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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło 

Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają 
grupy zorganizowane na wycieczkę „W poszukiwaniu 

połemkowskich pamiątek w Małych Pieninach” 
 

POLSKA – PIENINY            Wycieczka objazdowa 1 dniowa 
W programie:  Jaworki, dolina Białej Wody, Szlachtowa, Szczawnica.  

 
 Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół 

                             – idealny pomysł na imprezę integracyjną 

Program wycieczki „W poszukiwaniu połemkowskich pamiątek w Małych Pieninach” 

Nasza wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzenia przepięknego rezerwatu przyrody „Biała Woda”  znajdującego się w okolicy Jaworek, 
na pograniczu Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego. Nieforsowny spacer po uroczym zakątku, którego walory docenili twórcy 
serialu "Janosik", kręcąc w tym miejscu wiele sekwencji. Ciekawe formacje skalne, rzadkie okazy botaniczne  i geologiczne, szum 
górskiego potoku, połemkowskie pamiątki, stada owiec latem, kulig zimą - to niezaprzeczalne walory tej doliny. W późniejszym 
czasie udamy się do Pienińskiego Muzeum im. Józefa Szalaya w Szlachtowej, w którym dowiemy się wielu ciekawostek  
o stroju górali pienińskich, flisactwie oraz pasterstwie w Pieninach. Później odwiedzimy dawną cerkiew z XVIII wieku, zjemy 
regionalny obiad w karczmie góralskiej i przespacerujemy się przez uzdrowisko – Szczawnicę.  

   

 

Harmonogram 
Czas trwania 

wycieczki 
Koszt wycieczki 

 
Ocena atrakcyjności 

krajoznawczej 

„Pieniny – Dolina Białej Wody” – wycieczka jednodniowa 

6:00  – odjazd z Żywca 
10:00 – Jaworki, dolina Białej Wody 
12:00 – Jaworki, dawna cerkiew z XVIII w., Muzeum 

Pienińskie w Szlachtowej 
15:00  – Obiad w karczmie w dolinie Szczawnika 
16:30 – Spacer po Szczawnicy 
18:30 – odjazd ze Szczawnicy 
21:30 – przyjazd do Żywca 

15:30 godz. 120 zł/os. (grupa 40 os.) 8/10 

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video), 
bilety do Pienińskiego Parku Narodowego, bilet do muzeum, obiad w karczmie góralskiej w 
Szczawnicy: Madziarska zupa gulaszowa + Pasterska pieczeń z karczku z grulami i kapustą, 

całodniowa opieka licencjonowanego przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek, opieka 
przewodnika lokalnego, ubezpieczenie w Axa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). Studenci 

proszeni są o zabranie legitymacji. Uwaga: możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide 
System (system bezprzewodowego oprowadzania grup). W upalne dni prosimy pamiętać  
o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! Kolejność 

zwiedzania może ulec zmianie. Uwaga: Możliwość zamówienia lekcji muzealnych  
w muzeum Pienińskim: Historia Szczawnicy i starostwa czorsztyńskiego w oparciu o dokumenty  

i eksponaty muzealne, Flisactwo w Pieninach, Pasterstwo w Pieninach, Elementy zdobnicze  
w stroju pienińskim. Zajęcia trwają 1 h.  
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Szczegóły wycieczki: 

Jaworki 

Jaworki to wieś która jest miejscem wypadowym do wąwozu Homole i w Małe Pieniny – zbójnicką krainę, w której ukrywał się słynny babiogórski zbójnik – Józef Baczyński 

zwany Skawickim. 1 stycznia 2008 z miasta Szczawnicy wyłączono dawne wsie Biała Woda i Czarna Woda, które przyłączono do nowo powstałej wsi Jaworki, nadając im status 
części wsi. Wieś leży w dolinie Grajcarka u podnóża Małych Pienin na obszarze historycznie określanym jako Ruś Szlachtowska. Do atrakcji turystycznych wsi należą m.in.: 

rezerwat przyrody Wąwóz Homole, rezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka, rezerwat przyrody Biała Woda, rezerwat przyrody Wysokie Skałki, kościół św. Jana Chrzciciela w 
Jaworkach oraz klub muzyczny (jazzowy) Muzyczna Owczarnia.  

