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Uzdrowisko Rabka-Zdrój po³o¿one jest w wo-

jewództwie ma³opolskim, powiecie nowotarskim, 

u zbiegu dwóch wa¿nych szlaków komunikacyjnych 

z Krakowa do Zakopanego i z Bielska-Bia³ej do 

Nowego S¹cza. Obszar gminy ma powierzchniê 

69 km , w jej sk³ad wchodzi miasto Rabka-Zdrój i trzy 

so³ectwa: Chabówka, Ponice i Rdzawka. Od pó³nocy

i pó³nocnego zachodu Rabka-Zdrój graniczy z gmin¹ 

Lubieñ, od wschodu z gmin¹ Mszana Dolna, 

od po³udnia z gmin¹ Nowy Targ, natomiast z zachodu 

z gmin¹ Raba Wy¿na. Geograficznie le¿y u podnó¿a 

Gorców na wysokoœci 550 m n.p.m., u ujœcia potoków 

Poniczanki i S³onki do Raby, w malowniczej kotlinie, 

sk¹d roztaczaj¹ siê wspania³e widoki na nale¿¹cy do 

Beskidu Wyspowego Luboñ Wielki i na zachód 

po³o¿one pasmo babiogórskie. 

Dogodne po³¹czenia kolejowe (trasa Kraków-

-Zakopane) i drogowe, a tak¿e niedalekie po³o¿enie 

Miêdzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach 

(70 km) oraz mo¿liwoœæ pobliskiego przekroczenia 

granicy ze S³owacj¹ stanowi¹ o atrakcyjnym 

po³o¿eniu Rabki-Zdroju. Miasto zaprasza przez ca³y 

rok, oferuj¹c stosowne do ka¿dej pory roku atrakcje!

2

PO£O¯ENIE

www.rabka.pl

2



R
A

B
K

A
-Z

D
R

Ó
J

Informator wydano na zlecenie  
Urzêdu Miejskiego w Rabce-Zdroju, 
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, 

tel. 18 26 92 000, 18 26 76 440, fax 18 26 77 700, 
www.rabka.pl • marketing@rabka.pl 

• urzad@rabka.pl 

Wszelkie prawa zastrze¿one. 
¯adna czêœæ informatora nie mo¿e byæ 

publikowana w jakiejkolwiek postaci bez zgody 
Wydawcy. Wszystkie teksty i zdjêcia chronione s¹ 

prawami autorskimi. 
Autorzy zdjêæ: Jan Ciepliñski, 

Piotr Kolecki, Piotr Kuczaj, z archiwum Rabkolandu, 
Bartek Róg, Magdalena ¯ur,  Studio Plan Art.

Opracowanie i sk³ad 
Studio Reklamy Plan Art, studio@planart.com.pl

Kraków 2019
ISBN 978-83-934215-2-7

Widok na Ogród Ró¿añcowy 
przy koœciele œw. Marii Magdaleny
Widok na Ogród Ró¿añcowy 
przy koœciele œw. Marii Magdaleny

Rabka-Zdrój,
widok od po³udniowego wschodu
Rabka-Zdrój,
widok od po³udniowego wschodu

Stoki MaciejowejStoki Maciejowej

Zimowa alejkaZimowa alejka

Polana Przys³opPolana Przys³op

Wie¿a widokowa 
na Polczakówce
Wie¿a widokowa 
na PolczakówcePark ZdrojowyPark Zdrojowy

Uzdrowisko Rabka-Zdrój po³o¿one jest w wo-

jewództwie ma³opolskim, powiecie nowotarskim, 

u zbiegu dwóch wa¿nych szlaków komunikacyjnych 

z Krakowa do Zakopanego i z Bielska-Bia³ej do 

Nowego S¹cza. Obszar gminy ma powierzchniê 

69 km , w jej sk³ad wchodzi miasto Rabka-Zdrój i trzy 

so³ectwa: Chabówka, Ponice i Rdzawka. Od pó³nocy

i pó³nocnego zachodu Rabka-Zdrój graniczy z gmin¹ 

Lubieñ, od wschodu z gmin¹ Mszana Dolna, 

od po³udnia z gmin¹ Nowy Targ, natomiast z zachodu 

z gmin¹ Raba Wy¿na. Geograficznie le¿y u podnó¿a 

Gorców na wysokoœci 550 m n.p.m., u ujœcia potoków 

Poniczanki i S³onki do Raby, w malowniczej kotlinie, 

sk¹d roztaczaj¹ siê wspania³e widoki na nale¿¹cy do 

Beskidu Wyspowego Luboñ Wielki i na zachód 

po³o¿one pasmo babiogórskie. 

Dogodne po³¹czenia kolejowe (trasa Kraków-

-Zakopane) i drogowe, a tak¿e niedalekie po³o¿enie 

Miêdzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach 

(70 km) oraz mo¿liwoœæ pobliskiego przekroczenia 

granicy ze S³owacj¹ stanowi¹ o atrakcyjnym 

po³o¿eniu Rabki-Zdroju. Miasto zaprasza przez ca³y 

rok, oferuj¹c stosowne do ka¿dej pory roku atrakcje!

2

PO£O¯ENIE

www.rabka.pl

2



Uzdrowisko po³o¿one jest w regionie bioklimatycznym VI 
„podgórskim i górskim”, odznaczaj¹cym siê du¿ym 
zró¿nicowaniem warunków bioklimatycznych, o typie 
umiarkowanie i silnie bodŸcowym. Klimat cechuje korzystny 
stopieñ nas³onecznienia i niewielka iloœæ opadów, a po³o¿enie 
w górskiej kotlinie zapewnia os³onê od silnych wiatrów. 
Najwiêksz¹ czêstotliwoœæ maj¹ wiatry wiej¹ce z po³udniowego 
zachodu, co wynika z faktu otwarcia w tym kierunku kotliny. Brak 
nadmiernych upa³ów i ostrych mrozów, dobre warunki solarne, 
suche powietrze i brak zanieczyszczeñ powietrza w uzdrowisku 
sprzyja leczeniu klimatycznemu, które mo¿e byæ prowadzone 
przez ca³y rok. Rabka-Zdrój spe³nia warunki do prowadzenia 
zabiegów klimatoterapeutycznych. 

Rabka-Zdrój, to znane w ca³ej Polsce uzdrowisko dla dzieci 
i doros³ych. Jego atutem jest szczególnie korzystny mikroklimat, 
zasoby wód mineralnych i walory krajobrazowo-turystyczne, 
które stwarzaj¹ wyœmienite warunki do leczenia i wypoczynku. 

Miasto posiada doskonale wykszta³con¹ kadrê medyczn¹ 
i dobrze rozwiniête zaplecze sprzyjaj¹ce lecznictwu. Do dy-
spozycji kuracjuszy oddane s¹ liczne sanatoria i szpitale 
uzdrowiskowe. Wa¿n¹ rolê pe³ni Uzdrowisko Rabka S.A., 
posiadaj¹ce bazê hotelow¹, sanatoria i szpitale oraz Centrum 
Zdrowia i Urody – g³ówny punkt leczniczych zabiegów 
uzdrowiskowych dla wszystkich kuracjuszy w zakresie 
balneoterapii, kinezyterapii i fizykoterapii.

Podstawowy profil lecznictwa to choroby uk³adu od-
dechowego, kr¹¿enia, niedokrwistoœci, choroby alergiczne, 
astma oskrzelowa, skaza wysiêkowa, reumatyzm, cukrzyca, 
choroby przemiany materii, mia¿d¿yca i nerwice. W lecznictwie 
wykorzystuje siê silne dzia³anie solanek wystêpuj¹cych 
w uzdrowisku. Rabczañskie wody mineralne pochodz¹ 
z utworów fliszowych, ukszta³towanych w okresie trzeciorzêdu 
karpackiego. S¹ to solanki chlorkowo-sodkowo-jodkowe, 
nale¿¹ce do karpackiej prowincji solanek przynaftowych. Solanki 
stosowane s¹ do kuracji k¹pielowej, pitnej i wziewnej. Zabiegi 
uzupe³niane s¹ leczeniem klimatycznym.

