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Misja Doliny Karpia

Dolina Karpia jako miejsce goœcinne, dostêpne i atrakcyjne turystycznie, gdzie mieszkañcy 
kieruj¹ siê dobrem wspólnym, zasadami zrównowa¿onego rozwoju oraz trosk¹ o bogate 
dziedzictwo tej ziemi.

fot. Tomasz Mól

fot. Jerzy Zajda

Wizja Doliny Karpia

Dolina Karpia jako g³ówny oœrodek hodowli karpia oraz wêdkarstwa w Polsce, posiadaj¹cy 
rozbudowan¹ i kompleksow¹ ofertê turystyczn¹. Dolina Karpia stanie siê miejscem 
bogatym w inicjatywy i przedsiêwziêcia wspólne, z których korzyœci przeznacza na sta³¹ 
poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców.

Autorzy folderu dziêkuj¹ Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych www.frie.org.pl 
oraz Zespo³owi Poratalu www.kasztelania.pl za udostêpnienie i wspó³pracê przy wykorzystaniu zdjêæ.

Autorzy folderu dziêkuj¹ Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych www.frie.org.pl 
oraz Zespo³owi Poratalu www.kasztelania.pl za udostêpnienie i wspó³pracê przy wykorzystaniu zdjêæ.

fot. Zbigniew Pluta

fot. Mariusz Makuch

fot. Tomasz Wieliczko

Ÿród³o UG BrzeŸnica

W Dolinie Karpia zachowa³ siê œredniowieczny 
uk³ad stawów i zbiorników wodnych. Warto 
odwiedziæ Dolinê Karpia, aby móc podziwiaæ 
urokliwe, nietkniête ludzk¹ rêk¹ zak¹tki, nad 
stawami czy p³yn¹c¹ naturalnym biegiem 
Skaw¹.

Niezwykle bogata historia Doliny 
Karpia zaprasza by j¹ odkryæ. Przed 
wiekami przy wa¿nych szlakach 
komunikacyjnych przecinaj¹cych 
Dolinê Karpia, powstawa³y zamki, 
pa³ace i koœcio³y. Wiêkszoœæ z nich 
zachowa³o siê do dziœ i zaprasza do 
odwiedzenia.

Dolina Karpia zaprasza do 
udzia³u w wielu imprezach, 
festiwalach i wydarzeniach 
kulturalno-rozrywkowych.



LEADER+

LEADER+ to szansa na efektywne wspó³dzia³anie ró¿nych œrodowisk na rzecz rozwoju 

lokalnego i poprawy jakoœci ¿ycia. Program zosta³ przygotowany dla obszarów wiejskich, 

w celu zaanga¿owania samorz¹dów, instytucji, organizacji i przedsiêbiorstw oparty na 

zasadzie partnerstwa proces przygotowania i realizacji wieloletniego programu rozwoju. 

Leader+ wskazuje trzy najwa¿niejsze obszary dzia³ania dla lokalnego partnerstwa:

- zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

- wzmocnienie obszaru pod wzglêdem ekonomicznym, g³ównie w celu tworzenia nowych miejsc pracy,

- polepszenie zdolnoœci organizacyjnych spo³ecznoœci lokalnych.

Program LEADER+ charakteryzuje 7 cech, które nie stanowi¹ konstrukcji teoretycznej, lecz zosta³y zdefiniowane w wyniku 

analizy najlepszych doœwiadczeñ wdra¿ania Inicjatywy LEADER. Owych siedem cech nadaje programowi LEADER specyficzny 

charakter, pozwalaj¹cy mówiæ o tzw. podejœciu typu LEADER. Cechy te to: partnerstwo, podejœcie terytorialne, oddolne 

podejœcie, zintegrowane podejœcie, innowacyjnoœæ, lokalne finansowanie i zarz¹dzanie, wspó³praca 

i tworzenie sieci.

PILOTA¯OWY PROGRAM LEADER+ W POLSCE

Polski „Pilota¿owy Program Leader+” sprzyja lepszemu 

wykorzystaniu potencja³u rozwojowego terenów 

wiejskich, poprawie ich konkurencyjnoœci jako miejsca 

zamieszkania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, 

a tak¿e przyczynia siê do aktywizacji oraz wspó³pracy 

lokalnych œrodowisk. „Pilota¿owy Program LEADER+” 

(w skrócie PPL+) nie jest Inicjatyw¹ Wspólnotow¹ jak 

w pañstwach dawnej „UE 15”, lecz Dzia³aniem 

2 .7  Sek to rowego  P rog ramu Ope racy jnego  

Res t ruk tu ry zac j a  i  Mode rn i zac j a  Sek to ra  

¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”. 

Okres jego realizacji to lata 2004-2006, przy czym obowi¹zuje zasada n+2, co oznacza, ¿e umowy zawarte z beneficjentami 

bêd¹ mog³y byæ zrealizowane do 2008 roku i w tym¿e roku nale¿y zakoñczyæ ich rozliczanie. Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ Programem 

jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspierane przez Komitet Monitoruj¹cy i Komitet Steruj¹cy Sektorowego Programu 

Operacyjnego. Instytucja Wdra¿aj¹ca PPL+ nosi nazwê Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Beneficjentem 

koñcowym, czyli instytucj¹ wyp³acaj¹c¹ œrodki beneficjentom Programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W Polsce struktura LEADER-a+ jest nieco inna ni¿ krajach „15”. Nie zastosowano podzia³u Programu na Dzia³ania, lecz podzia³ 

na Schematy – nastêpuj¹ce po sobie etapy realizacji programu.

