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Oddział Pieniński

PTTKOddział Pieniński

PTTK

ZABYTKI

TURYSTYKA

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

PIENIŃSKI PARK NARODOWY WAŻNE TELEFONY

GOPR Krościenko nad Dunajcem 18 262 57 47, 

985, 601 100 300

HZS (Słowacja) +421 18 300

Urząd Gminy Krościenko n.D 18 262 30 77,

ul. Rynek 35

CKiP Krościenko n.D 18 262 33 04, ul. Rynek 34

Oddział Pieniński PTTK w Krościenku n.D

513 767 300, ul. Jagiellońska 28

Dyrekcja PPN 535 500 627 (IT)

Przychodnia całodobowa 18 262 30 46,

ul. Esperanto 2; Dyżur lekarski 882 123 652, 

Dyżur pielęgniarski 882 123 649

Apteki:

• ul. Św. Kingi 5, tel. 18 262 35 05,

• ul. Rynek 30, 18 262 31 29Zamek PieninyZamek Pieniny

Gmina Krościenko nad Dunajcem
znajduje się w południowej części 
województwa małopolskiego, przy 
granicy ze Słowacją. Tworzą ją cztery 
miejscowości: Krościenko nad 
Dunajcem (siedziba gminy), Grywałd, 
Hałuszowa i Krośnica. Powierzchnia 
gminy wynosi 57,27 km2, mieszka tutaj 
6 880 osób..

Krościenko nad Dunajcem - jedna 
z najbardziej atrakcyjnych turystycznie 
miejscowości w polskich Karpatach. 
Dzięki położeniu, na styku Pienin, 
Gorców i Beskidu Sądeckiego, stanowi 
świetną bazę wypadową na okoliczne 
szczyty. Prowadzą stąd szlaki na 
Lubań, Dzwonkówkę, Trzy Korony czy 
Sokolicę.

W Krościenku nad Dunajcem znajdują się
ogólnodostępne źródła mineralne 

(szczawy), są to Stefan, Michalina i Maria.

Wśród zabytków Krościenka n.D warto 
wspomnieć o dwóch najstarszych – 
kościele Wszystkich Świętych oraz 
ruinach Zamku Pieniny.

Krościenko nad Dunajcem dwukrotnie było ogłoszone uzdrowiskiem: 
w 1862 i 1934 roku.

Kościół pw. Wszystkich Świętych 
z I poł XIV wieku, znajdujący się przy 
rynku jest unikatowym przykładem 
architektury gotyckiej. W środku 
można zobaczyć cenne polichromie
z XIV, XV i XVI wieku a także kamienną
chrzcielnicę z XV wieku.

SPŁYW DUNAJCEM

Zamek Pieniny pochodzi z II poł. XIII 
wieku, powstał z inicjatywy księżnej 
Kingi. Obecnie zachowały się tylko 
ruiny. Położone na terenie Pienińskiego 
Parku Narodowego, na Zamkowej 
Górze. To najwyżej położone ruiny 
zamku na terenie polskich Karpat.
Obecnie są udostępnione do 
zwiedzania.

I poł. XX wieku to również okres, w którym 
na zamkowych ruinach funkcjonowała 
pustelnia a ostatni pustelnik opuścił to 

miejsce w 1949 roku.

Flisacy z Krościenka nad Dunajcem stanowią trzecie, pod względem liczebności, 
Koło w Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich.

Krościenko nad Dunajcem jest jednym 
z końcowych punktów spływu 
Dunajcem. Długość trasy ze 
Sromowiec Wyżnych - Kątów do 
Krościenka n. D. wynosi około 23 km 
(najdłuższa trasa spływu), a ze 
Sromowiec Niżnych około 17 km.

Trasa spływu przebiega przez jeden z najpiękniejszych 
przełomów rzecznych w Europie - Pieniński Przełom Dunajca.
Na trasie spływu można podziwiać Trzy Korony czy Sokolicę a 
wzdłuż trasy prowadzi Droga Pienińska (ścieżka pieszo-
rowerowa, wyznakowana znakami czerwonymi).

Spłynąć Dunajcem można również nie tylko tradycyjnie 
(z flisakami), ale również pontonem lub kajakiem.

Najbardziej popularnym 
szczytem na terenie 

Krościenka nad 
Dunajcem jest pienińska 
Sokolica (747 m n.p.m.).

Szczyt ten często 
pojawia się w sztuce 
ludowej i jest także 

ulubionym miejscem 
fotografów.

Pieniński Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce, 
utworzony 1 czerwca 1932 roku. W Krościenku nad Dunajcem znajduje się
siedziba Dyrekcji PPN (wystawa przyrodnicza). Symbolem parku są Trzy Korony
i przełom Dunajca. Pomimo niewielkiego obszaru (2371 ha) stanowi on jeden
z najcenniejszych pod względem bogactwa przyrody zakątków naszego kraju.
O randze Pienin świadczy występowanie tu zarówno gatunków endemicznych
(pszonak pieniński, mniszek pieniński) jak i reliktowych (chryzantema 
Zawadzkiego) nie występujących w Polsce nigdzie poza Pieninami.

Niepisanym 

symbolem Pienin 

jest motyl niepylak 

apollo, jeden z 

największych 

motyli dziennych w 

Polsce.
Niepylak Apollo (Parnassius apollo)Niepylak Apollo (Parnassius apollo)

Gmina Krościenko nad Dunajcem jest miejscem przyjaznym 
rowerzystom. Po jej terenie przebiega VeloDunajec, przez wielu 
uważany za najpiękniejszy rowerowy szlak Polski. Cały czas 
rozbudowywana jest też infrastruktura rowerowa: lokalne ścieżki, 
miejsca odpoczynku, kładki.

Dzięki położeniu na styku Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego, 
Krościenko było popularnym celem wypraw i wycieczek już w XIX 
wieku. Wraz z rozwojem turystyki zaczęto znakować tutaj szlaki 
turystyczne prowadzące w Pieniny. Jednym z najciekawszych 
szlaków turystycznych Krościenka i całych Pienin jest Sokola Perć, 
prowadząca granią Pieninek na odcinku od Bańków Gronika aż po 
Sokolicę. Co ciekawe szlak ten został wyznakowany w latach 20 XX 
wieku przez księdza Walentego Gadowskiego (odpowiedzialnego 
również za wyznakowanie Orlej Perci w Tatrach). 
Obecnie na terenie Krościenka znajdują się około 23 km 
znakowanych szlaków turystycznych. 
W Krościenku znajdują się też trzy ścieżki historyczne, które 
przybliżają historię miasteczka (w planach jest też kolejna 
ścieżka). Na terenie gminy również znajdują się szlaki konne.
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