Po raz pierwszy nazwa miejscowoœci zosta³a 
wymieniona w dokumencie Boles³awa V 
Wstydliwego z 1254 roku, potwierdzaj¹cym 
posiadanie tych terenów przez klasztor Cystersów 
ze Szczyrzyca, w którym jest mowa o istniej¹cych 
tu warzelniach soli. Jan D³ugosz powo³uj¹c siê na 
ten dokument, u¿y³ wyra¿enia ‘Sal in Rabka’, 
œwiadczy to o tym, i¿ rabczañskie solanki by³y ju¿ 
wtedy znane i doceniane a niektóre nazwy jak np. 
rzeka S³onka, mog¹ potwierdzaæ ich wy-
stêpowanie. Cystersi korzystali z warzelni do lat 
30-tych XIV w., kiedy to pozbawieni zostali 
wiêkszoœci swych dóbr na Podhalu oraz terenach 
rabczañskich. Pierwsza lokacja wsi mia³a miejsce 
w roku 1364, kiedy to Kazimierz III Wielki nada³ 
Miko³ajowi z Uœcia przywilej lokacji Rabki na 
prawie magdeburskim, pomiêdzy rzekami Rab¹, 
S³onk¹, £êtowni¹ i Kasink¹. Kolejna lokacja Rabki, 
na prawie magdeburskim nast¹pi³a w 1446 roku. 
W akcie lokacyjnym wymienione s¹ m.in.: nazwy 
góry Luboñ (Lubany), sp³ywaj¹cych z niej 
potoków Luboñskiego i Miedzianego, rzeki Raby, 
Poniczanki i S³onki. 

W pocz¹tkach XVI w. Rabka przesz³a w po-
siadanie rodziny Jordanów herbu Tr¹by. 
Kasztelan krakowski Wawrzyniec Spytek Jordan 
w 1557 roku by³ fundatorem pierwszej rab-
czañskiej parafii i drewnianego koœcio³a 
wybudowanego w 1565 roku, który z nie-
wyjaœnionych przyczyn (powódŸ lub po¿ar) uleg³ 
szybko zniszczeniu. Na jego miejscu w latach 
1600-1606 wzniesiono nowy modrzewiowy 
koœció³, pod wezwaniem œw. Marii Magdaleny, 
istniej¹cy do dziœ. Jest to unikatowy zabytek 
kultury sakralnej, od 1936 roku przekszta³cony 
w Muzeum im. W³adys³awa Orkana. 

W drugiej po³owie XVI wieku zainteresowanie 
solankami rabczañskimi, które cieszy³y siê opini¹ 

uzdrawiaj¹cych, wynika³o równie¿ z przypuszczenia o wystêpowaniu tu 
du¿ych pok³adów soli. Podjête próby górniczego pozyskiwania soli nie uda³y 
siê i prace zosta³y przerwane. PóŸniejsze badania udowodni³y, ¿e rabczañskie 
solanki nie maj¹ nic wspólnego ze z³o¿ami soli. 

Po roku 1596 r. Rabka czêsto zmienia³a w³aœcicieli. Przechodzi³a kolejno 
w rêce rodzin Zebrzydowskich, Przy³êckich, a w okresie póŸniejszym 
Komorowskich i Wielopolskich. Przez wszystkie te lata rabczanie korzystali 
nieprzerwanie ze s³onej wody, u¿ywaj¹c j¹ do celów Ieczniczych i kuchennych. 
Wraz z rozbiorami Rabka przesz³a pod panowanie austriackie. Zaborca, 
w trosce o monopol pañstwowy na sól, zabroni³ czerpania wód solankowych 
i w roku 1813 nakaza³ zasypanie Ÿróde³. W pierwszej po³owie XIX w. dobra 
rabczañskie naby³ Józef Wieniawa Zubrzycki, którego syn, Julian Zubrzycki, 
sta³ siê twórc¹ uzdrowiska w Rabce. 

Wa¿na data dla uzdrowiskowej historii Rabki to rok 1858, w którym 
przeprowadzono pierwsz¹ analizê chemiczn¹ solanek. Badania zainicjowa³ 
Józef Dietl, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, za³o¿yciel Komisji 
Balneologicznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Stwierdzono, ¿e 
solanki zawieraj¹ m.in. jod i brom, o stê¿eniu które postawi³o je na czo³owym 
miejscu w Europie. Wyniki badañ sk³oni³y Komisjê do wyst¹pienia do w³adz 
austriackich z wnioskiem o otwarcie zak³adu k¹pielowego. W 1860 roku, zgodê na urz¹dzenie uzdrowiska otrzyma³ 
dziedzic Rabki, Julian Zubrzycki. W 1861 roku oczyszczono zasypane Ÿród³a oraz rozpoczê³a siê budowa tzw. „£azienek”. 
Pierwszy etap utworzenia Zak³adu Zdrojowego zamyka rok 1864, w którym oficjalnie otwarto uzdrowisko. Jego centrum 
zlokalizowano w s¹siedztwie eksploatowanych wówczas Ÿróde³ a g³ównym punktem by³ deptak biegn¹cy równolegle do 
„£azienek”. Uzdrowisko szybko siê rozwija³o, osi¹gaj¹c w okresie miêdzywojennym miêdzynarodow¹ renomê. 
By³o zaliczane do najwiêkszych europejskich uzdrowisk przede wszystkim dla dzieci. Sam Zak³ad Zdrojowy posiada³ 
przesz³o 300 pokoi w kilkunastu budynkach, prócz tego kilkadziesi¹t dworków i pensjonatów. 

Dynamiczny rozwój Rabki i uzdrowiska przerwa³ wybuch ll Wojny Œwiatowej i tragiczne lata okupacji. Uzdrowisko 
by³o nieczynne, Ÿród³a zosta³y zanieczyszczone, w sanatoriach przebywali ranni ¿o³nierze i piloci niemieccy. W mieœcie 
zlokalizowano prawie wszystkie jednostki organizacyjne jakimi dysponowa³ okupant. Przyst¹piono do eksterminacji 
ludnoœci ¿ydowskiej stanowi¹cej w Rabce i okolicach du¿y procent spo³eczeñstwa. Mieszkañcy Rabki prowadzili walkê 
partyzanck¹, organizowali tajne nauczanie. Wycofuj¹ce siê wojska niemieckie znacznie zniszczy³y uzdrowisko – spalono 
Zak³ad Przyrodoleczniczy, elektrowniê, stacjê kolejow¹ i wiadukt w Chabówce. W Polsce wycieñczonej wojn¹, 
problemem sta³a siê zwiêkszona zachorowalnoœæ na gruŸlicê, zw³aszcza wœród dzieci. Pomimo zniszczeñ i braku 
podstawowych urz¹dzeñ, ju¿ w 1945 roku podjêto przygotowan¹ na szerok¹ skalê akcjê leczenia. Nast¹pi³ ponowny 
wszechstronny rozwój funkcji Ieczniczych i sanatoryjnych Rabki.
21 wrzeœnia 1953 roku Rabka otrzyma³a prawa miejskie. W 1977 roku zatwierdzono herb Rabki projektu Jerzego 
Koleckiego, przedstawiaj¹cy po³owê tarczy s³onecznej i twarz uœmiechniêtego dziecka, co trafnie oddaje charakter 
i misjê miasta. W 1999 roku nazwa gminy zosta³a zmieniona na Rabka-Zdrój, która szczególnie podkreœla jej 
uzdrowiskowy charakter.
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ludnoœci ¿ydowskiej stanowi¹cej w Rabce i okolicach du¿y procent spo³eczeñstwa. Mieszkañcy Rabki prowadzili walkê 
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i misjê miasta. W 1999 roku nazwa gminy zosta³a zmieniona na Rabka-Zdrój, która szczególnie podkreœla jej 
uzdrowiskowy charakter.
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W uznaniu zas³ug za pracê na rzecz dzieci 1 czerwca 1996 
roku w trakcie I Œwiatowego Zlotu Kawalerów Orderu 
Uœmiechu, Rabka-Zdrój otrzyma³a nadany przez Kapitu³ê 
Orderu, UNESCO i Wojewodê Nowos¹deckiego tytu³ 
„Miasto Dzieci Œwiata”. Wydarzenie to mia³o szczególny 
charakter ze wzglêdu na to, i¿ wiêkszoœæ starañ doros³ych, 
skierowana jest w stronê najm³odszych. To dla nich, oprócz 
doskona³ej bazy sanatoryjno-leczniczej, przygotowano 
place zabaw, œcie¿ki rowerowe, miejsca wypoczynku, 
organizowane s¹ liczne atrakcje, koncerty i konkursy, 
gdy¿ w Rabce-Zdroju najwa¿niejsze s¹ w³aœnie 
dzieci.

Wydarzenia te nasunê³y pomys³ stworzenia w Rabce-Zdroju stolicy Œwiêtego Miko³aja. 6 grudnia 
2004 roku, na placu przed odnowionym, zabytkowym dworcem kolejowym stan¹³ pomnik ukochanego 
przez wszystkie dzieci Œwiêtego Miko³aja. Jedn¹ z idei pomnika, jest przywrócenie prawdziwego 
wizerunku postaci œw. Miko³aja – biskupa z Miry w Azji Mniejszej. 

Plac, na którym stan¹³ pomnik, sta³ siê centrum spotkañ 
oraz doskona³ym miejscem do robienia pami¹tkowych 
fotografii.