SCHEMAT I – to przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) oraz zawi¹zanie szerokiego 

partnerstwa lokalnego i powo³anie Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD). W Schemacie I projekty realizuj¹ g³ównie samorz¹dy gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich zwi¹zki, a w niektórych przypadkach osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia i ich zwi¹zki 

oraz organizacje pozarz¹dowe.

SCHEMAT II – to faktyczna realizacja strategii przez LGD. A zatem beneficjentami Schematu II s¹ Lokalne Grupy Dzia³ania, 

tzn. fundacje lub stowarzyszenia lub zwi¹zki stowarzyszeñ.

Etap przygotowania projektu

fot. Tomasz Wieliczko



„Dolina Karpia - spójny rozwój cywilizacyjny 6 Gmin, dziêki opracowaniu ZSROW i utworzeniu LGD.”

W dniu 9 stycznia 2006 roku Burmistrz Zatora, w obecnoœci przedstawicieli pozosta³ych gmin zaanga¿owanych w projekt, 

podpisa³ umowê z wykonawc¹ zadania – Stowarzyszeniem 

Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 

z Cieszyna. Zakres umowy obejmowa³ kompleksowe 

przeprowadzenie procesu konsultacji spo³ecznych, szkoleñ, 

warsztatów i spotkañ informacyjnych, a tak¿e doradztwo 

podczas powstawania Lokalnej Grupy Dzia³ania. 

Najwa¿niejszym zadaniem przewidzianym do realizacji 

w ramach umowy by³o jednak opracowanie Zintegrowanej 

Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Doliny Karpia. 

Podpisanie umowy mia³o miejsce w Urzêdzie Miasta w Zatorze.

1. Opis projektu.

Projekt zak³ada³ realizacjê nastêpuj¹cych dzia³añ:

1. Stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) "Dolina Karpia", zainspirowanie i utworzenie 

Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) w oparciu o analizê potrzeb, zasobów i potencja³u ludzkiego.

2. Oddolne podejœcie do pobudzenia aktywnoœci œrodowisk wiejskich gmin "Doliny Karpia", uœwiadamiaj¹ce mieszkañcom wsi 

koniecznoœæ aktywnych dzia³añ dla poprawy warunków ¿ycia.

3. Partnerskie zaanga¿owanie podmiotów lokalnych w tworzenie ZSROW z zastosowaniem innowacyjnych metod tworzenia 

strategii i z uwzglêdnieniem tradycyjnie rolniczo-turystycznego charakteru Doliny.

4. Dzia³ania informacyjno - szkoleniowe i promocyjne, mobilizuj¹ce mieszkañców oraz organizacje spo³eczne i przedsiêbiorców 

do wspó³pracy i wspó³tworzenia Lokalnej Grupy Dzia³ania, a tak¿e wzmacniaj¹ce i rozwijaj¹ce wspó³pracê miêdzygminn¹. 

5. Nabywanie doœwiadczeñ w stosowaniu podejœcia LEADER.

2. Lokalizacja projektu.

Projekt zlokalizowany by³ na obszarze „Doliny 

Karpia”, który tworz¹ gminy wiejskie: Przeciszów,

Spytkowice, BrzeŸnica, Polanka Wielka i Osiek, oraz 

miejsko – wiejska gmina Zator. Projekt zosta³ 

z r ea l i z owany  na  t e r en i e  wo jewódz twa  

ma³opolskiego, w dwóch powiatach:

- powiat oœwiêcimski - gminy Osiek, Polanka Wielka, 

Przeciszów i Zator; 

- powiat wadowicki - gminy BrzeŸnica i Spytkowice

Spotkanie informacyjne dla m³odzie¿y

fot. Tomasz Wieliczko

Podpisanie umowy na realizacjê projektu.

fot. Tomasz Wieliczko



3. Cele projektu.

G³ównym celem projektu by³o stworzenie mo¿liwoœci stabilnego rozwoju mieszkañców wsi poprzez wspólne dzia³ania 

organizacji spo³ecznych, firm i instytucji finansowych oraz instytucji publicznych. Podczas tworzenia LGD nast¹pi³a animacja 

wspó³pracy partnerów lokalnych oraz opracowanie 

przy udziale œrodowisk lokalnych analizy mo¿liwoœci 

rozwojowych terenów gmin realizuj¹cych projekt 

„Dolina Karpia”. Realizacja projektu skupi³a siê 

na wypracowaniu rozwi¹zañ optymalnych dla rozwoju 

turystyki i rekreacji na terenie szeœciu gmin. W zamyœle 

przyczyniæ siê to ma równie¿ do rozwoju gospodarki 

„Doliny Karpia” i powstania nowych miejsc pracy. 

4. Uzasadnienie realizacji projektu.

Projekt jest kontynuacj¹ programu „Dolina Karpia”,

w którym uczestniczy³y gminy: Przeciszów, 

Spytkowice i Zator zrealizowanego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Dotychczasowa wspó³praca da³a 

podstawê do dalszego wspó³dzia³ania w zakresie rozwoju gmin „Doliny Karpia” oraz zaproszenia do wspó³pracy Polanki Wielkiej, 

BrzeŸnicy i Osieka. Problemem, który dotyka teren „Doliny Karpia” jest brak nowych miejsc pracy oraz potrzeba 

zagospodarowania i lepszego wykorzystania zarówno potencja³u ludzkiego jak równie¿ zasobów naturalnych, w tym stawów 

i zbiorników wodnych. 

Obecnie dziêki staraniom wszystkich gmin, produkt regionalny, jakim jest karp z „Doliny Karpia” jest powszechnie znany 

i ceniony, lecz ci¹gle niedostatecznie wykorzystywany. Obecnie szczególny nacisk k³adzie siê na promocjê logo „Doliny Karpia”. 