    

Fot. Jaworki 

Rezerwat przyrody Biała Woda 

Rezerwat przyrody Biała Woda znajduje się w miejscowości Jaworki. Utworzony został w roku 1963 r. Idealnie nadaje się do spacerów jak i turystyki rowerowej. Rezerwat Biała Woda 
ma powierzchnię 27,83 ha i podlega zarządowi Nadleśnictwa Krościenko. Rezerwat, składający się z 4 oddzielnych, blisko siebie położonych fragmentów, położony jest w dolinie 

potoku Biała Woda oraz jego dopływu Brysztańskiego Potoku. Fragmenty rezerwatu oddzielone są od siebie pastwiskami i polami uprawnymi. Celem jego utworzenia była ochrona 
cennego i pięknego krajobrazu, licznych elementów przyrody nieożywionej (skały wapienne i turnie, kamieniste koryto potoku z kaskadami) oraz interesującej flory naskalnych roślin 

wapieniolubnych i innych rzadkich roślin. Rezerwat ma bardzo ciekawą budowę geologiczną z przewagą skał wapiennych z okresu jury i kredy, tworzących urozmaicone formy 
przestrzenne. 

Tuż zaraz za wejściem do rezerwatu, po lewej stronie znajduje się skała zwana Czubatą. W sąsiedztwie rezerwatu, ok. 200 m przy polnej drodze na północnych zboczach doliny, duża 
rzadkość – Bazaltowa Skałka (pomnik przyrody) wulkanicznego pochodzenia. W tym miejscu ok. 100 mln lat temu niewielka ilość magmy przebiła się na powierzchnię i 
zastygła. Po południowej stronie potoku znajduje się duże urwisko Smolegowej Skały zbudowanej z wapieni krynoidowych serii czorsztyńskiej. W tym miejscu zbocza doliny zwężają 

się tworząc Wąwóz Międzyskały. Potok tworzy liczne kaskady, bystrza, skałki i głębokie, wybite przez spadającą wodę baniory. Jego dno zbudowane jest również z wapieni 
krynoidowych serii czorsztyńskiej. W pobliżu miejsca, gdzie uchodzi Potok Zimna Studnia, na północnej stronie Białej Wody, nieco na wzgórzu znajduje się charakterystyczna 

Czerwona Skałka, zwana też Skałą Sfinks. Naprzeciwko niej, po drugiej stronie potoku tworzące skalny amfiteatr Konowalskie Skały. Dalej za Czerwoną Skałką znajdują się 
Kornajowskie Skały, których nazwa pochodzi od istniejącego tu dawniej osiedla Kornaje. Trzeci fragment rezerwatu znajduje się w miejscu, gdzie Brysztański Potok uchodzi do 
Białej Wody. Naprzeciwko składu drzewa znajduje się tutaj duża Kociubylska Skała o ścianach stromo opadających do potoku. U jej wschodnich podnóży tablice informacyjne. 

Ostatni fragment rezerwatu, do którego nie prowadzi już szlak turystyczny, znajduje się w środkowej części Brysztańskiego Potoku i obejmuje Brysztańskie Skały. 

     

Fot. Rezerwat Biała Woda 

Przed utworzeniem rezerwatu teren wąwozu był wykorzystywany gospodarczo. Początki osadnictwa na tym terenie sięgają czasów Bolesława Chrobrego. Od drugiej 
połowy XIV wieku przybyli tu Wołosi, którzy przynieśli z sobą kulturę pasterską, a następnie zaczęli się osadzać na dolinach. Powstała wieś Biała Woda zamieszkiwana przez 

Rusinów, którzy utrzymywali się z wypasu zwierząt, uprawy roli i drobnego rzemiosła (specjalizowali się w naprawie potłuczonych glinianych garnków, które po sklejeniu wzmacniali 
drutem). Zaludnienie wzrastało, karczowano lasy, na początku XIX wieku wieś była już silnie przeludniona, pola uprawne bardzo rozdrobnione, lasy utrzymały się tylko na bardzo 
stromych i skalistych terenach. Po II wojnie światowej w ramach akcji „Wisła” w 1947 r. wysiedlono Rusinów, a zabudowania spalono. Widoczne są jeszcze na terenie rezerwatu 

resztki fundamentów i zdziczałe drzewka owocowe. Na przejętych przez państwo terenach wsi rozwijano pasterstwo (wypas owiec). Z dawną wsią Biała Woda związane są 
liczne legendy o zbójnikach.  