Pomnik Œwiêtego Miko³aja

Rokrocznie, w Rabce-Zdroju organizowany jest 
równie¿ otwarty dla wszystkich Ogólnopolski Konkurs 
Literacki „List do Œwiêtego Miko³aja”. Konkurs odbywa 
siê w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, m³odzie¿ 
i doroœli.

KOŒCIÓ£ PW. ŒW. MARII MAGDALENY
W 1557 roku powsta³a pierwsza rabczañska parafia, a w 1565 r. 

wybudowano drewniany koœció³ek. Jego fundatorem by³ Wawrzyniec 
Spytek Jordan, kasztelan krakowski. Ta pierwsza œwi¹tynia zosta³a 
zniszczona przez powódŸ lub po¿ar pod koniec XVI wieku. Obecny, 
modrzewiowy koœció³ zosta³ wzniesiony w latach 1600-1606 w miejscu 
zniszczonej budowli. Koœció³ jest jednym z najcenniejszych zabytków 
drewnianej architektury sakralnej. Z tego wzglêdu jest nazywany 
„drewnianym, góralskim Wawelem”. Zosta³ wzniesiony przez 
góralskich cieœli zgodnie z dawnymi, budarskimi tradycjami. S³upowo-
-ramowa konstrukcja wie¿y, dobudowanej w XVIII w., nie zawiera 
gwoŸdzi. Zastrza³y i miecze zapewniaj¹ jej stabilnoœæ. Ozdob¹ wie¿y jest 
nadwieszona izbica i barokowy he³m z latarni¹. Ca³a œwi¹tynia kryta 
jest gontem. Na dachu koœcio³a znajduje siê przepiêkna, barokowa 
wie¿yczka na sygnaturkê. Na uwagê zas³uguje niezwykle interesuj¹ce 
wnêtrze œwi¹tyni z wyposa¿eniem z XVII, XVIII i XIX wieku: grupa 
Ukrzy¿owania z XVII wieku d³uta Stanis³awa Gosiny ze Skawy, 
rokokowe o³tarze boczne i neobarokowy o³tarz g³ówny. Œciany 
koœció³ka zdobi¹ wspania³e polichromie z 1802 r. oraz pozosta³oœci 
polichromii z 1628 r. 

Bardzo cennym zabytkiem s¹ równie¿ organy i balkon chórowy 
z 1778 roku. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e instrument jest 
sprawny i w okresie letnim odbywaj¹ siê tutaj koncerty organowe. 

Koœció³ek otoczony jest kamiennym, XVIII wiecznym murem 
z trzema bramami. Zespó³ drzew otaczaj¹cy koœció³, pochodzi z 1637 r. i zaliczony jest w poczet 
pomników przyrody. W latach 1929-1936 koœció³ zosta³ przekszta³cony w Muzeum 
im. W³. Orkana. Eksponaty muzealne ukazuj¹ nam dorobek materialny i duchowy Podhalan, 
Zagórzan, Kliszczaków, Babiogórców i Górali Bia³ych. Wiêkszoœæ zgromadzonych 
przedmiotów pochodzi z XIX oraz XX wieku i odznacza siê ogromnym bogactwem treœciowym
 i artystycznym. W piêciu pomieszczeniach – salach i korytarzu, w niepowtarzalnym klimacie 
prezentowane s¹, uporz¹dkowane tematycznie zbiory ukazuj¹ce dawny œwiat górali 
zamieszkuj¹cych Beskidy. W czterech salach mieszcz¹ siê eksponaty poœwiêcone sztuce, 
ubiorowi, rzemios³u wiejskiemu i gospodarce. Wnêtrze korytarza wype³niaj¹ eksponaty maj¹ce 
zwi¹zek z obrzêdami: turoñ, szopka i gwiazdy kolêdnicze, paj¹k – przedmioty nierozerwalnie 
zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem; palmy wielkanocne, ko³atka i dziad œmiguœny, które 
przypominaj¹ o dawnych zwyczajach wielkanocnych. Oprócz wspomnianych zabytków na 
uwagê zas³uguj¹ równie¿ znajduj¹ce siê tutaj instrumenty muzyczne, zabawki i rzeŸba ludowa 
oraz zdjêcia W³adys³awa Orkana i jego matki, a tak¿e dwa pastele autorstwa piewcy Gorców.

Balkon chóru i organy z 1778 r.

O³tarz g³ówny z po³owy XIX w.

Muzeum im. W³. Orkana 
ul. Orkana 2 
tel. 18 26 76 747, 18 26 76 289 
www.muzeum-orkana.pl 

Muzeum im. W³. Orkana 
ul. Orkana 2 
tel. 18 26 76 747, 18 26 76 289 
www.muzeum-orkana.pl 
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W weekendy, w okresie letnim ze skansenu 
organizowane s¹ przeja¿d¿ki poci¹gami retro.  
Przejazdy odbywaj¹ siê na trasie: Chabówka – Mszana 
Dolna. Podró¿ zabytkowym poci¹giem zestawionym 
z lokomotywy parowej i wagonów sprzed 70 lat to dla 

wszystkich pe³na niezapomnianych wra¿eñ, nie-
powtarzalna forma atrakcyjnego wypoczynku. 

Po drugiej stronie drogi, 250 m  
od koœcio³a w kierunku Chabówki 
znajduje siê Ÿróde³ko zwane 
Pocieszna Woda. Jego woda 
uwa¿ana by³a w podaniach za 
cudown¹, uzdrawiaj¹c¹, lecz¹c¹ 
schorzenia oczu i nóg. •róde³ko  
wraz z grup¹ rosn¹cych przy  nim 
drzew (jesiony i kasztanowce) 
uznane zosta³o w 1977 roku za  
pomnik przyrody.

Z drewnianym koœció³kiem usytuowanym w Chabówce, na Górze Pi¹tkowej zwi¹zana jest 
piêkna legenda. Mówi ona, ¿e przed laty, pewien zamo¿ny kupiec pod¹¿a³ w celach handlowych 
na Wêgry i zosta³ napadniêty przez zbójników. Otoczony ze wszystkich stron wêdrowiec 
wzniós³ oczy i rêce ku niebu, wo³aj¹c: ,,Krzy¿u Œwiêty, ratuj mnie!”. Na g³os modlitwy ukaza³ siê 
nad jego wozem krzy¿ wœród ognistych promieni, a ca³y pobliski las zacz¹³ siê ko³ysaæ. Zbójcy 
uciekli, a kupiec na pami¹tkê swego ocalenia ufundowa³ kaplicê. W 1757 roku powsta³ w tym 
miejscu, wybudowany w stylu podhalañskim, modrzewiowy koœció³ pod wezwaniem Œwiêtego 
Krzy¿a. Fundatorem by³ Jan Wielopolski, wojewoda sandomierski. Koœció³, obecnie nale¿¹cy 
do parafii w Rdzawce, zwiedzaj¹ liczni turyœci z kraju i z zagranicy. Dwa razy do roku odbywaj¹ 
siê uroczystoœci odpustowe – Œwiêto Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego w maju oraz Podwy¿szenia 
Krzy¿a Œwiêtego w czerwcu, obchodzone w najbli¿sz¹ niedzielê po przypadaj¹cym na dzieñ 
powszedni œwiêcie. W ka¿d¹ niedzielê po mszy œwiêtej na ¿yczenie kierowców poœwiêca siê tu 
ich pojazdy.

W niedzielê 2 paŸdziernika 1994 roku w skutek podpalenia, spora czêœæ koœcio³a jak 
i kompleksu zabytkowych lip uleg³a zniszczeniu. Dziêki ofiarnoœci wielu osób zosta³ 
ca³kowicie odbudowany a 9 czerwca 2002 roku ks. kardyna³ Franciszek Macharski dokona³ 
aktu konsekracji. 

Jest to budowla drewniana z dachem pokrytym gontem. Drewniany o³tarz g³ówny 
przedstawia Chrystusa Ukrzy¿owanego oraz umieszczone po bokach figury Matki Boskiej 
i Jana Ewangelisty. O³tarze boczne s¹ równie¿ drewniane, póŸnobarokowe. Organy 
z 1775 r., ³awki z po³. XVIII w., posadzka z mozaiki marmurowej wykonana w 1947 roku. 
Wnêtrze koœcio³a ozdobione jest polichromi¹ z XIX w.

Koœció³ po³o¿ony jest na Szlaku Architektury Drewnianej. Dojechaæ mo¿na do niego 
drog¹ krajow¹ „zakopiank¹” lub dojœæ ¿ó³tym szlakiem z Rabki-Zdroju, czas przejœcia 
ok. 1,5 h. W niedziele i œwiêta odbywaj¹ siê msze œw. o godz. 8, 9 i 10.