Promocji i odkrywaniu Doliny Karpia przez turystów i odwiedzaj¹cych s³u¿y udzia³ w takich plebiscytach jak: „Wielkie

Odkrywanie Ma³opolski”, w którym Zator zaj¹³ 8 miejsce w kategorii: miejscowoœæ, a „Galeria – Wilczy Pysk ze Smolic” 

–3 w kategorii: atrakcja turystyczna oraz konkursie „Ma³opolski Smak”. Pragnieniem mieszkañców „Doliny Karpia” jest, aby by³a 

wa¿nym i atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie Polski.

Stowarzyszenie DOLINA KARPIA.

Lokalna Grupa Dzia³ania obejmuj¹ca swoim zasiêgiem terytorialnym obszar Zatora, Przeciszowa, Spytkowic, BrzeŸnicy, Osieka 

i Polanki Wielkiej powsta³a w dniu 21.03.2006 jako Stowarzyszenie Dolina Karpia. Na zebraniu za³o¿ycielskim w Osieku, 

w którym wziê³o udzia³ 46 osób – przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, przedsiêbiorców i samorz¹dowców – powo³ano 

stowarzyszenie, którego nadrzêdnym celem jest 

dzia³anie na rzecz zrównowa¿onego rozwoju Doliny 

Karpia. Stowarzyszenie zosta³o zarejestrowane 

w Krajowym Rejestrze S¹dowym w kwietniu 2006 

roku.

Zgodnie z przyjêtym statutem Stowarzyszanie Dolina 

Karpia jako Lokalna Grupa Dzia³ania bêdzie dzia³aæ 

na rzecz:

- Wspierania realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, fot. Tomasz Wieliczko

Warsztaty dla Grupy Wsparcia Eksperckiego

Szkolenie Grupy Wsparcia Eksperckiego.

fot. Tomasz Wieliczko



- Promocji obszaru Doliny Karpia,

- Mobilizowania ludnoœci do aktywnego udzia³u w procesie rozwoju Doliny Karpia,

- Upowszechniania i promocji wymiany informacji o inicjatywach zwi¹zanych z aktywizacj¹ ludnoœci na obszarze Doliny Karpia,

- Wspierania zastosowania nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjnoœci produktów i us³ug,

- Dzia³ania na rzecz poprawy jakoœci ¿ycia w Dolinie Karpia,

- Podnoszenia wartoœci lokalnych produktów zw³aszcza przez integrowanie ma³ych jednostek produkcyjnych,

- Promocji wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencja³u obszaru nale¿¹cego do sieci Natura 2000,

- Rozwoju turystyki, rybactwa, wêdkarstwa i ornitologii.

O sile Stowarzyszenia Dolina Karpia jako nowopowsta³ej organizacji œwiadcz¹ w pierwszej kolejnoœci doœwiadczenie, 

zaanga¿owanie oraz umiejêtnoœci jego cz³onków. Fakt, ¿e w zebraniu za³o¿ycielskim stowarzyszenia wziê³o udzia³ 46 osób – 

aktywnych dzia³aczy na rzecz rozwoju lokalnego, reprezentuj¹cych wszystkie gminy objête niniejsz¹ strategi¹ – œwiadczy 

o ogromnym potencjale, którego wykorzystanie bêdzie skutkowaæ dynamicznym rozwojem Doliny Karpia.

Zarz¹d Stowarzyszenia Dolina Karpia:

1. Franciszek Sa³aciak – Prezes

2. Robert Dziuba – Wiceprezes

3. Urszula K¹dzio³a – II Wiceprezes

4. Maria Kwiatek – Skarbnik

5. Krzysztof Wiertel – Sekretarz

6. Urszula Babiñska – Cz³onek Zarz¹du

7. Tomasz Gugu³a – Cz³onek Zarz¹du

8. Rados³aw Kozio³ – Cz³onek Zarz¹du

9. Stanis³aw Orlanka – Cz³onek Zarz¹du

10. Józefa Sendera – Cz³onek Zarz¹du

11. Andrzej Sobecki – Cz³onek Zarz¹du

12. Wies³awa Zajas – Cz³onek Zarz¹du

Powo³ana zosta³a tak¿e Komisja Rewizyjna w sk³adzie:

1. Antoni Kozak – Przewodnicz¹cy

2. Agnieszka Kutermak – Cz³onek

3. Ma³gorzata Balonek – Cz³onek

Adres Stowarzyszenia DOLINA KARPIA:

32 – 640 Zator, ul. Rynek 2.

Zarz¹d Stowarzyszenia Dolina Karpia

fot. Tomasz Wieliczko



GMINA ZATOR

PO£O¯ENIE

MISJA GMINY: 

HISTORIA

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Gmina Zator po³o¿ona jest w zachodniej ma³opolsce, 46 kilometrów na zachód od Krakowa, 50 kilometrów 
na wschód od Bielska - Bia³ej, 48 kilometrów od Katowic. W bliskim s¹siedztwie znajduj¹ siê te¿ Oœwiêcim 
(17 km), Chrzanów (18 km), Wadowice (15 km) i Andrychów (17 km). Zator le¿y w Kotlinie Oœwiêcimskiej 
nad rzek¹ Skaw¹, w dolinie Wis³y. Gmina obejmuje miasto Zator oraz so³ectwa: Graboszyce, Grodzisko, 

2Laskowa, £owiczki, Palczowice, Podolsze, Rudze, Smolice i Trzebieñczyce. Obszar gminy to ponad 52 km ,
Zator ma ponad 9 000 mieszkañców.

