych w kraju ośrodków wyrobu drewnianych zabawek ludowych.
Przez obszar gminy przebiega kilka znakowanych szlaków turystycznych i tras rowe-
rowych. Bogactwo przyrodnicze, zwarte kompleksy leśne, zalety klimatyczne i piękno 
krajobrazu sprawiają, że gmina Stryszawa jest wymarzonym miejscem do rodzinnego 
wypoczynku w  gospodarstwach agroturystycznych prowadzących regionalną kuchnię, 
której podstawą są miejscowe, ekologiczne produkty. Nie przez przypadek gospodarstwa 
te były wzorem dla wielu tego typu placówek w kraju.
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MIASTO, siedziba 
powiatu, położone jest 
w kotlinie, nad rzekami 
Skawą i Stryszawką, na 
pograniczu trzech części 
Beskidów: Żywieckiego, 
Makowskiego i Małego, 
na skrzyżowaniu dróg 
(krajowej 28 i woje-
wódzkiej 946) i linii 
kolejowych (Kraków  
– Zakopane, Żywiec 
– Nowy Sącz). Najstar-
sza wzmianka o Suchej pochodzi z 1405 r. i dotyczy lokacji osady. W przeszłości miasto i 
okoliczne dobra były własnością znanych rodów magnackich (Komorowscy, Wielopolscy, 
Braniccy, Tarnowscy). Do dziś zachował się piękny, renesansowy zamek zwany „Małym 
Wawelem”, który wraz z otaczającym go parkiem, z oranżerią i tzw. „Domkiem Ogrod-
nika”, w którym funkcjonuje izba regionalna, tworzą zwarty kompleks. W zamku warto 
zwiedzić m.in. niedawno otwarte Muzeum Miejskie. Do cennych zabytków znajdujących 
się na terenie miasta należą również: pochodzący z początku XVII w. zespół kościelno-
klasztorny i stojąca na suskim rynku drewniana karczma „Rzym”. Na górze Jasień stoi 
kaplica poświęcona Konfederatom Barskim, którzy stoczyli w tych okolicach kilka bitew 
z wojskami rosyjskimi.

SUCHA 
BESKIDZKA

URZĄD MIEJSKI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 033 874 23 41
fax 033 874 22 66
www.sucha-beskidzka.pl
e-mail: sucha-beskidzka@sucha-beskidzka.pl

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 9630
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Miasto jest ważnym lokalnym centrum administracyjnym, handlowym, usługowym 
i edukacyjnym. W Suchej swoją siedzibę mają: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii oraz 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.
Z miasta w okoliczne góry wiodą cztery znakowane szlaki turystyczne, kilka tras rowe-
rowych i trasa konna. Po najciekawszych miejscach Suchej Beskidzkiej prowadzi oznako-
wany biało-niebieskimi kwadratami Miejski Szlak Krajoznawczy. Amatorzy kąpieli mogą 
codziennie skorzystać z usług krytej pływalni. Turyści o każdej porze roku mogą znaleźć 
tu dla siebie coś ciekawego.
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GMINĘ tworzą dwie 
wsie: Zawoja i Skawica, 
z których ta pierwsza 
należy do największych 
wsi w Polsce. Położone 
są w dolinie Skawicy, 
lewego dopływu 
Skawy, u północnych 
podnóży Babiej Góry, 
pomiędzy Pasmem 
Jałowieckim i Pasmem 
Policy. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 957, która przez przełęcz Krowiarki 
(1012 m n.p.m.) prowadzi na Orawę. Skawica została zasiedlona w XVI w., również w tym 
wieku powstała osada Zawoja, która samodzielną wsią jest od 2. poł. XVIII w. W centrum 
Zawoi stoi drewniany kościół, ufundowany w 1888 roku przez ówczesnego właściciela 
Zawoi, Albrechta Habsburga, na miejscu starszego kościoła, powstałego 130 lat wcze-
śniej. Wyposażenie wnętrza pochodzi w większości z XVIII w. Tutejsi górale należą do 
grupy etnografi cznej tzw. Babiogórców. W skansenie PTTK w Zawoi Markowe Rówienki 
znajdują się trzy drewniane chaty reprezentujące typowe dla rejonu babiogórskiego 
budownictwo mieszkalne z XIX i początków XX w. 
Zawoja jest siedzibą utworzonego w 1954 r. Babiogórskiego Parku Narodowego. W sie-
dzibie BgPN znajduje się Ośrodek Edukacyjny, w skład którego wchodzi Wystawa Stała 
i Ogród Roślin Babiogórskich. Na Markowych Szczawinach poniżej szczytu Babiej Góry, 
znajduje się znane beskidzkie schronisko PTTK. 