W Chabówce (ok. 2 km od centrum Rabki-Zdroju) otwarty zosta³ 
w 1994 r. Skansen Taboru Kolejowego. Mieœci siê na terenie dawnej 
parowozowni, wybudowanej w czasie II wojny œwiatowej. S³ynie 
z najliczniejszej i jednej z najciekawszych kolekcji eksponatów  
zwi¹zanych z histori¹ kolejnictwa na ziemiach polskich. Na kilku 
torach urz¹dzono ekspozycjê zabytkowych, wycofanych z ruchu 
parowozów, lokomotyw elektrycznych i spalinowych, wagonów 
osobowych, pocztowych, p³ugów, ¿urawi i innego taboru 
specjalnego. Ekspozycji towarzysz¹ urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce 
zaopatrzenie czynnych eksponatów w wêgiel i wodê oraz czyszczenie paleniska. 

W skansenie mo¿na na bie¿¹co realizowaæ zamówienia na uruchamianie poci¹gów 
retro z programem dostosowanym do potrzeb Klienta oraz wynajmowaæ tabor do realizacji 
zdjêæ filmowych zgodnie z realiami historycznymi – z wynajmu korzystano przy produkcji 
filmów m.in. „Lista Schindlera”, „Przedwioœnie”, „Przygody dzielnego wojaka Szwejka”, 
„Karol”, „Katyñ”. 

W budynku administracyjnym znajduje siê sta³a wystawa poœwiêcona historii kolei 
w rejonie Chabówki ze szczególnym uwzglêdnieniem parowozowni pe³ni¹cej dziœ rolê 
skansenu. Prowadzona jest równie¿ sprzeda¿ wydawnictw hobbystycznych i pami¹tek.
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skansenu. Prowadzona jest równie¿ sprzeda¿ wydawnictw hobbystycznych i pami¹tek.

SKANSEN TABORU KOLEJOWEGO 
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Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce 
tel. 32 72 23 875, 663 292 713
www.skansenchabowka.pl
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„Rabcio” to Teatr Lalek o bogatej tradycji. Jego pocz¹tki to amatorskie przedstawienia dla dzieci przebywaj¹cych 
w sanatoriach w Rabce. Inauguracyjny spektakl odby³ siê 12 listopada 1949 roku adaptacj¹ baœni Marii Konopnickiej 
„O Krasnoludkach i sierotce Marysi”.

Pocz¹tkowo przedstawienia odbywa³y siê wy³¹cznie w sanatoriach w Rabce, póŸniej teatr wyruszy³ 
do innych miejscowoœci, zawsze gor¹co oczekiwany przez dzieci. Zespó³ podró¿owa³ du¿o, zarówno 
w najbli¿szej okolicy jak i w odleg³ych miastach i województwach, a tak¿e za granic¹. Goœci³ 
w Jugos³awii, Czechach, S³owacji, w Niemczech, Szwecji, Hiszpanii, Bu³garii, Wielkiej Brytanii, 
i Meksyku. Bra³ udzia³ w wielu festiwalach krajowych i zagranicznych miêdzy innym
i w Bia³ymstoku, Bielsku-Bia³ej, Opolu, Warszawie, Hamburgu, Hanowerze, Zagrzebiu, Splicie, 
Szybeniku..., zdobywaj¹c wszêdzie nagrody i wyró¿nienia. Repertuar teatru, adresowany jest nie 
tylko do najm³odszej widowni, ale tak¿e do m³odzie¿y i widzów doros³ych. Aktorzy pos³uguj¹ siê 
urozmaicon¹ technik¹ lalkow¹, od prostych kukie³ poprzez jawajki, pacynki, 
marionetki, maski. Wizytówk¹ teatru s¹ przedstawienia oparte o folklor, opowieœci 
o górach oraz dawnych bohaterach ludowych, kultywuj¹cych tradycje regionu. 

 Obecnie w repertuarze znajduje siê kilkanaœcie tytu³ów, prezentowanych 
w siedzibie teatru oraz w formie wyjazdowych spektakli na terenie kraju. W swojej 
ponad szeœædziesiêcioletniej historii Teatr przechodzi³ ró¿ne koleje losu 
i rozmaite zmiany ale zawsze jego dzia³aniom towarzyszy³a myœl, ¿e na jego 
spektakle czekaj¹ dzieci.

Nowa siedziba Teatru Rabcio, 
ul. Orkana
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   Ten atrakcyjny obiekt jest miejscem wielu imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych. Corocznie odbywaj¹ siê w nim wydarzenia 
takie jak: festiwale, plenerowe kino letnie, taneczne wakacje, zloty 
samochodów zabytkowych, kabarety, jak równie¿ koncerty gwiazd estrady 
i zaproszonych goœci zagranicznych.

   W 2012 roku amfiteatr zosta³ gruntownie zmodernizowany. 

W Amfiteatrze  organizowane s¹ równie¿ plenerowe wystawy twórców 
profesjonalnych, amatorów, oraz prace dzieci i m³odzie¿y.

Popularna 
„Muszla Koncertowa” jest teraz niezwykle efektowna. Widownia jest 
zadaszona – dziêki temu opady deszczu nie bêd¹ przeszkadza³y 
w przeprowadzaniu wielu imprez. Nowa scena wraz z widowni¹ na 850 
miejsc (640 miejsc pod dachem), zosta³a zaplanowana tak, by do niemal 
ka¿dego miejsca bez problemu mogli dotrzeæ niepe³nosprawni. Znacznie 
zmieni³o siê tak¿e zaplecze. Zbudowane i ocieplone zosta³y garderoby oraz 
sale prób dla wystêpuj¹cych zespo³ów. Uroczyste poœwiêcenie i otwarcie 
nowo wyremontowanego miejskiego amfiteatru odby³o siê 1 lipca 2012 r.

Miejski Oœrodek Kultury jest samorz¹dow¹ instytucj¹, dzia³aj¹c¹ na 
terenie Rabki-Zdroju od ponad 30 lat. Prowadzi wielokierunkow¹ 
dzia³alnoœæ w zakresie edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukê 
i upowszechniania kultury. Liczne oferty kierowane s¹ do mieszkañców 
gminy, kuracjuszy, wczasowiczów i turystów. MOK jest g³ównym 
organizatorem m.in. Karpackiego Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów 
Regionalnych i Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej oraz 
wspó³organizatorem wielu cyklicznych imprez kulturalnych odbywaj¹cych 
siê w mieœcie. Siedzib¹ MOK jest rabczañski amfiteatr przy ulicy Chopina.  

MOK patronuje równie¿ galeriom artystycznym. 
W willi „Pod Liliann¹”, jednej z najstarszych w Rabce-Zdroju, znajduje siê 
galeria twórców ludowych, prowadzona przez Miejski Oœrodek Kultury. 
Mo¿na tutaj obejrzeæ ró¿nego rodzaju wyroby rêkodzielnicze 
m.in.: drewniane rzeŸby, wyroby ceramiczne, garncarskie, malarstwo, 
obrazy malowane na szkle, hafty, przedmioty wykonane z bibu³y oraz 
metaloplastykê. Czêœæ artystów pracuje na miejscu, wiêc mo¿na 
podpatrywaæ, jak powstaj¹ ich dzie³a. Mo¿na siê tu tak¿e umówiæ na 
lekcje nauki rzemios³ prezentowanych w Galerii, 

 
mieszcz¹cej siê przy

 ul. Nowy Œwiat 1.

TEATR LALEK „RABCIO” MIEJSKI OŒRODEK KULTURY

www.rabcio.nowotarski.pl
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Pasieka Edukacyjna Zrzeszenia 
Pszczelarzy Gorczañskich

Dom Solanki w Parku 
Zdrojowym z dwiema tê¿niami 
– zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ 
w budynku, po³¹czonymi 
z przelewowym oczkiem 
solankowym oraz dwoma 
urz¹dzeniami do czerpania 
wód. 

Pracownie artystyczne, ceramiczne 
i garncarskie
Zajmuj¹ siê wykonywaniem rêkodzie³a i pro-
wadzeniem otwartych warsztatów zarówno dla 
dzieci, m³odzie¿y jak i doros³ych.