Gmina Zator  "Serce Doliny Karpia", której atrakcyjnoœæ dla inwestorów i turystów oraz poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców 
kszta³towana jest poprzez wielowiekowe tradycje hodowli karpia, dziedzictwo historyczne, Ksiêstwa Zatorskiego i unikalne walory 
przyrodnicze oraz po³o¿enie pomiêdzy aglomeracjami Krakowa i Œl¹ska.

Zator powsta³ oko³o 1179 jako gródek graniczny, strzeg¹cy szlaku handlowego 
wiod¹cego z Krakowa na Œl¹sk, z faktem tym wi¹zaæ nale¿y równie¿ pochodzenie 
nazwy "Zator", która oznaczaæ mia³a "zatorowanie" drogi lub rzeki. W 1281 roku 
Zator wszed³ w sk³ad nowo powsta³ego ksiêstwa cieszyñskiego, które otrzyma³ 
ksi¹¿ê cieszyñski Mieszko. Dokumentem datowanym na dzieñ 10 listopada 1292 
roku Mieszko Cieszyñski nada³ Zatorowi prawa miejskie wzorowane na prawie 
dolnoœl¹skiego Lwówka. W 1445 roku powsta³o Ksiêstwo Zatorskie, a miasto Zator 
awansowa³o do miana jego stolicy. Pierwszy ksi¹¿ê zatorski Wac³aw obwarowa³ 
miasto i przyst¹pi³ do budowy zamku. W mieœcie prosperowa³ handel i rzemios³o. 
W wyniku sporu o wodê do stawów rybnych w 1513 roku ostatni ksi¹¿ê zatorski 
Janusz zosta³ zamordowany przez kasztelana ze Spytkowic - Wawrzyñca 
Myszkowskiego. W³adzê w ksiêstwie w imieniu króla przej¹³ starosta. Zator stanowi³ 
wówczas centrum ¿ycia politycznego i gospodarczego na tym terenie. W wyniku 
I rozbioru Polski ziemia zatorska znalaz³a siê w granicach zaboru austriackiego jako 
czêœæ Galicji, a cesarz Austrii przyj¹³ tytu³ ksiêcia zatorskiego. W 1778 roku rz¹d 
austriacki sprzeda³ dobra zatorskie ostatniemu staroœcie Fryderykowi Piotrowi 

Duninowi. Od tej pory, a¿ do drugiej wojny œwiatowej zatorszczyzna by³a w posiadaniu mo¿nych rodów: Duninów, Poniatowskich,
Tyszkiewiczów, W¹sowiczów, Potockich z tzw. linii wilanowskiej, ostatnio z linii krzeszowickiej. 

W Zatorze warto zobaczyæ zamek ksi¹¿êcy z 1445 roku, gotycki koœció³ parafialny pod wezwaniem œw. Wojciecha i Jerzego 
z 1393 roku, urbanistyczny uk³ad rynku o cechach czternastowiecznych, kompleksy zatorskich stawów rybnych, Dolinê Skawy, alejê 
lipow¹ po³o¿on¹ na trasie Zator  Oœwiêcim (pomnik przyrody), gotycko-renesansowy dwór obronny z XVI w. w Graboszycach, 
zabytkowy, drewniany koœció³ek z XVI w. pod wezwaniem œw. Andrzeja w Graboszycach (znajduje siê na Szlaku Architektury 
Drewnianej), œlady œredniowiecznego grodziska oraz jaz na rzece Skawie w miejscowoœci Grodzisko, ok. 100 stawów 
doœwiadczalnych Rybackiego Zak³adu Doœwiadczalnego, drewniany koœció³ek z XIX w Palczowicach pod wezwaniem œw. Jakuba 
Aposto³a, kopiec "Grunwald" w Rabusiowicach, staropolski dwór barokowy z XVIII w. oraz trzy m³yny we wsi Rudze, cmentarz 
katolicki w Zatorze za³o¿ony w 1784 r., stopieñ wodny na Wiœle w Podolszu, który jest czêœci¹ kaskady Górnej Wis³y oraz "Wilczy Pysk" 
- zbiór drewnianych rzeŸb twórców ludowych ze Smolic  Kazimiery i Kazimierza Skórskich. Szczególn¹ atrakcj¹ Zatora jest 
œredniowieczny uk³ad stawów rybnych. Tradycje rybactwa siêgaj¹ tu bowiem Boles³awa Krzywoustego. Dolinê przecinaj¹ wytyczone 
szlaki rowerowe: Greenways - Zielony Szlak Kraków - Morawy - Wiedeñ, "Dolina 
Karpia", EuroVelo R4 oraz Szlak Zabytków Ziemi Oœwiêcimskiej, Szlak Architektury 
Drewnianej.
Zaplecze dla wêdkarzy stanowi¹ zbiorniki wodne, spoœród których najlepiej 
zagospodarowane s¹: Têczak, Piastowski, Podolsze, Zakole A w Smolicach oraz 
kompleks w Graboszycach. Zator jest mekk¹ dla wêdkarzy z ca³ej polski, którzy wraz 
z rodzinami spêdzaj¹ tutaj wolne chwile i wakacje.
Œwiêto Karpia to doroczna impreza kulturalno - rozrywkowa, organizowana 
na prze³omie czerwca i lipca. Na zatorskim rynku bawi¹ siê co roku goœcie z s¹siednich 
gmin i powiatów: oœwiêcimskiego, wadowickiego i chrzanowskiego oraz Krakowa 
i Œl¹ska. Przyje¿d¿aj¹ te¿ turyœci z ca³ej Polski, którzy zatrzymuj¹ siê na rynku w czasie 
wakacyjnych podró¿y i spêdzaj¹ w Zatorze kilka godzin by obejrzeæ wystêpy 
artystyczne, widowiskowe, konkursy i zabawy (np. przerzucanie karpia) 
lub spróbowaæ zatorskich specja³ów  karpia królewskiego po zatorsku, karpia 
wêdzonego. Œwiêto Karpia zdoby³o I miejscu w plebiscycie Wielkie Odkrywanie 
Ma³opolski organizowanym przez Gazetê Krakowsk¹, Radio Kraków, TVP 3 
oraz Ma³opolsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ w 2005 roku w kategorii Wydarzenie Roku.
Zator jest gmin¹ otwart¹ na œwiat  wspó³pracuje z wêgierskim miastem partnerskim 
Berekfürdö (goœcie z Wêgier pojawiaj¹ siê co roku na Œwiêcie Karpia) oraz Akademi¹ 
Sztuk Piêknych w Krakowie (wspólna organizacja plenerów artystycznych).