ZAWOJA

URZĄD GMINY ZAWOJA
34-222 Zawoja 1307
tel. 033 877 54 00
fax 033 877 50 15
www.zawoja.pl 
e - mail: ug@zawoja.pl

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 9050
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Przez obszar gminy prowadzi wiele zna-
kowanych szlaków turystycznych, trzy 
trasy rowerowe i trasy konne. Niezwykle 
piękne krajobrazy, z dominującym nad 
gminą masywem Babiej Góry – Królo-
wej Beskidów, unikatowy ekosystem, 
wieloletnie tradycje w podejmowaniu 
gości sprawiają, że Zawoja jest obecnie 
jedną z najatrakcyjniejszych miejsco-
wości wypoczynkowych na południu 
Polski, w której realizowane mogą być 
o każdej porze roku najróżniejsze formy 
wypoczynku.
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W SKŁAD GMINY wchodzi 
pięć wsi: Marcówka, Śleszowice, 
Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna 
i Zembrzyce, położonych w ob-
rębie Beskidu Małego i Makow-
skiego. Granicę pomiędzy tymi 
grupami górskimi wyznacza 
na obszarze gminy dolina 
rzeki Skawy. Przez teren gminy 
prowadzi linia kolejowa Kraków 
– Zakopane oraz droga krajowa 
28 i droga wojewódzka nr 956. 
Najstarsze wsie gminy istniały 
już w 1. poł. XIV w. Na lewym 
brzegu Skawy widoczne są 
ślady dworu obronnego wy-
stawionego w XVI w. przez 
Jana Zembrzyckiego, według 
archeologów w miejscu tym, już w okresie kultury łużyckiej, znajdował się gród. Słynące 
z garbarstwa Zembrzyce biegłość w uprawianiu tego rzemiosła zawdzięczają, według 
tradycji, osadzonym tu kiedyś jeńcom tatarskim. W centrum Zembrzyc stoi, wzniesiony 
w latach 1807–1810, klasycystyczny dwór z czterokolumnowym portykiem (obecnie 
w generalnym remoncie). 

ZEMBRZYCE

URZĄD GMINY ZEMBRZYCE
34-210 Zembrzyce 540
tel. 033 874 60 02, 033 874 60 40 
fax 033 877 07 00
www.zembrzyce.pl
e-mail: gmina@zembrzyce.pl

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 5600
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Gmina Zembrzyce jest dziś miejscem, w którym turyści znajdą ciszę, spokój i bezpośredni 
kontakt z przyrodą. W niedalekiej przyszłości gmina zyska mocne atuty, na części jej 
terenów rozciągać się będzie jezioro powstałe po przegrodzeniu Skawy zaporą budowaną 
w Świnnej Porębie. Trzema szlakami turystycznymi, prowadzącymi przez teren gminy, 
można wędrować po górach Beskidu Małego i Makowskiego. Wytyczone są również trasy 
rowerowe i konne.
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PRZYRODA

NA POŁUDNIOWYM KRAŃCU 
obecnego powiatu suskiego 
utworzony został w 1954 r. 
Babiogórski Park Narodowy. 
W granicach parku znajduje się 
najwyższa część masywu Babiej 
Góry z doskonale uwidocznionym 
piętrowym układem roślinności 
– od regla dolnego, przez górny 
i piętro kosodrzewiny, po piętro alpejskie. Zachowały się też fragmenty prastarej puszczy 
karpackiej i pierwotnego boru świerkowego. Niezwykle bogata jest fl ora parku. Liczba 
występujących tu gatunków wysokogórskich wynosi aż ponad 70, a takie rośliny, jak 
okrzyn jeleni (będący symbolem BgPN) i rogownica alpejska występują w Polsce jedynie 
tutaj. Świat zwierzęcy reprezentują m.in  pojawiające się tu niedźwiedzie i wilki, a także 
dziki, jelenie, rysie, głuszce. W uznaniu wyjątkowych walorów przyrodniczych Babio-
górski Park Narodowy został w 1977 r. włączony do międzynarodowej sieci rezerwatów 
biosfery UNESCO (program Man and The Biosphere – MaB). 
Na Podbabiogórzu znajdują się też dwa rezerwaty przyrody. „Rezerwat na Policy im. 
Z. Klemensiewicza”, obejmuje szczytowe partie Policy i jej północny stok (obszar źródli-
skowy Skawicy Górnej) o powierzchni 59 ha. Drugi rezerwat – „Na Policy” –  mieści się na 
południowym stoku tej góry i obejmuje powierzchnię 13,21 ha. Oba rezerwaty chronią 
naturalne stanowiska górnoreglowej świerczyny karpackiej.
Z kolei północno-zachodni kraniec powiatu wchodzi w skład Parku Krajobrazowego 
Beskidu Małego. Obejmuje on na terenie powiatu suskiego malowniczy fragment 
głównego grzbietu tej grupy górskiej w rejonie Leskowca i Łamanej Skały wraz z lasami 
pokrywającymi ich południowe stoki.