Szczególnym miejscem w Rabce-Zdroju jest Park Zdrojowy, który od ponad stu lat jest nierozerwalnie zwi¹zany 
z histori¹ uzdrowiska. Nale¿y do najwiêkszych parków w Ma³opolsce. W latach 2010-11 przeprowadzono jego gruntown¹ 
rewitalizacjê. W jej wyniku sta³ siê nowoczesnym centrum uzdrowiska zapewniaj¹cym mo¿liwoœæ odpoczynku w otoczeniu 
przyrody, oraz stworzy³ warunki do uprawiania sportu i dbania o codzienn¹ porcjê ruchu. Sta³ siê równie¿ miejscem 
do zabaw dla dzieci i organizowania imprez dla szerszej publicznoœci. Park zosta³ podzielony na Strefê S³oñca (czêœæ 
zachodnia) i Strefê Cienia obejmuj¹c¹ najstarsz¹, wschodni¹ czêœæ parku. Ka¿da ze stref ma inny charakter i inn¹ funkcjê. 
Strefa S³oñca to czêœæ spacerowa – brukowane alejki, niskie oœwietlenie, niska, atrakcyjna zieleñ. Strefa Cienia to czêœæ 
spacerowo-rekreacyjna o charakterze parku angielskiego z wysok¹ zieleni¹ i wy¿szym oœwietleniem. W parku maj¹ swój 
pocz¹tek szlaki turystyczne i wytyczone w 2009 roku trasy narciarstwa biegowego, które równie¿ mog¹ s³u¿yæ mi³oœnikom 
nordic walking.

Tê¿nia Solankowa i Pijalnia Wód Mineralnych
Na skraju Parku Zdrojowego, w pobli¿u Ÿród³a solanki „Helena” zosta³y 

wybudowane dwa drewniane pawilony w kszta³cie rotund. W jednym z nich 
znajduje siê Pijalnia Wód Mineralnych oferuj¹ca szeroki wybór wód 
leczniczych oraz ma³¹ gastronomiê. W drugim mieœci siê Tê¿nia Solankowa. 
W œrodku znajduje siê kolumna tê¿ni, obudowana drewnianym rusztem, 
w którym umieszczone s¹ ga³êzie tarniny. Ze znajduj¹cego siê pod spodem 
zbiornika solanka podawana jest na szczyt kolumny. Tam poprzez specjalnie 
do tego celu wykonan¹ instalacjê sp³ywa po ga³¹zkach tarniny i tworzy wokó³ 
kolumny specyficzny mikroklimat, bêd¹cy naturalnym leczniczym 
inhalatorium. Sprzyja on profilaktyce i leczeniu górnych dróg oddechowych, 
alergii, nerwic oraz nadciœnienia têtniczego. Korzystanie z tê¿ni polega na 
spacerze wokó³ kolumny i wdychaniu wytworzonego aerozolu 
solankowego. •ród³o „Helena”, z którego t³oczona jest solanka m.in. do 
tê¿ni, otrzyma³o nowy pawilon, który swoj¹ architektur¹ nawi¹zuje 
do fantazyjnych budowli z bajek i baœni.

Tê¿nia Solankowa i Pijalnia 
Wód Mineralnych
Tê¿nia Solankowa i Pijalnia 
Wód Mineralnych

Tê¿nia i Pijalnia noc¹Tê¿nia i Pijalnia noc¹

W Parku ZdrojowymW Parku Zdrojowym Plac zabaw w Parku ZdrojowymPlac zabaw w Parku Zdrojowym
Pomnik Jana Paw³a II 
w Parku Zdrojowym
Pomnik Jana Paw³a II 
w Parku Zdrojowym

Wa¿nym elementem dla rozwoju Gminy Rabka-Zdrój jest promocja produktów lokalnych z któr¹ uto¿samiaj¹ siê mieszkañcy regionu. Mo¿emy poszczyciæ siê wieloma 
przedsiêwziêciami i produktami, które kojarz¹ siê z nasz¹ Gmin¹ – s¹ to wartoœci kulturalne, uzdrowiskowe oraz regionalne. Produkt lokalny to najczêœciej wyrób lub us³uga, 
z któr¹ uto¿samiaj¹ siê mieszkañcy regionu. Jest on produkowany w sposób nieprzemys³owy, niemasowy, z surowców lokalnych lub przy u¿yciu lokalnych metod wytwarzania. 
Produkt lokalny to tak¿e produkt, który dla mieszkañców danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z zewn¹trz stanowi cos wyj¹tkowego i specyficznego.

PROMOCJA PRODUKTU LOKALNEGO

Teatr Lalek Rabcio
Od 1949 roku, nieprzerwanie wizytówk¹ teatru s¹ przedstawienia oparte o rodzimy folklor oraz tradycje, 
opowiadaj¹ te¿ o dawnych bohaterach ludowych.
W repertuarze wyraŸna jest próba utrzymania sztuk granych dawniej, baœni klasycznych i baœniowych 
opowieœci wspó³czesnych dla ma³ych widzów oraz pozycji zwi¹zanych z kultur¹ regionu. A z drugiej strony 
widaæ d¹¿enie do wprowadzania nowych pozycji, nadania starym odmiennej inscenizacji i oprawy 
scenograficznej, umo¿liwienie prób autorskich i re¿yserskich.

Rabczañska Strefa Rêkodzie³a 
Zajêcia edukacyjne  dla dzieci i m³odzie¿y. Nauka wykonywania ozdób drewnianych, szklanych, 
bibu³karstwa. Dla osób doros³ych zajêcia  nauki pranie na tarze, maglowania, wykonywania kiszonek. 

Uzdrowisko Rabka S.A.
Najwiêkszym bogactwem Uzdrowiska Rabka, s¹ Ÿród³a solankowych wód 
leczniczych. Lecznicze, pielêgnacyjne i profilaktyczne dzia³anie solanki znane jest ju¿ 
od stuleci. Naturalne rabczañskie solanki nieska¿one cywilizacj¹, nie-
zanieczyszczone chemi¹, lecz¹ choroby uk³adów: oddechowego, kr¹¿enia, 
nerwowego i narz¹du ruchu.

Galeria Pod Liliann¹ 
Rodzimi artyœci prowadz¹ tutaj warsztaty edukacyjne,  
mo¿na równie¿ obejrzeæ ró¿nego rodzaju wyroby 
rêkodzielnicze m.in.: drewniane rzeŸby, wyroby 
ceramiczne, garncarskie, malarstwo, obrazy malowane 
na szkle, hafty, przedmioty wykonane z bibu³y oraz 
metaloplastykê. 

Deptak ko³o amfiteatru. Mi³ym miejscem do 
spacerów i spêdzania wolnego czasu jest 
miejski deptak, prowadz¹cy od ul. Chopina, 
wzd³u¿ ul. Jana Paw³a II do al. Tysi¹clecia. 
Szczególn¹ atrakcj¹ w tym miejscu jest 
efektowna fontanna, wy³o¿ona mozaik¹ 
przedstawiaj¹c¹ herb miasta, otoczona 
siedmioma s³oniami. Noc¹ jest podœwietlana, 
tworz¹c grê œwiate³, wody i dŸwiêku. 

Przy deptaku znajduje siê amfiteatr gdzie 
odbywaj¹ siê liczne imprezy kulturalne, 
folklorystyczne i koncerty.

PARK ZDROJOWY 

Fontanna 
przy deptaku obok 
kawiarni Zdrojowej

Fontanna 
przy deptaku obok 
kawiarni Zdrojowej
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Pasieka Edukacyjna Zrzeszenia 
Pszczelarzy Gorczañskich
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Wodny plac zabawWodny plac zabaw

Rabkoland, wejœcie 
od ul. Rynek
www.rabkoland.pl
tel. 18 267 69 57
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Na terenie Parku Zdrojowego 
powstaje wodny plac zabaw. 
Bêdzie tam kilka fontann, wir 
wodny i urz¹dzenia do zabawy 
z wod¹: strumykiem, ko³em 
m³yñskim i pó³kami wodnymi. 
Przewidziano rabaty z zieleni¹ oraz 
miejsce odpoczynku.

Park Zdrojowy oferuje odwiedzaj¹cym mo¿liwoœæ korzystania z urz¹dzeñ 
sportowych na œcie¿ce zdrowia, boiska do siatkówki pla¿owej, kortów tenisowych, 
krêgielni i placów zabaw. Natomiast nowoczesna si³ownia zewnêtrzna oferuje 26 
urz¹dzeñ si³owych m.in.: biegacz, wioœlarz, rower, narciarz podwójny, wyci¹g 
górny. Wszystko to uzupe³niaj¹ urz¹dzenia Street Workout, bezpieczne place 
zabaw dla dzieci, plac do gry w mini golfa i dwa parki linowe.

W Parku istnieje równie¿ najnowoczeœniejszy w Ma³opolsce kompleks Skate 
i Trial Parku, gdzie wykonano przeszkody terenowe, ¿elbetowe, zamontowano 
m.in. mini-rampê, ³awkê, platformê oraz wiele innych urz¹dzeñ. Kompleks 
umo¿liwia doskonalenie swoich umiejêtnoœci nie tylko amatorom jazdy na  rolkach 
i desce, ale tak¿e uprawianie takich dyscyplin sportu jak: trial, bmx, rowery górskie, 
letni i zimowy snowboard, parkur, zarówno w wydaniu zawodowym, jak 
i amatorskim. Dostêpny jest tak¿e zbiór elementów do nauczania sprawnego 
poruszania siê na wózkach  inwalidzkich.