Drewniany Koœció³ek z XVI wieku, fot. J. Wieliczko

Od³ów ryb, fot. M.Makuch 



GMINA BRZE• NICA

PO£O¯ENIE GEOGRAFICZNE
BrzeŸnica po³o¿ona jest w odleg³oœci 35 km od Oœwiêcimia , 28 km od Krakowa i 25 od Wadowic. Fragment 
linii granicznej od strony pó³nocnej stanowi rzeka Wis³¹, a w³aœciwie jej dawny bieg, sprzed regulacji. 

2Powierzchnia gminy wynosi 70km  . W jej sk³ad wchodzi 14 miejscowoœci, a liczba ludnoœci wynosi ok. 10 tys. 
W sk³ad gminy wchodz¹: Bêczyn, Brzezinka, Chrz¹stowice, Kopytówka, Kossowa, £¹czany, Marcyporêba, 
Bachowice, Nowe Dwory, Pó³wieœ, Paszkówka, Sosnowice, T³uczañ i WyŸra³. 

HISTORIA
Wed³ug prac archeologicznych pierwsze osady istnia³y na tym terenie ju¿ w okresie neolitu. Udokumentowana geneza historyczna 
siêga natomiast czasów œredniowiecza. Tereny te nale¿a³y w znacznej czêœci do rycerzy Radwanitów herbu Radwan, którzy strzegli 
zachodniego pogranicza Ziemi Krakowskiej. Tzw. "korytarz radwanicki" z komor¹ celn¹ w BrzeŸnicy od 1274r. obejmowa³ Sosnowice, 
Paszkówkê, Trzebol, BrzeŸnicê, Marcyporêbê.

Na po³udnie od Koœcio³a w Marcyporêbie w pobli¿u lasu istnia³o w XII/XIV w. 
grodzisko  warownia czuwaj¹ce nad szlakiem z Krakowa na Œl¹sk. Radwanici 
byli dziedzicami BrzeŸnicy a¿ do koñca XV w. Przed 1500 r. zakupi³ j¹ Miko³aj 
Szaszowski zwany Palczewskim herbu Sasowskie. Do dóbr Palczewskich 
nale¿a³a te¿ czêœæ Marcyporêby, w której za³o¿yli w XVI w. zbór kalwiñski 
bezczeszcz¹c koœció³ katolicki. Ostatni z Palczewskich w³aœciciel BrzeŸnicy, 
Zygmunt podzieli³ w 1627 r. wieœ na dwie czêœci. W XVIII w. wyodrêbnia siê 
BrzeŸnica Malowana zarz¹dzana przez kalwaryjsk¹ liniê Czartoryskich. Pod 
koniec XVIII w. utworzono w BrzeŸnicy stacjê pocztow¹, a dobra ziemskie 
przesz³y w rêce Brandysów, którzy z kolei sprzedali je w 1899 r. Henryce 
z Lgockich Gorczyñskiej. Scalona BrzeŸnica a¿ do wyw³aszczenia w 1947 r. 
nale¿a³a do Gorczyñskich. Le¿¹ce na p³n. gminy £¹czany istnia³y ju¿ co 
najmniej w XII w., bo w1274 r. wieœ zakupili Benedyktyni Tynieccy. Z kolei 
s¹siednia Pó³wieœ wzmiankowana w 1325 r. sta³a siê w³asnoœci¹ Cystersów 
z Mogi³y. Najczêœciej pierwsze zapisy o poszczególnych wsiach zwi¹zane s¹ 
z koœcio³ami. W T³uczni parafiê utworzono w 1323 r. a koœció³ erygowano 
w 1353 r. ogromnej czci dozna³ obraz Nawiedzenia NMP. Sosnowice 
wymienione s¹ ju¿ pod koniec XVI w. z racji drewnianego koœció³ka pod 
wezwaniem NMP, fundowanego przez Strza³ów. Istnieje podanie, ¿e tu 
modli³ siê Jan III Sobieski id¹c na Wiedeñ. 

WARTO ZOBACZYÆ:
$· Dwór w BrzeŸnicy zbudowany w XVIII w. Po³o¿ony w ogrodzie krajobrazowym z II po³. XIX w. murowany na rzucie 

wyd³u¿onego prostok¹ta. Jest to budynek parterowy z piêtrowym ryzalitem na krótkiej osi i z facjat¹. Obok stoi spichlerz z I po³. XIX 
w.  murowany. W parku przydworskim piêkny starodrzew z 7 pomnikami przyrody. 

$· Zespó³ pa³acowo  parkowy w Paszkówce, dwór zbudowany ok. 1886 r. w stylu pseudogotyckim i otoczony ogrodem 
w stylu w³oskim. Odrestaurowany w latach 90, stanowi okaza³¹ rezydencje funkcjonuj¹c¹ jako hotel pod nazwa "Pa³ac Wê¿yków". 
Nazwa pochodzi od Ludwika i Leonarda Wê¿yków fundatorów pa³acu.