TURYSTYKA

POŁOŻENIE PODBABIOGÓRZA sprzyja uprawianiu zwłaszcza turystyki pieszej, rowero-
wej i konnej. Wyciągi narciarskie z pewnością przyciągną miłośników białego szaleństwa, 
a narciarze biegowi znajdą tu interesujące dla siebie tereny. Dla amatorów pływania 
dostępna jest cały rok kryta pływalnia w Suchej Beskidzkiej. Latem zanurzyć się można 
też w wodach rzek lub potoków. W najbliższych latach powstaną niezwykle sprzyjające 
warunki dla rozwoju sportów wodnych, ma to oczywiście związek z tworzonym obecnie 
zbiornikiem wodnym z zaporą na Skawie.
Dla turystów szukających relaksu na łonie przyrody istotna może być informacja, że okolicz-
ne lasy obfi tują w grzyby i leśne owoce. Miłośnicy wędkarstwa mogą sprawdzić jak smakują 
ryby z górskich rzek. Atrakcyjność turystyczną Podbabiogórza podnosi także jego dobra, 
tradycyjna kuchnia. Miejscowe specjały serwuje m.in. kilka karczm regionalnych.
Obszar powiatu pokryty jest gęstą siecią znakowanych szlaków turystycznych poprowadzo-
nych po malowniczych wzniesieniach okolicznych pasm górskich. Oczywiście najbardziej 
znana i najczęściej odwiedzana jest Babia Góra – „Królowa Beskidów” (1725 m n.p.m.). Na 
długo pozostanie w pamięci każdego turysty wschód słońca obserwowany z jej szczytu. Ale 
powiat suski to nie tylko Babia Góra. Wiele ciekawych i interesujących miejsc znajduje się na 
szlakach prowadzących przez Jałowiec (1111 m n.p.m.), Policę (1369 m n.p.m.), Koskową 
Górę (866 m n.p.m.), Leskowiec (918 m n.p.m.), a także inne góry rozsiane na terenie całego 
powiatu. Przez Podbabiogórze wiodą dwa najważniejsze szlaki całego regionu: Główny 
Szlak Beskidzki i Mały Szlak Beskidzki. W ostatnich latach wytyczono kilkanaście ścieżek 
edukacyjnych i dydaktycznych pozwalających m.in. dokładniej poznać przyrodę tych okolic.
Dla miłośników dwóch kółek wytyczono na terenie powiatu suskiego kilkanaście lokalnych 
tras rowerowych, o różnym stopniu trudności. Przez Podbabiogórze przebiega dalekobieżny 
rowerowy Szlak Bursztynowy, który należy do sieci Zielonych Szlaków Greenways. Plano-
wane jest oznakowanie „Babiogórskiej Pętli” – szlaku rowerowego dookoła najwyższego 
szczytu Beskidów Zachodnich. W 2007 roku rozpoczęte zostały prace prowadzone w ramach 
projektu Leader+ przez LGD  „Podbabiogórze”, zmierzające do wytyczenia ekomuzealnego 
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szlaku rowerowego „Szlakiem atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza”, prowadzącego 
m.in. po ciekawych miejscach związanych z dziedzictwem kulturowym regionu. Planując 
rowerowe eskapady trzeba pamiętać o górskim charakterze tych tras i uwzględnić zróżnico-
waną intensyfi kację w ich oznakowaniu.
Piękno podbabiogórskiej przyrody można podziwiać także z siodła. Ta część Beskidów nadaje 
się znakomicie do uprawiania górskiej turystyki jeździeckiej. Południowymi granicami powia-
tu suskiego przebiega Transbeskidzki Szlak Konny. Wyznaczonych zostało ok. 150 km lokal-
nych szlaków. W powiecie działa 5 ośrodków jeździeckich. Można skorzystać z ich oferty nauki 
jazdy konnej, można też w oparciu o ich bazę zaplanować kilkudniowe wycieczki po okolicy. 
Przez Podbabiogórze przebiegają także: Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, na któ-
rym można zwiedzić m.in. drewniane kościoły w Lachowicach, Łętowni i Zawoi oraz skanse-
ny w Zawoi Markowej i Sidzinie, a także karczmę „Rzym” w Suchej; Małopolski Szlak Papieski 
poprowadzony śladami Jana Pawła II; Turystyczny Szlak Kolejowy przez Karpaty, który został 
opracowany jako propozycja wycieczki krajoznawczej łączącej ponad 130 stacji w południo-
wej Polsce. W Zawoi napotkać możemy oznakowania Małopolskiego Szlaku Owocowego. 
Na szlaku tym znajdują się oznakowane gospodarstwa, w których można dokonać degu-
stacji i  zakupu owoców, przetworów owocowych domowej roboty oraz innych produktów 
lokalnego pochodzenia. Specjalnością zawojskiego szlaku owocowego jest borówka.  

POLSKO-SŁOWACKIE POGRANICZE
Warto zauważyć, że leżące po południowej stronie Babiej Góry, słowackie przygraniczne 
tereny są również bardzo atrakcyjne turystycznie. I to zarówno zimą (tereny narciarskie) jak 
i latem (szlaki piesze, rowerowe, sporty wodne – Jezioro Orawskie). Nie stanowi to jednak 
konkurencji dla oferty turystycznej powiatu suskiego, a jest raczej dodatkowym atutem, 
możliwością ciekawego urozmaicenia pobytu w powiecie o wycieczkę do słowackiego 
sąsiada. Takie transgraniczne wycieczki umożliwiają m.in.: oznakowane piesze szlaki tury-
styczne, polsko-słowacka ścieżka edukacyjna oraz trasy rowerowe.
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