Obok Skate i Trial Parku dzia³a miasteczko komunikacyjne, na terenie którego 
wystêpuj¹ wszystkie elementy ruchu drogowego, w tym wszystkie rodzaje 
skrzy¿owañ, przejœcia dla pieszych, przejazdy dla rowerów, tory tramwajowe 
i kolejowe.

RABKOLAND to magiczne miejsce dla ca³ej rodziny, uwa¿ane przez wielu fachowców bran¿y parków rozrywki za najsym-
patyczniejszy i najlepiej zorganizowany park rozrywki w Polsce. W 2019 roku Park œwiêtuje swoje 30 urodziny. W tym 
sezonie dzieci po raz pierwszy odkryj¹ now¹, kreatywn¹ salê zabaw, wype³nion¹ ogromnymi klockami. Wszyscy nasi 
goœcie, skorzystaj¹ z d³ugo wyczekiwanej karuzeli ³añcuchowej – z niespotykanymi w Polsce podwójnymi, 
zabezpieczanymi siedzeniami. Przebudowie uleg³a równie¿ ca³a centralna czêœæ parku, oraz przemiana diabelskiego m³yna, 
o wys. 23 m, który poddano… kosmicznej renowacji!  Znajduje siê tu równie¿ jedyne w œwiecie Muzeum Orderu Uœmiechu, 
gdzie wydawane s¹ wyj¹tkowe w skali œwiatowej odznaczenia – „Ordery Uœmiechu”, przyznawane doros³ym na wniosek 
dzieci. Te s³oneczne odznaczenia s¹ zazwyczaj przyznawane w okolicach Dnia Dziecka.

Skate i Trial ParkSkate i Trial ParkMiasteczko komunikacyjneMiasteczko komunikacyjnePrzyrz¹dy do æwiczeñPrzyrz¹dy do æwiczeñŒcie¿ka zdrowiaŒcie¿ka zdrowiaBasen otwartyBasen otwarty

Kino Œnie¿ka
 www.kino.rabka.pl • tel. 18 544 74 72
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Najnowsza atrakcja w Rabce-Zdroju to za-
gospodarowane i zmodernizowane bulwary nad 
Poniczank¹. Zarówno dla funkcji uzdrowiskowo-
leczniczej, jak i sportowo-rekreacyjnej, obie funkcje 
po³¹czone zosta³y atrakcyjnym traktem pieszym 
i œcie¿k¹ rowerow¹, odnowionymi k³adkami, 
oœwietleniem i ciekawymi aran¿acjami zieleni. 
Ponadto goœcie bêd¹ mieli mo¿liwoœæ skorzystania
z tê¿ni solankowych, a dla potrzeb wodolecznictwa 
udostêpnione zostanie oczko wodne, basen 
kamienny do brodzenia, œcie¿ka z fontannami oraz 
solankowy wodospad. Czêœci¹ rekreacyjn¹ projektu 
jest œcianka wspinaczkowa, park linowy, œcianka 
wspinaczkowa, si³ownia zewnêtrzna, wiata plenero-
wa, park linowy i boiska do siatkówki pla¿owej. 
Atrakcje zosta³y uzupe³nione ciekawymi elemen-
tami ma³ej architektury oraz miejscami spotkañ.

Wygodny dojazd, urokliwe miejsca do wypoczynku, w tym plac 
ogniskowy (miejsce na grill) i wiele atrakcji przyrodniczych opisanych na 
przejrzystych tablicach informacyjnych, to zalety leœnej œcie¿ki 
edukacyjnej. 

Œcie¿ka powsta³a w 2004 roku, udostêpniona zosta³a dla turystów 
i mieszkañców, mo¿na j¹ znaleŸæ w œrodku lasu, oddalonego o 20 minut 
spaceru od centrum Rabki-Zdroju. Znajduje siê na obszarze Uroczyska 
„Krzywoñ”, dojœcie ¿ó³tym szlakiem w kierunku Góry Pi¹tkowej. 

Ponad dwukilometrow¹ trasê mo¿na pokonaæ w ci¹gu godziny. 
Wycieczka rozpoczyna siê od drewnianego, stylowego pawilonu, gdzie 
mo¿na posiliæ siê przed drog¹. Na trasie œcie¿ki znajduje siê osiem 
przystanków, przy których mo¿na dowiedzieæ siê jakie gatunki drzew 
rosn¹ w okolicznych lasach, jakie ptaki, gady i p³azy je zamieszkuj¹. 
Jest oczko wodne, s¹ moczary, punkt widokowy, Ÿróde³ko i studnia.

Œcie¿ka dydaktyczna to nie tylko atrakcja turystyczna, ale równie¿ 
znakomicie przygotowane miejsce do lekcji przyrody dla m³odzie¿y.

Leœna œcie¿ka edukacyjna

Aktywny wypoczynek i rekreacja 

Bulwary nad Poniczank¹ 
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Œcie¿ka dydaktyczna to nie tylko atrakcja turystyczna, ale równie¿ 
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Leœna œcie¿ka edukacyjna

Aktywny wypoczynek i rekreacja 

Bulwary nad Poniczank¹ 
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LODOWISKO przy ul. Jana Paw³a II, obok Stadionu 
Sportowego „Wierchy”, istnieje od kilkunastu lat. 
Jest to otwarte lodowisko czynne sezonowo, od 
pierwszych mrozów a¿ do wiosny. Na miejscu 
znajduje siê serwis i wypo¿yczalnia ³y¿ew 
(figurowe i hokejowe) oraz bar. Obiekt jest 
oœwietlony, posiada nag³oœnienie. Odbywaj¹ siê 
tutaj liczne imprezy sportowe, rekreacyjne, oraz 
tradycyjny ju¿ w okresie ferii zimowych 
„Karnawa³owy Bal na Lodzie”.
Tel. 18 26 70 339

ZIMOWE ATRAKCJE

W Rabce-Zdroju znajduj¹ siê miejsca 
sprzyjaj¹ce aktywnemu, zimowemu wypoczyn-
kowi, a d³ugoœæ zalegania pokrywy œnie¿nej sprzyja 
uprawianiu narciarstwa zjazdowego i biegowego. 
Do niew¹tpliwych atrakcji, nale¿¹ równie¿ 
przejazdy saniami, mo¿na w ten sposób poznaæ 
Rabkê-Zdrój i okolicê.

POLCZAKÓWKA SKI Stacja narciarska. Lokalizacja – Rabka Zaryte, odleg³oœæ od 
centrum Rabki-Zdroju ok. 3 km w kierunku Nowego S¹cza, przy drodze 28. Z centrum 
dojazd busami (co 15 minut) w kierunku Mszany Dolnej i Olszówki. Przystanek znajduje 
siê na wprost stoku.
Wyci¹g orczykowy o d³ugoœci 650 m, przepustowoœæ 850 osób/godz., ró¿nica 
wzniesieñ 130 m, trasa o d³. 650 m. Przy górnej stacji wyci¹gu 23 metrowa wie¿a 
widokowa  Wyci¹g linowy dla dzieci i pocz¹tkuj¹cych narciarzy o d³ugoœci 70 m, ró¿nica 
poziomów 7 m. Oba stoki s¹ oœwietlone, funkcjonuje ratrak i system sztucznego 
naœnie¿ania. Przy dolnej stacji wyci¹gu jest du¿y parking, zaplecze gastronomiczne – 
Karczma, szko³a narciarska dla dzieci i doros³ych, wypo¿yczalnia i serwis sprzêtu 
narciarskiego.

WYCI¥G NARCIARSKI „U ¯URA”. Dojazd z centrum ul. Zakopiañsk¹, któr¹ nale¿y 
jechaæ w kierunku Czarnego Dunajca, przejechaæ pod „zakopiank¹”, a potem prosto 
2 km do wyci¹gu drog¹ nr 958. Dojazd busami w kierunku Raby Wy¿nej.
Wyci¹g orczykowy, o d³ugoœci 350 m, ró¿nica poziomów 50 m, trasa zjazdowa ³atwa, dla 
pocz¹tkuj¹cych i œrednio zaawansowanych. Wyci¹g linowy dla dzieci d³. 100 m., ró¿nica 
poziomów 10 m. Trasa bardzo ³atwa, idealna do stawiania pierwszych kroków 
narciarskich oraz dla dzieci. Oba stoki s¹ oœwietlone, sztucznie naœnie¿ane, funkcjonuje 
ratrak. Przy wyci¹gu dzia³a serwis narciarski, wypo¿yczalnia sprzêtu, szkó³ka narciarska, 
gastronomia. Naprzeciw wyci¹gu przestronny parking. 
Tel. 18 26 77 869, www.chabowka.com 

„Polczakówka”„Polczakówka” „U ¯ura”„U ¯ura”

Lodowisko przy ul. Jana Paw³a IILodowisko przy ul. Jana Paw³a II
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Rabka-Zdrój - Bacówka „Na Maciejowej” (852 m n.p.m). 
D³ugoœæ trasy: 5,5 km; czas przejœcia: 2 h, powrót: 1h 15 min
Rabka-Zdrój - Maciejowa - Stare Wierchy. 
D³ugoœæ trasy 9,5 km; czas przejœcia: 3 h, powrót 2h 15 min 
Rabka-Zdrój - Maciejowa - Stare Wierchy - Turbacz (1310 m n.p.m.).
D³ugoœæ trasy: 16 km; czas przejœcia: 5 h 15 min, powrót 4 h
Rabka-Zdrój - Skawa - Jordanów. 