$· Kaplica p.w. Imienia Najœwiêtszej Panny Marii w Sosnowicach, wzmiankowana w aktach wizytacji biskupiej w 1598 r.
drewniana o konstrukcji zrêbowej z sygnaturk¹ z 1733 r., w posadzce kamienna p³yta z XVI w. zamykaj¹ca wejœcie do grobu 
"Strza³ów" herbu Katowicz. Barokowy obraz Matki 
Bo¿ej z Dzieci¹tkiem i Janem Chrzcicielem na desce.

$· Koœció³ek drewniany Nawiedzenia NMP 
w T³uczaniu, pochodzi z 1664 r. odnowiony w 1846 r.
o konstrukcji zrêbowej. Posiada wieloboczne 
prezbiterium, o³tarz g³ówny póŸnobarokowy, o³tarz 
boczny wczesnobarokowy. 

$· Z e s p ó ³  d w o r s k o  -  p a r k o w y  
w Kopytowce. Dwór pochodzi z II po³. XIX w. 
murowany z zabudowaniami dworskimi: oficyn¹, 
spichlerzem murowanym z 1869 r. oraz stajniami 
dworskimi z polowy. XX w. Teren otoczony parkiem. 
W wie¿yczce mieœci siê kaplica, w której znajdowa³ 
siê obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, na którym 
w 1641 r. pojawi³y siê krwawe ³zy. Po cudownym 
objawieniu obraz trafi³ do klasztoru Bernardynów 
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

$· Zaporê spiêtrzaj¹c¹ wody rzeki Wis³y.

Ÿród³o UG BrzeŸnica

Ÿród³o UG BrzeŸnica



GMINA OSIEK

PO£O¯ENIE GEOGRAFICZNE:

HISTORIA:

WARTO ZOBACZYÆ:

W sk³ad gminy Osiek wchodz¹ dwie wsie Osiek i G³êbowice. Osiek rozci¹ga siê po obu stronach doliny 
rzeki Osieczanki. G³êbowice zaœ po³o¿one s¹ na pagórkowatym obszarze we wschodniej czêœci gminy. 

2Obszar gminy wynosi 41,18 km . Zamieszkuje j¹ oko³o 7780 mieszkañców .Wsie wchodz¹ce w sk³ad 
gminy maj¹ bardzo bogat¹ historiê.

Prawdopodobnie wieœ wziê³a swoj¹ nazwê od œródleœnej zasieki lub warowni utworzonej z pni drzew. Takie bowiem znaczenie 
w jêzyku staropolskim mia³o s³owo "Osiek". W nazewnictwie miejscowoœci polskich, a zw³aszcza wsi, "Osiekami" s¹ zazwyczaj 
najstarsze osady.

Wieœ po raz pierwszy wymieniono w 1278 roku pod nazw¹ "Ossech" 
w spisie parafii Kurii Krakowskiej. Nale¿a³a ona wtedy do ksi¹¿¹t 
oœwiêcimskich; w 1317 roku ówczesny ksi¹¿ê oœwiêcimski W³adys³aw 
nada³ wsi przywilej so³ectwa. W po³owie XV wieku ksi¹¿ê oœwiêcimski 
odda³ wieœ mieszczaninowi Krakowskiemu Bonerowi w zastaw za 
po¿yczkê pieniê¿n¹. Osiek w XVII i XVIII wieku by³ jedn¹ 
z najbogatszych posiad³oœci w okolicy Oœwiêcimia, nazywany by³ 
czasem "pañstwem osieckim" W po³owie XVIII wieku maj¹tek Osieka 
sk³ada³ siê z piêciu folwarków, 38 stawów rybnych, browaru, gorzelni, 
5 m³ynów, du¿ej pasieki, 4 karczm oraz 950 ha u¿ytków rolnych. 
W 1796 roku Osiek od Szernbeków zakupi³ baron Karol Wac³aw 
Larisch. W 1869 roku skutkiem koligacji rodzinnych Osiek przeszed³ 
w rêce Stanis³awa Narcyza Dunina Borkowskiego. W 1885 roku dobra 
osieckie zakupi³ Oskar Rudziñski z Rudna herbu Prus III.

Do najwa¿niejszych zabytków architektury i kultury nale¿¹:
$  Stary drewniany koœció³ p.w. œw. Andrzeja, o którym pierwsze wzmianki pochodz¹ z koñca XIII wieku. W latach 1598-

l617 stanowi³ on zbór kalwiñski. W latach ³969-1976 przeprowadzono jego gruntown¹ konserwacjê. Wybudowany jest 
w stylu póŸnogotyckimi stanowi jeden z najcenniejszych drewnianych zabytków sakralnych na pograniczu œl¹sko-
ma³opolskim, poczesne miejsce zajmuje równie¿ w skali ogólnopolskiej. Jest to koœció³ o konstrukcji zrêbowej, otoczony 
otwartymi sobotami (podcieniami). Wie¿a ma nadwieszon¹ 
izbicê, œciany pochy³e, od do³u oszalowane deskami, od 
góry podbite gontem. Cenny jest wczesnobarokowy o³tarz 
po prawej stronie têczy, na postawie którego umieszczono 
du¿ej wartoœci artystycznej epitafium z pocz¹tku XVII w. 
Nawê zdobi rokokowa ambona w kszta³cie ³odzi. Obecnie 
œwi¹tynia otwierana jest tylko na proœbê zwiedzaj¹cych.
$  Zespó³ Pa³acowo Parkowy pochodz¹cy z II po³owy XVIII 

w. Oko³o 1850 roku zosta³ gruntownie przebudowany na styl 
orientalny. Do szczególnych osobliwoœci nale¿y sala 
"mauretañska" bogato ozdobiona "wschodnimi" detalami. 
W projektowaniu tego budynku uczestniczy³ Franciszek Maria 
Lanci. Pa³ac otoczony jest obszernym ogrodem 
krajobrazowym z pierwszej po³owy XIX w. Jest on dobrze 
utrzymany i stanowi pomnik przyrody, ze wzglêdu na du¿e 
skupienie wielu gatunków starych drzew, w tym kilkunastu 
dêbów. W parku stoi kilka klasycystycznych i neogotyckich 
zabudowañ mieszkalnych i gospodarczych, miêdzy innymi 
klasycystyczna stajnia z czterokolumnowym portykiem 
i neogotycka oficyna z okr¹g³¹ baszt¹ z 1843 r., zwana 
kasztelem.
$  Kopiec "Grunwald" nieznanego pochodzenia. Na jego 

szczycie w 1820 roku wybudowano kapliczkê, otoczon¹ 
wieñcem starych lip. W dniu 29 wrzeœnia 1910 roku dla 
uczczenia 500 rocznicy zwyciêstwa Polaków nad Niemcami 
pod Grunwaldem, odby³a siê tu wielka uroczystoœæ.

Ÿród³o UG Osiek

Ÿród³o UG Osiek



POLANKA WIELKA

PO£O¯ENIE GEOGRAFICZNE

HISTORIA

WARTO ZOBACZYÆ:

Polanka Wielka le¿y na pó³nocnym skraju wysoczyzny osieckiej, która zajmuje obszar pomiêdzy dolinami 
rzek: So³y, Skawy i Wis³y. Pó³nocn¹ granice stanowi linia progu Grojec, Polanka Wielka, Piotrowice; 
po³udniow¹ szosa Kêty - Andrychów, gdzie zaczyna siê Pogórze Karpackie.
W Polance na g³êbokoœci ok. 300 m w ska³ach karboñskich wystêpuj¹ doœæ bogate pok³ady wêgla kamiennego. Ska³y 
karboñskie pokryte s¹ i³ami morza mioceñskiego, a te z kolei osadami lodowcowymi i rzeczno - lodowcowymi. Dolne partie tych 
osadów buduj¹ g³ównie utwory morenowe. Falist¹ rzeŸbê terenu ukszta³towa³a erozyjna dzia³alnoœæ miejscowych strumieni 
i potoków, w wyniku której powsta³y g³êbokie rynny i obni¿enia wyciête w pok³adach lessowych. Najwy¿szy punkt Polanki Wielkiej 
le¿y 285 m n.p.m. w rejonie zbiorników wodnych, a najni¿szy 245 m n.p.m. przy granicy z Przeciszowem.

W okolicy Polanki Wielkiej stwierdzono pierwsze œlady osadnictwa 
siêgaj¹ce epoki kamiennej. Œlady te pozostawi³y grupy ludnoœci 
zajmuj¹ce siê g³ównie zbieractwem oraz myœlistwem.
Pierwsza pisemna wzmianka o Polance pochodzi z 1326 r., która by³a 
w tym czasie w³asnoœci¹ ksi¹¿êc¹ i wystêpuje pod nazw¹ "Polenka". 
Dokument papieski wymienia parafiê w Polance, jako ju¿ istniej¹c¹ 
(od ok. XII wieku) i op³acaj¹c¹ œwiêtopietrze, nazywane "denarem 
œw. Piotra", czyli dobrowoln¹ danin¹ na rzecz Stolicy Apostolskiej. 
Parafia w Polance nale¿a³a w 1326 roku do rozleg³ego dekanatu 
zatorskiego, wczeœniej oœwiêcimskiego. Dekanat ten obejmowa³ 
znaczny obszar z Krzeszowicami i Wadowicami w³¹cznie i siêga³ a¿ do 
Tyñca.
w roku 1445 nast¹pi³ podzia³ ksiêstwa Oœwiêcimskiego pomiêdzy 
synów Jana III. Polanka nale¿a³a do Ksiêstwa Oœwiêcimskiego, 
a granica z nowym Ksiêstwem Zatorskim przebiega³a przez pola za 
starym cmentarzem. W 1650 roku Polanka przechodzi na w³asnoœæ 
Aleksandra Gratusa Tarnowskiego. Kolejnymi w³aœcicielami Polanki 
zostaje rodzina Cieñskich herbu Pomian, poprzez ma³¿eñstwo Kacpra 

Cieñskiego, £owczego Koronnego z córk¹ Aleksandra Tarnowskiego. W latach 1847 - 1848 r. w Polance wskutek z³ych warunków 
atmosferycznych nastêpuj¹ po kolei: nieurodzaj, klêska g³odu i epidemia tyfusu. W ci¹gu dwóch lat umieraj¹ 653 osoby. Na ten okres 
przypada powstanie starego cmentarza. Pocz¹tki szkolnictwa w Polance to rok 1860. Na mocy dekretu wydanego przez cesarza 
Franciszka Józefa o powszechnym nauczaniu, utworzono w Polance szko³ê. Pocz¹tkowo nauczanie odbywa³o siê w organistówce, 
a pierwszym nauczycielem i dyrektorem by³ organista Józef Chruby. Za³o¿enie "Stra¿y Ogniowej" w Polance datuje siê na rok 1897. 
Data to znamienna, gdy¿ wokó³ Stra¿y Ogniowej, póŸniej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej skupia siê ruch spo³eczny, oœwiatowy 
i kulturalny Polanki. Za³o¿ycielami i organizatorami stra¿y byli ks. Izydor Steczko oraz Józef Chruby, dyrektor szko³y. W roku 1905 r.
przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej powstaje orkiestra dêta. Instrumenty zosta³y zakupione ze spo³ecznych sk³adek. Tradycje tej 
orkiestry s¹ kontynuowane do dziœ.