Teren rezerwatu jest w większości bezleśny, jedynie w południowej części rezerwatu występują niewielkie półnaturalne płaty lasu mieszanego o urozmaiconym składzie gatunkowym 
oraz buczyna karpacka. Przeważa w nich buk. świerk i jawor. Wśród drzewostanu rezerwatu występują ponadto jesion wyniosły, sosna zwyczajna, wierzba krucha, wierzba siwa, 

jarzębina, lipa drobnolistna, modrzew europejski, olcha szara, brzoza brodawkowata, wiąz górski, czereśnia ptasia. Pozostałościami po dawnych mieszkańcach są zdziczałe drzewa 
owocowe, kasztanowiec zwyczajny i lipa szerokolistna. 

Na skałach występują zbiorowiska roślin naskalnych i kserotermicznych, na żyźniejszych fragmentach roślinność łąkowa. Licznie występuje jałowiec pospolity. Murawy naskalne 

tworzone są przez dwa zespoły roślinne: Festucetum pallentis i Seslerietum variae. Wśród występujących tu roślin zielnych są: sesleria skalna, stokrotnica górska, kostrzewa 
blada, dziewięćsił bezłodygowy, zerwa kulista, przytulia nierównolistna, ostrożeń lepki, rozchodnik ostry, goryczuszka orzęsiona, zimowit jesienny, jastrzębiec sabaudzki. Występują też 

tak rzadkie w Polsce gatunki roślin, jak krwawnik szczecinkolistny, dwulistnik muszy i turzyca obła. Wielką osobliwością florystyczną są znajdujące się na północnej ścianie 
Smolegowej Skały reliktowe stanowiska roślin górskich, które w Polsce występują jedynie w Tatrach i właśnie tutaj: dębik ośmiopłatkowy, konietlica alpejska, pępawa Jacquina. 

Do rezerwatu dochodzi się drogą asfaltową z Jaworek, wzdłuż rzeki Grajcarek, obok stadniny koni, słynnej „Muzycznej Owczarni” i domu noclegowego Biała Woda. Przy drodze 

ładna kapliczka z cebulastą kopułą drewnianą (ulubiony motyw fotograficzny turystów), a przy niej najdalej położony parking. Przy wejściu do rezerwatu dydaktyczne tablice 
informacyjne (również Małopolskiego Szlaku Geoturystycznego). Wstęp do rezerwatu w sezonie turystycznym jest płatny. 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=225
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=617
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=221
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Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya  

Muzeum mieści się w budynku dawnej strażnicy granicznej w Szlachtowej koło Szczawnicy.  
Ekspozycja prowadzi zwiedzających szlakiem przeszłości regionu pienińskiego. Poznajemy tych, 

którzy tu od wieków mieszkali, zanim powstało uzdrowisko w Szczawnicy. Dowiadujemy się, 
czym była dla nich rzeka Dunajec i górskie połoniny. Usłyszymy dlaczego musieli opuścić 
swoje domy i ziemie. Zaczynamy spacer galerią Dunajca – rzeką, która łączy pienińskie 

miejscowości: Czorsztyn, Sromowce, Szczawnicę i Krościenko, wpisując się w ich historię. Z 
naturalnym dziedzictwem regionu pienińskiego splata się dziedzictwo kulturowe. 

Wstępujemy w pieniński mikrokosmos – pogranicze kultur, wyznań, narodowości. 
Wkraczamy w  XIII wiek, w czasy wznoszenia w Pieninach zamków obronnych i zakładania osad 
przez św. Kingę, kontynuujemy podróż w czasie, zaglądając do świątyń różnych wyznań i do 

tutejszych domów. Poznajemy mieszkańców wsi pienińskich, których łączyła wspólna 
gospodarka pasterska, podobne budownictwo, strój ludowy. Dowiadujemy się o ich 

charakterystycznych zajęciach –  flisactwie u Górali i druciarstwie u Rusinów. Dalsza trasa 
wiedzie przez kurort w Szczawnicy i prowadzi nas aż do czasów współczesnych.  Można poznać 

metody lecznicze stosowane w dziewiętnastowiecznym uzdrowisku, odkryć urok 
dawnych szczawnickich plenerów i wnętrz. Poznacie Państwo gości kąpielowych, z których wielu 
wywodziło się z elit arystokratycznych, naukowych, literackich, artystycznych, co było niezwykle 

istotne dla rozwoju kultury w tym regionie. Kończymy wędrówkę nad brzegiem Dunajca, na 
dawnej Drodze Pienińskiej – ulubionym miejscu spacerów gości szczawnickich. 

Karczma góralska w Dolinie Szczawnika  
 

Po zwiedzeniu Wąwozu udamy się na obiad do zaprzyjaźnionej karczmy góralskiej w najbliższej okolicy Szczawnicy. Serwowane tam specjały kuchni regionalnej zachwycą podniebienia 

najbardziej wybrednych turystów. Karczma usytuowana jest w malowniczym miejscu nad wodospadem "Zaskalnik", będącym zarazem największym wodospadem Beskidu 
Sądeckiego. Jest to teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego, przy szlaku pieszo-rowerowym, prowadzącym na główne szlaki pasma Radziejowej: Przechybę, Przysłop, Wielki Rogacz 

i dalej na Obidzę, do Starego Sącza, Rytra i Piwnicznej. Są to również ulubione miejsca przejażdżek konnych a także jedno z często odwiedzanych miejsc szczawnickich fiakrów z 
gośćmi. 
 

Dawniej szlak ten był ważnym traktem wiodącym na Węgry, przy którym też powstała pierwsza karczma w Szczawnicy. Tradycja karczmy sięga końca XIX w. gdy odwiedzać zaczęli ją 
kuracjusze i goście Józefa Szalaya. Była ona miejscem odpoczynku, a otaczający ją wokół las kojąco wpływał na górne drogi oddechowe. Po drugiej wojnie światowej karczma 

służyła turystom jako "góralska gospoda", w której spędzano chętnie wolny czas na zabawie, hulankach i swawolach. Nie sposób nie wspomnieć tu nieżyjącego już dziś Tadeusza 
Zachwieji "Bulisia", który gazdował karczmą na przełomie lat 60-tych i 70-tych.  

Cały swój żywot poświęcił na popularyzowaniu tradycji regionu Pienin i Podhala, jednym słowem wszystkiego co związane z góralszczyzną i gwarą. Opowiadając przekazywał 
potomnym i przybyłym szczawnickim gościom o zwyczajach, historii i kulturze regionu. Wśród przybyłych rozpopularyzował baraninę, sporządzaną w/g staroświeckich receptur. Można 
było również spróbować pstrąga wyłowionego prosto z potoku sopotnickiego. 

 

    
Fot. Karczma góralska w dolinie Szczawnika.  

 
Starzy Szczawniczanie do dziś wspominają ówczesne potańcówki, gdzie oczywiście często nie obywało się bez "bitki". Dziś turysta znajduje w tym malowniczym miejscu ukojenie przy 

dźwiękach muzyki góralskiej i cygańskiej, a regionalna kuchnia ,przygotowująca pieczołowicie oryginalne potrawy według staroświeckich receptur stara się spełnić oczekiwania 
najbardziej wymagających gust i smaków.....wystrój zaś starych góralskich izb, wprowadza w klimat tamtych czasów. O jej ponadczasowym znaczeniu świadczą liczne nagromadzone 
tu pamiątki dawnych lat, przedmioty i narzędzia codziennego użytku, ciężkiej pracy na roli i w lesie, którymi posługiwali się na przełomie lat mieszkańcy tutejszych terenów - górale 

Pienin i Podhala. 
 

Obejrzeć tu można stare portrety i zdjęcia górali szczawnickich, rzemieślników i ludzi związanych z historią tego lokalu - dziś już owianych legendą. Można też 
zobaczyć czym trudnili się dawni mieszkańcy, jak żyli i jak wyglądał dawny góralski "przyodziewek". Na estradzie obok karczmy często obejrzeć można występy 
zespołów regionalnych i rozrywkowych, oraz baca opowie o wypasie owiec, wyrobie oscypka a nawet zademonstruje strzyżenie owiec i wyrób sera. Nie braknie tu również zabaw i 

konkurencji dla dzieci i dorosłych. 
 

Szczawnica 
 
Szczawnica znajduje się na granicy Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego w dolinie Grajcarka. Jej atrakcyjne położenie sprawia, że panuje tu wyjątkowy mikroklimat, duże 

nasłonecznienie i mała ilość opadów. Szczawnica jest otoczona przez szczyty górskie chętnie odwiedzane przez turystów: Rabsztyn, Wysoka, Trzy Korony i Sokolica. Miasto jest 
położone na wysokości od 430 do 510 m n.p.m. Pierwsze wzmianki o Szczawnicy pochodzą z 1413 roku, choć osady na tym terenie istniały już wcześniej. W połowie XIV wieku 

Szczawnica była parafią, by w 1529 roku stać się filią parafii krościeńskiej (do 1889 roku). W połowie XVI wieku istniała w Szczawnicy instytucja sołtysa i wybraniectwa (przywilej 
wolnego chłopa zwolnionego z pańszczyzny w zamian za służbę wojskową na rzecz króla). 
 

Po pierwszym rozbiorze Polski, Szczawnica weszła w skład zaboru austriackiego. W 1828 r. Szczawnicę nabyli Stefan i Józefina Szalayowie, po śmierci Stefana Szalaya uzdrowisko 
przejął w 1839 r. syn Józef Szalay. To właśnie on jest uważany za twórcę uzdrowiska. W 1876 zapisał uzdrowisko krakowskiej Akademii Umiejętności. W 1909 r. od Akademii 

uzdrowisko kupił hr. Adam Stadnicki, po II wojnie światowej nastąpiło upaństwowienie zdrojowiska. 



4 | S t r o n a  

 

  
ŻŻyywwiieecckkiiee  CCeennttrruumm  OObbssłłuuggii  RRuucchhuu  TTuurryyssttyycczznneeggoo                                                                                                                  NNAASSZZEE  MMAARRKKII  

  

DDaannee  ddoo  ffaakkttuurryy  //  pprrzzeelleewwuu::  

  

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII             

UUll..  JJaannaa  IIIIII  SSoobbiieesskkiieeggoo  77,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  
 
 
 

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl 
 

zbojnickie.pl|sylwesterzkuligiem.pl|balkany-incentive.pl|goralomania.pl|parzenica.com.pl|strojegoralskie.pl|serdaki.pl|zbojnicy.com.pl|kompaniazbojnicka.com.pl|folkzboje.pl 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944     Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

Usytuowanie Uzdrowiska w dolinie Grajcarka, prawobrzeżnego dopływu Dunajca pomiędzy łańcuchem Pienin i Beskidem Sądeckim tworzy znakomity mikroklimat sprzyjający 

poprawie zdrowia i kondycji górnych dróg oddechowych. 
 

Na terenie Uzdrowiska znajdują się źródła dwunastu kwaśnych wód - szczaw, o walorach których pierwsze wzmianki pochodzą aż z XVI wieku. Po dziś dzień z ich leczniczych 
właściwości korzystają zarówno mieszkańcy jak i kuracjusze z niemalże całego świata. 
 

    
Fot. Szczawnica / promenada / przewodnik po Szczawnicy Andrzej Dziedzina Wiwer. 

 

Nieodłącznym elementem Uzdrowiska jest wspaniała Pijalnia Wód Mineralnych, gdzie do dyspozycji gości są szczawy wodorowęglanowe, sodowe, jodkowe i bromkowe bogate  
w sole mineralne oraz liczne mikroelementy. 

 
Na przybywających do pienińskiego kurortu czekają Sanatoria Uzdrowiskowe i Zakład Przyrodoleczniczy. Wykonywane są w nich 42 rodzaje zabiegów z zakresu hydroterapii, 

inhalacji (wyjątkowo skuteczne inhalacje celkowe), fizykoterapii, kinezyterapii oraz kuracji pitnej. 
 
Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób dróg oddechowych, w tym przewlekłych stanów zapalnych nosa i gardła, schorzeń aparatu głosowego; schorzeń alergicznych dróg 

oddechowych, astmy oskrzelowej; schorzeń układu ruchu tj. chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, a także chorób reumatycznych i reumatoidalnego zapalenia stawów. 
 

Do leczenia gości kurortu wykorzystuje się własne surowce balneologiczne w postaci należących do Uzdrowiska wód mineralnych, jak również walory środowiskowe jakim jest leczniczy 
mikroklimat. 
 

Szczawnica posiada obecnie 8 czynnych źródeł mineralnych. Są to szczawy alkaliczno - słone zawierające znaczne ilości chlorków, sodków, bromków, boru  
i jodu. 

 
CENA od 120 zł / os. Cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 
  

Ustalana zawsze indywidualnie. Jest ona zależna od: 
 

 Terminu i miejsca podstawienia autobusu; 
 ilości osób biorących udział w wycieczce; 

 dodatkowych atrakcji. 

 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty 

zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec 

modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 

Rezerwacja wycieczki „W poszukiwaniu połemkowskich pamiątek w Małych Pieninach” 

 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie 

Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl Każda 

wyprawa z naszym biurem jest nie tylko pełna wrażeń, ale też zapewnia niezbędne bezpieczeństwo.  

Dane do przelewu: 

 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 

34-300 ŻYWIEC 
Ul. Jana III Sobieskiego 7 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 

REGON: 240 745 145 
 

KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 

Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 
 
Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły  

i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt 
ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora. 

 
                                Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