   D³ugoœæ trasy: 14 km; czas przejœcia: 3 h, powrót 3 h
Luboñ Wielki - prze³. Glisne - Mszana Dolna. 
D³ugoœæ trasy: 8,3 km; czas przejœcia: 1 h 50 min, powrót 2 h 15 min

Rabka-Zdrój - Królewska Góra - Rabka Zaryte. 
D³ugoœæ trasy: 3,7 km; czas przejœcia: 1 h 10 min, powrót 1 h
Rabka Zaryte - Luboñ Wielki (1022 m n.p.m.). 
D³ugoœæ trasy: 3,3 km; czas przejœcia: 1 h 20 min, powrót 50 min
Rabka-Zdrój - Olszówka - Porêba Wielka. 
D³ugoœæ trasy: 8 km; czas przejœcia: 2 h 15 min, powrót 2h 15 min
Rabka-Zdrój - Olszówka - Porêba - Turbacz (1310 m n.p.m.). 
D³ugoœæ trasy: 19 km; czas przejœcia: 5 h, powrót 4 h 30 min
Rdzawka - Stare Wierchy (983 m n.p.m.).
D³ugoœæ trasy:  5,5 km; czas przejœcia: 1h 30 min, powrót 1 h 10 min

Rabka-Zdrój - Zaryte - Luboñ Wielki (1022 m n.p.m.).
D³ugoœæ trasy: 7,4 km; czas przejœcia: 2 h 20 min, powrót 1 h 45 min
Bacówka „Na Maciejowej” - Jasionów - Porêba Górna.
D³ugoœæ trasy: 4 km; czas przejœcia: 1 h, powrót 1 h 20 min
Bacówka „Na Maciejowej” - Ponice - Rdzawka - Pi¹tkowa.
D³ugoœæ trasy: 9 km; czas przejœcia: 2h 30 min, powrót 2h 35 min

Rabka Zaryte - Luboñ Wielki (1022 m n.p.m.).
D³ugoœæ trasy: 3,5 km; czas przejœcia: 1 h 30 min, powrót 55 min
Rabka Zaryte - Olszówka - Stare Wierchy. 
D³ugoœæ trasy: 12,5 km; czas przejœcia: 3 h 10 min, powrót 2 h 30 min
Rabka Zdrój - Pi¹tkowa (715 m n.p.m.). 
D³ugoœæ trasy: 5,3 km; czas przejœcia: 1 h 20 min, powrót 55 min

•Rabka S³one - Maciejowa (815 m n.p.m). 
D³ugoœæ trasy: 2,6 km; czas przejœcia: 1 h, powrót 40 min

•Rabka Zdrój - Potaczkowa (746 m n.p.m.) - Mszana Dolna.
D³ugoœæ trasy: 16 km; czas przejœcia: 3 h 30 min, powrót 3 h 30 min
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SZLAKI TURYSTYCZNE W OKOLICACH RABKI-ZDROJU

SZLAK ¯Ó£TY

SZLAK CZARNY

SZLAK ZIELONY

SZLAK CZERWONY

SZLAK NIEBIESKI

Rabka-Zdrój znana przede wszystkim jako uzdrowisko dzieciêce, jest równie¿ wa¿nym 
punktem turystycznym

 

. To baza wyjœciowa do atrakcyjnych wycieczek w Gorce, gdzie 
przebiega G³ówny Szlak Beskidzki oraz tras w Beskidzie Wyspowym. Zachêcamy do górskich 
wêdrówek, odwiedzania goœcinnych i przytulnych schronisk, podziwiania piêkna górskich 
krajobrazów i imponuj¹cych widoków jakie roztaczaj¹ siê z podszczytowych polan. 

Oferta okolicznych schronisk to ca³oroczne miejsca noclegowe o zró¿nicowanym 
standardzie, punkt odpoczynku podczas wycieczek, oraz docelowe miejsce ró¿nych tras 
turystycznych. W ka¿dym z nich mo¿na zbieraæ punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej 
PTTK, jak równie¿ otrzymaæ pami¹tkow¹ piecz¹tkê.

Schronisko PTTK na Maciejowej
tel. 18 44 75 729
www.namaciejowej.pl 

Schronisko PTTK
na Luboniu Wielkim
tel. 608 791 020
www.lubon.pttk.pl 

Schronisko PTTK na Starych Wierchach
tel. 888 915 846 
www.stare-wierchy.pttk.pl

Schronisko PTTK na Turbaczu
tel. 18 26 67 780 www.turbacz.net

TURYSTYKA W OKOLICACH RABKI-ZDROJU
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TURYSTYKA W OKOLICACH RABKI-ZDROJU
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bulwary nad Poniczank¹

parking, przystanek PKS

kapliczka 

koœció³, koœció³ zabytkowy

szko³a, poczta

sanatorium, szpital uzdrowiskowy

RABKA-ZDRÓJ centrum, legenda

drogi inne, œcie¿ki 

cmentarz

GOPR, informacja turystyczna  

kolejPKP

stacja benzynowa, stacja LPG

muzeum, pomnik, pomnik przyrody 

 Ÿród³o, fontanna

basen, kort tenisowy

las, ³¹ka

lecznictwo otwarte, aptekaA

sad, zieleñ miejska 

zabudowa uzdrowiskowa

zabudowa, zabudowa publiczna 

bank i bankomat, bank, bankomat

narciarska trasa biegowa 
i nordic walking 

tê¿nia solankowa 
i pijalnia wód mineralnych

szlaki turystyczne

bar, pizzeria

restauracja, kawiarnia 

hotel; pensjonat, oœrodek 
szkoleniowy i wypoczynkowy

domy wczasowe, wille

kwatery, agroturystyka

galeria, HotSpot (WiFi)

INFORMACJA TURYSTYCZNA I BIURA TURYSTYCZNE
• Ma³opolski System Informacji Turystycznej (MSIT), 

Urz¹d Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, tel. 18 26 91 553
www it.rabka.pl

• Punkt Informacji Turystycznej  w budynku dworca PKP,
    ul. Orkana 27, tel. 18 26 77 449
• PTTK Oddzia³ Rabka. Dysponuje kadr¹ kwalifikowanych 
   przewodników, organizuje wycieczki, 
   ul. Pi³sudskiego 1, tel. 18 26 77 317, www.rabka-zdroj.pttk.pl
• Biuro Promocji i  Informacji Obs³ugi Ruchu Turystycznego  
   BIT-BORT. Sprzeda¿ miejsc bazy noclegowej, zielone i bia³e 
   szko³y, wycieczki, us³ugi przewodnickie, instruktorzy narciar-
   stwa, sprzeda¿ wydawnictw turystycznych, ul. Orkana 49, 
   tel./fax 18 26 70 210, 602 443 508, www.bit-bort.com.pl
• Biuro Turystyczne „Turbacz”, ul. W¹ska 1. Sprzeda¿ miejsc  

bazy noclegowej, programy pobytowe, organizacja wycieczek 
szkolnych oraz dla wczasowiczów przebywaj¹cych w Rabce-
-Zdroju i okolicy, tel./fax 18 26 77 588, www.turbacz.com.pl

• Pole Pole Tours. Organizacja wycieczek, ul. Zakopiañska 6, 
   tel. 536 281 820, www.polepoletours.pl
• Us³ugi transportowe Agencja turystyczna W. Jarosz,

ul. Orkana 20, tel. 18 26 70 717, www.jarosz.rabka.pl

• „Pod Liliann¹”, ul. Nowy Œwiat 1, tel. 18 26 76 626,
    www.mok.rabka.pl 
• „Œleboda”, Pracownia RzeŸbiarska Z. Wójtowicza, 

ul. Gorczañska 45, tel. 18 26 70 261, www.it.rabka.pl
• Galeria Autorska Ewy £aczek-Daleki, ul. Krêta 3, 

tel. 515 098 948, www.laczek-daleki.netgaleria.pl
• Akademia Malarstwa na Szkle, 
   ul. S¹decka 6, tel. 18 26 76 289, www.muzeum-orkana.pl
• Muzeum Górali i Zbójników
   ul. S¹decka 4, tel. 795 222 925, www.muzeum-zbojnikow.pl
• Chata Artystycznych Przygód
   ul. S¹decka 4, tel. 795 222 925, www.chata-artystyczna.pl
• Galeria „Pogotowie Sztuki”, ul. Orkana 20, tel. 886 661 340
• Pracownia Klajster Majster, ul. S¹decka 15, tel. 600 067 029,  
   www.klajstermajster.wix.com/pracownia
• Pracownia i galeria malarstwa na szkle, Chabówka 210, 
   tel. 506 484 118, www.artala.wixsite.com/malarstwo

GALERIE

URZÊDY I INSTYTUCJE

TELEFONY ALARMOWE

• Urz¹d Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, 
   tel. 18 26 92 000, 18 26 76 440, fax 18 26 77 700,
   www.rabka.pl; e-mail: marketing@rabka.pl, urzad@rabka.pl
• Miejski Oœrodek Kultury, ul. Chopina 17, tel. 18 26 76 626,   
   www.mok.rabka.pl
• Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20f/1,
   tel. 18 26 77 739, www.frrr.pl 
• Urz¹d Pocztowy, ul. Orkana 22, tel. 18 26 76 384

• Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o., ul. S³oneczna 3, 
   tel. 18 26 76 040, Izby przyjêæ: chirurgiczna tel. 18 26 85 721,
   internistyczna tel. 18 26 85 771, oddzia³owa tel. 18 26 85 735
• GOPR Grupa Podhalañska, al. Tysi¹clecia 1,
   tel. 18 26 76 880, tel. alarmowe 985, 601 100 300
• Policja, ul. Podhalañska 50, tel. 997, tel. 18 26 76 220
• Stra¿ po¿arna, ul. Pi³sudskiego 2a, tel. 998, tel. 18 26 76 410

• Œl¹skie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama 
   Szebesty, ul. Dietla 5, tel. centrala 18 26 76 300, www.scru.pl
• Oddzia³ Instytutu GruŸlicy i Chorób P³uc im. Jana i Ireny 
   Rudników, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, tel. centrala 18 26 76 060,
   www.zpigichp.edu.pl
• Sanatorium Cegielski, ul. Na Baniê 42, tel. 18 26 77 260,   
   www.sanatorium-cegielski.pl

• Centrum Zdrowia i Urody
   ul. Orkana 49, tel. 18 26 92 674
• Sklep firmowy z produktami solankowymi
   www.uzdrowisko-rabka.pl

 
• „Rabczañski Zdrój” Medical Spa, ul. Roztoki 7, tel. 18 26 93 410 
• Willa „Œwit”, ul. Brzozowa 1, tel. 18 26 76 663 
• Oœrodek „Leœne Wzgórze”, ul. Pasieczna 4, tel. 18 26 92 701

• Uzdrowiskowy Szpital Kardiologiczny, 
   al. Jordana 2, tel. 18 26 76 516
• Uzdrowiskowy Szpital Dzieciêcy „Olszówka”, 
   ul. S³owackiego 8, tel. 18 26 92 634
• Sanatorium „Jagiellonka”, ul. Brzozowa 6, tel. 18 26 76 333  

OBIEKTY SANATORYJNO-UZDROWISKOWE

UZDROWISKO RABKA S.A.

Obiekty uzdrowiskowo-noclegowe:

Szpitale, sanatoria:

jednostka informacji turystycznej MSIT  

drogi; ulice, alejki

droga powiatowa
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INFORMACJA TURYSTYCZNA I BIURA TURYSTYCZNE
• Ma³opolski System Informacji Turystycznej (MSIT), 

Urz¹d Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, tel. 18 26 91 553
www it.rabka.pl

• Punkt Informacji Turystycznej  w budynku dworca PKP,
    ul. Orkana 27, tel. 18 26 77 449
• PTTK Oddzia³ Rabka. Dysponuje kadr¹ kwalifikowanych 
   przewodników, organizuje wycieczki, 
   ul. Pi³sudskiego 1, tel. 18 26 77 317, www.rabka-zdroj.pttk.pl
• Biuro Promocji i  Informacji Obs³ugi Ruchu Turystycznego  
   BIT-BORT. Sprzeda¿ miejsc bazy noclegowej, zielone i bia³e 
   szko³y, wycieczki, us³ugi przewodnickie, instruktorzy narciar-
   stwa, sprzeda¿ wydawnictw turystycznych, ul. Orkana 49, 
   tel./fax 18 26 70 210, 602 443 508, www.bit-bort.com.pl
• Biuro Turystyczne „Turbacz”, ul. W¹ska 1. Sprzeda¿ miejsc  

bazy noclegowej, programy pobytowe, organizacja wycieczek 
szkolnych oraz dla wczasowiczów przebywaj¹cych w Rabce-
-Zdroju i okolicy, tel./fax 18 26 77 588, www.turbacz.com.pl

• Pole Pole Tours. Organizacja wycieczek, ul. Zakopiañska 6, 
   tel. 536 281 820, www.polepoletours.pl
• Us³ugi transportowe Agencja turystyczna W. Jarosz,

ul. Orkana 20, tel. 18 26 70 717, www.jarosz.rabka.pl

• „Pod Liliann¹”, ul. Nowy Œwiat 1, tel. 18 26 76 626,
    www.mok.rabka.pl 
• „Œleboda”, Pracownia RzeŸbiarska Z. Wójtowicza, 

ul. Gorczañska 45, tel. 18 26 70 261, www.it.rabka.pl
• Galeria Autorska Ewy £aczek-Daleki, ul. Krêta 3, 

tel. 515 098 948, www.laczek-daleki.netgaleria.pl
• Akademia Malarstwa na Szkle, 
   ul. S¹decka 6, tel. 18 26 76 289, www.muzeum-orkana.pl
• Muzeum Górali i Zbójników
   ul. S¹decka 4, tel. 795 222 925, www.muzeum-zbojnikow.pl
• Chata Artystycznych Przygód
   ul. S¹decka 4, tel. 795 222 925, www.chata-artystyczna.pl
• Galeria „Pogotowie Sztuki”, ul. Orkana 20, tel. 886 661 340
• Pracownia Klajster Majster, ul. S¹decka 15, tel. 600 067 029,  
   www.klajstermajster.wix.com/pracownia
• Pracownia i galeria malarstwa na szkle, Chabówka 210, 
   tel. 506 484 118, www.artala.wixsite.com/malarstwo

GALERIE

URZÊDY I INSTYTUCJE

TELEFONY ALARMOWE

• Urz¹d Miejski w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, 
   tel. 18 26 92 000, 18 26 76 440, fax 18 26 77 700,
   www.rabka.pl; e-mail: marketing@rabka.pl, urzad@rabka.pl
• Miejski Oœrodek Kultury, ul. Chopina 17, tel. 18 26 76 626,   
   www.mok.rabka.pl
• Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20f/1,
   tel. 18 26 77 739, www.frrr.pl 
• Urz¹d Pocztowy, ul. Orkana 22, tel. 18 26 76 384

• Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o., ul. S³oneczna 3, 
   tel. 18 26 76 040, Izby przyjêæ: chirurgiczna tel. 18 26 85 721,
   internistyczna tel. 18 26 85 771, oddzia³owa tel. 18 26 85 735
• GOPR Grupa Podhalañska, al. Tysi¹clecia 1,
   tel. 18 26 76 880, tel. alarmowe 985, 601 100 300
• Policja, ul. Podhalañska 50, tel. 997, tel. 18 26 76 220
• Stra¿ po¿arna, ul. Pi³sudskiego 2a, tel. 998, tel. 18 26 76 410

• Œl¹skie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama 
   Szebesty, ul. Dietla 5, tel. centrala 18 26 76 300, www.scru.pl
• Oddzia³ Instytutu GruŸlicy i Chorób P³uc im. Jana i Ireny 
   Rudników, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, tel. centrala 18 26 76 060,
   www.zpigichp.edu.pl
• Sanatorium Cegielski, ul. Na Baniê 42, tel. 18 26 77 260,   
   www.sanatorium-cegielski.pl

• Centrum Zdrowia i Urody
   ul. Orkana 49, tel. 18 26 92 674
• Sklep firmowy z produktami solankowymi
   www.uzdrowisko-rabka.pl
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• Uzdrowiskowy Szpital Dzieciêcy „Olszówka”, 
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OBIEKTY SANATORYJNO-UZDROWISKOWE

UZDROWISKO RABKA S.A.
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Szpitale, sanatoria:
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drogi; ulice, alejki

droga powiatowa
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