$  Koœció³ Œw. Miko³aja pochodzi prawdopodobnie z I po³owy XVI wieku, 
jednak mia³ swojego poprzednika ju¿ wczeœniej , gdy¿ pierwsza wzmianka 
o parafii pochodzi z I po³owy XIV wieku. Do dziœ pozosta³ murowany fragment 
tamtej œwi¹tyni  kawa³ek œciany w dawnej zakrystii. To oficjalne dane, jednak 
niektórzy twierdz¹, ¿e œwi¹tynia pochodzi z XIII wieku, a szesnastowieczna jest 
jedynie dobudowana póŸniej wie¿a, której zwieñczenie stanowi obeliskowy he³m 
klasyczny.
$  Pa³ac, a zw³aszcza najstarsza, œrodkowa jego czêœæ pochodzi z I po³owy 

XVII wieku. Przebudowê najstarszej, œrodkowej czêœci pa³acu, która przybiera 
charakter wilii, przypisuje siê Aleksandrowi Myszkowskiemu  ówczesnemu 
zarz¹dcy Polanki. Rozbudowê zaczêto dopiero w 1734 roku. Skrzyd³a budynku 
po³¹czono wtedy z œrodkow¹ czêœci¹ kru¿gankami. W XIX wieku ówczesny 
w³aœciciel pa³acu, Apolinary ¯eñski, podniós³ skrzyd³a budynku do wysokoœci 
pierwszego piêtra i ujednolici³ elewacje frontow¹, dziêki czemu dziœ wygl¹da jak 
jedna ca³oœæ. Podczas II wojny œwiatowej stacjonowa³ tu sztab Luftwaffe. By³ tu 
równie¿ szpital, a potem krótko szko³a podstawowa. Potem pa³ac z 11ha parku i 
kilkadziesi¹t ha gruntu dosta³o siê gminnej spó³dzielni, która w parê lat zmieni³a 
go w ruinê. Od 1974 roku pa³ac jest w³asnoœci¹ Rolnej Spó³dzielni Produkcyjnej 
im. T. Koœciuszki. W pa³acu gruntownie odnowiono wnêtrza, przywracaj¹c je do 
stanu dawnej œwietnoœci pod okiem konserwatora wnêtrz. 

POLANKA WIELKA

Ÿród³o UG Polanka Wielka
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GMINA PRZECISZÓW

PO£O¯ENIE GEOGRAFICZNE

HISTORIA:

ATRAKCJE:

Gmina Przeciszów po³o¿ona jest w obrêbie Kotliny Oœwiêcimskiej. Jej obszar stanowi przejœcie od tarnowskiej 
do podkarpackiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Czêœæ po³udniowa nale¿y do Pogórza Wilamowickiego, 
pó³nocn¹ granicê gminy tworzy koryto Wis³y. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 44 Wadowice-
Tychy, wojewódzka Przeciszów-Jawiszowice, a tak¿e powiatowe: OœwiêcimDwory-Las, Polanka Wielka-
Piotrowice, Przeciszów-Giera³towice.
Powierzchnia gminy wynosi 3.540 ha, zamieszkuj¹ j¹ oko³o 6725 osób. W sk³ad gminy wchodz¹ 3 so³ectwa : 
Przeciszów, Piotrowice, Las.

Przeciszów zosta³ za³o¿ony prawdopodobnie w XIII wieku przez rycerzy 
pochodzenia niemieckiego. Pierwotnie wieœ nazywa³a siê Przejców lub Przeticzów. 
W latach 1325-1327 wzmiankowany jest koœció³ parafialny w Piotrowicach, a w 1385 
roku erygonowano koœció³ parafialny pod wezwaniem Narodzenia œw. Jana 
Chrzciciela. W XIV wieku Przeciszów by³ w³asnoœci¹ niejakiego Gothardusa, oko³o 
1441 roku przechodzi w rêce Miko³aja Myszkowskiego, a od 1488 roku nale¿y do 
kasztelana oœwiêcimskiego Piotra Myszkowskiego. W rêkach rodziny Myszkowskich 
wieœ pozostawa³a przez d³u¿szy czas. 
XVI wieku, kiedy w³aœcicielami wsi byli Jan (kasztelan oœwiêcimski) i Jerzy 
(referendarz koronny) Myszkowscy nast¹pi³ rozwój rybactwa i hodowli ryb 
w okolicach Przeciszowa, Zatora i Spytkowic. W 1513 roku dziedzicem wsi 
Przeciszów i Spytkowice by³ Wawrzyniec Myszkowski. W XVI wieku w Przeciszowie 
rodzina Myszkowskich próbowa³a szerzyæ kalwinizm - jedn¹ z odmian reformacji. 
Miejscowy koœció³ zosta³ prawdopodobnie zamieniony na zbór, jednak póŸniejsze 
dzia³ania kontrreformacyjne doprowadzi³y do powrotu dawnych stosunków 

religijnych w tej miejscowoœci. W 1578 roku wieœ odziedziczy³ biskup krakowski Piotr Myszkowski, który zahamowa³ rozwój 
kalwinizmu w Przeciszowie. Dopiero w 1627 roku w³aœciciele Ferdynand i W³adys³aw Myszkowscy podarowali Przeciszów 
dominikanom z Krakowa. