
 

ATRAKCJE 

 TURYSTYCZNO-HISTORYCZNE  

DOLINY KARPIA 

 POŁOŻONE NA SZLAKACH 

TURYSTYCZNYCH 

 

Szuwary trzcinowe  stanowią dogodne miejsce gniazdowania dla 

gatunków takich jak bąk, bączek i ptaki wróblowate. Cykl hodowli 

ryb powoduje, że woda ze stawów jest jesienią spuszczana i 

powstają wtedy bardzo dobre warunki żerowania dla ptaków 

siewkowatych   

i blaszkodziobych. Stawy te stanowią bardzo ważną – w skali 

Polski i Europy – ostoję ślepowrona i rybitwy białowąsej.   

W 2004 r. z 558 par ślepowrona gniazdujących w Polsce 447 

znajdowało się na terenie powiatu oświęcimskiego. Stawy są 

miejscem koncentracji ptaków wodnych w okresie przelotów, 

jesienią w okolicach tych gromadzi się 20-30 tys. ptaków. 

Zagrożone i rzadkie gatunki to też: bąk, bączek rożeniec, 

hełmiatka, podgorzałka, zielonka, sieweczka obrożna, 

podróżniczek, wąsatka.  

GMINNA BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

W BRZEŹNICY  

Organizator ogólnodostępnych bibliotecznych warsztatów  

szkoleniowych  na  temat obszaru  objętego  LSR Doliny Karpia  

 

MARCYPORĘBA 

WOŹNIKI 

 

DRABOŻ 

Warsztaty biblioteczne i ulotki informacyjne współfinansowane w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader za              

pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. 

SPYTKOWICE 

STAWY  RYBNE 

   ŚLEPOWRON.  Największe skupiska w Europie 

KACZKI KRZYŻÓWKI 

 
Wśród chronionych gatunków roślin tu 

występujących można wymienić: wawrzynek wilczełyko, kruszczyk 

szerokolistny, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, 

pióropusznik strusi, grążel żółty, grzybieńczyk wodny, salwinia 

pływająca, kotewka orzech wodny (gatunek wpisany do polskiej 

czerwonej księgi jako „krytycznie zagrożony”; najliczniejsza popula-

cja kotewki znajduje się na kompleksie stawów Przeręb w gminie 

Zator), barwinek pospolity, kopytnik pospolity, konwalia majowa, 

kruszyna pospolita, przytulia wonna, pierwiosnka wyniosła, kalina 

koralowa. 

GRZYBIEOCZYK 

STARORZECZA WISŁY W ŁĄCZANACH 

ROŚLINNOŚD PTAKI 

Powierzchnia lasów w Dolinie Karpia wynosi ogółem 2 884,4 ha. Naj-

więcej lasów występuje w gminie Brzeźnica – 872,9 ha, najmniej w 

gminie Przeciszów – 143,5 ha, tu jednak znajduje się rezerwat leśny 

„Przeciszów” o pow. 85,13 ha. Dominują lasy mieszane z przewagą 

dębu, modrzewiu, brzozy i sosny. 

Charakterystyczną cechą Doliny Karpia jest bogata i ciekawa sieć 

hydrograficzna, a jej najważniejszym elementem są duże komplek-

sy stawów rybnych. Główne z nich to Przeręb, Bugaj oraz komplek-

sy spytkowickie, zatorskie i rudzkie. 

KRAINY GEOGRAFICZNE DOLINY KARPIA 
Na północy:  Dolina Górnej Wisły 
Na południowym wschodzie: Pogórze Wielickie  
z Pasmem Draboża 
Na zachodzie i centralnie:  Kotlina Oświęcimska 

ŁABĘDZIE NIEME 

PAŁKI—ROGOŻA NA STAWACH 



 

Dolina Karpia stanowi niezwykle interesujący 

region o bogatym dziedzictwie kulturowym, 

zwłaszcza w dziedzinie architektury świeckiej i 

sakralnej. Niemal w każdej gminie znajduje się zamek 

bądź ruiny zamku; ponadto wiele miejscowości może 

poszczycić się zabytkowymi świątyniami.  

 
Na terenie gminy Zator znajduje się 10 obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków. Najcenniejsze to ko-

ściół parafialny p.w. świętych Wojciecha  

i Jerzego z 1393 r. w Zatorze, stanowi zabytek klasy I, 

grobowiec księżnej Apolonii Poniatowskiej - właścicielki 

dóbr zatorskich (XVIII/XIX w.), pałac w Zatorze – pier-

wotnie zamek książęcy o cechach obronnych z 1445 r., 

dawny park krajobrazowy  

w stylu angielskim z zabytkowym drzewostanem, układ 

urbanistyczny miasta Zatora z XIV-XV wieku z zespoła-

mi zabudowy z XIX wieku; cmentarz katolicki założony 

w 1784 r. oraz żydowski kirkut z połowy XIX w; Aleja 

lipowa; relikty średniowiecznych obwarowań miejskich; 

gotycko-renesansowy dwór obronny z XVI w. w Gra-

boszycach otoczony parkiem ze starym pomnikowym 

drzewostanem; drewniany kościółek z XVI w. p.w. św. 
Andrzeja w stylu śląsko – małopolskim w Graboszycach; 

drewniany kościółek z XIX w.  

w Palczowicach; ślady grodziska wczesnośredniowiecz-

nego w Grodzisku; staropolski dwór barokowy z poło-

wy XVIII w. w Rudzach. 

 
Najbardziej znanymi zabytkami na terenie gmi-

ny Brzeźnica są drewniane  kościoły w Sosnowicach-

XVI w., w Marcyporębie—XVII w., w Tłuczani-XVII w.  
Zachwyca   pięknym  wyglądem   pałac z II poł. XIX w. 

w Paszkówce. Kompleks  otoczony jest 

parkiem, podobnie jak  zespoły dworsko

-parkowe w Kopytówce,  Kossowej, 

Brzeźnicy. Bogactwo ponad stu przy-

drożnych kapliczek stanowi dodatkowy 

atut wiejskich  

pejzaży. Pasjonaci fortyfikacji odnajdą w 

Kossowej niemieckie bunkry z cza-

sów II wojny światowej.  Oznaczo-

nym z Krakowa-Salwatora Szlakiem  

Papieskim można przez gminę 

Brzeźnicę dojechać do Kalwarii 

Zebrzydowskiej, zatrzymując  się po drodze w Kopy-

tówce, skąd pochodzi cudowny obraz Matki Bożej Kal-

waryjskiej.  

Dziedzictwo kultury materialnej  

i duchowej w gminach Doliny Karpia 

 

Godnymi uwagi są zabytkowe kościoły w gminie Tomice.  

W Woźnikach znajduje się Kościół drewniany p.w. Wniebowzięcia 

NPM z XVI w. o konstrukcji zrębowej. 

 W Radoczy jest kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego. Jego 

budowę ukończono w roku 1535,  

W ostatnich latach świątynia  i jej otoczenie uległo licznym przebudo-

wom.  

 

Dzieje Polanki Wielkiej i jej układ urbanistyczny wskazują na trady-

cje osadnictwa  średniowiecznego. Zabytki to zespół pałacowy wraz  

z parkiem z I poł. XVII w.; kościół p.w. Św. Mikołaja z XIII/XIV w.; licz-

ne kapliczki i krzyże, niektóre w rejestrze zabytków; wiejskie drewnia-

ne domy mieszkalne; przykłady budownictwa murowanego mieszkalne-

go z XIX w.   

 

Wśród zabytków gminy Przeciszów można wymienić kościół p.w. 

św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie zbudowany 1816-1818 r. na miej-

scu wcześniejszej drewnianej świątyni, kościół p.w. Nawiedzenia 

N.P.Marii w Piotrowicach z cenną rzeźbą Piety z początku XV w.  

i posągiem Chrystusa upadającego pod krzyżem (prawdopodobnie z II 

poł. XVIII w.), 

zabytkowa zagroda z I poł. XIXw. w Łowiczkach, murowane  

kapliczki z I i II poł. XIXw., budynek dworca kolejowego z 1883 r. 

  

Najciekawszym zabytkiem architektury w gminie Spytkowice 

jest zamek w stylu gotycko-renesansowym z I poł. XVI w., ok. 1630 r. 

powiększony i przekształcony w okazałą rezydencję wczesnobarokową 

z zabytkowym zespołem parkowym. Obecnie siedziba archiwum pań-

stwowego. Inne obiekty to: kościół p.w. św. Katarzyny w Spytkowicach 

z I poł. XVII w., otoczony starym drzewostanem, dwór w Ryczowie  

z 1870 r. czy XVII-wieczna kaplica św. Bartłomieja w Bachowicach. 

 

W gminie Osiek warto zobaczyć:  zespół pałacowo-parkowy  

w Osieku z II poł. XVIII w., około 1850 r. przebudowany na styl orien-

talny wg projektu F.M. Lanciego. Pałac otacza obszerny ogród krajobra-

zowy z pierwszej połowy XIX w. 

Zabytkowy kościół p.w. św. An-

drzeja, wybudowany w stylu późno-

gotyckim w 1558 r., stanowi jeden 

z najcenniejszych drewnianych za-

bytków sakralnych na pograniczu 

śląsko-małopolskim.  

W Głębowicach jest zabytkowy 

kościół parafialny pw. Matki Bożej 

Szkaplerznej z 1581 r., ruiny rene-

sansowo-barokowego pałacu 

wzniesionego w 2.poł. XVIw. i za-

bytkowa figura św. Jana Nepomuce-

na z 1843 r.                                             

     SOSNOWICE Opracowanie: Wiesława Jarguz—GBP w Brzeźnicy,                       

tel.: 33 87 92 472 e-mail: bibliotekawbrzeznicy@o2.pl  

www.gminnabiblioteka.brzeznica. 

Godz. otwarcia biblioteki: pon., śr., czw., pt. 10.00-18.00;                       

                                       wt. 8.00-16.00 
Bibliografia: Lokalna Strategia Rozwoju Doliny Karpia, DELTA PAR- 
TNER, Cieszyn 2008 (www.dolinakarpia.org) 

 

Powierzchnia Doliny Karpia - ogółem—308 km2 

Liczba ludności - ogółem 56.209 - stan z 2009 r. 

Zwyczaje, tradycyjne zawody, produkt lokalny 

Oprócz zabytków kultury materialnej wszystkie gminy Doliny Kar-
pia cechuje bogactwo dziedzictwa duchowego, przekazywanego 
przede wszystkim w postaci tradycji i zwyczajów ludowych.  

W przeszłości najbardziej charakterystyczną dla Doliny Karpia dzie-
dziną rzemiosła było wikliniarstwo. Rozpowszechniło się ono ze 
względu na naturalne bogactwo Doliny Karpia – liczne nadrzeczne 
zarośla wierzbowe. 

Innym tradycyjnym zawodem na terenie Doliny Karpia – zwłaszcza 
dla gminy Polanka Wielka – było kołodziejstwo. Obecnie zawód 
ten można określid jako całkowicie historyczny. 

Kolejną dziedziną rzemiosła, leżącą na pograniczu działalności 
użytkowej i artystycznej było i ponownie jest w Dolinie Karpia 
koronkarstwo oraz hafciarstwo. 

Dzięki Stowarzyszeniu Dolina Karpia i aktywności Kół Gospodyo 
Wiejskich powracają kiermasze rękodzieła ludowego i stoiska pro-
duktów lokalnych. Podczas gminnych wydarzeo kulturalno-
rekreacyjnych dorobek lokalnych twórców stanowi dużą atrakcję 
dla turystów.  

Najbardziej charakterystycznym produktem lokalnym Doliny Kar-
pia jest –  karp zatorski. Rybactwo na terenie Doliny to dziedzina 
lokalnej gospodarki i dziedzictwo kulturowe. 

Oznaczone szlaki turystyczne  

 Ścieżki przyrodnicze i szlaki edukacyjne 

 Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 

 Spływy Skawą,  Wisłą i kanałem Łączany-Skawina 

 Szlak Architektury Drewnianej 

 Szlak Papieski „Nie lękajcie się!” 

 Międzynarodowy Szlak Maryjny Częstochowa - Mariazell 

 Szlaki turystyczne piesze PTTK  

 Wiślana Trasa Rowerowa 

 Szlaki rowerowe Doliny Karpia 

 Pętla rowerowa Kraków – Brzeźnica – Kraków                        

z wioską rowerową w Brzeźnicy 

PAŁAC W OSIEKU 


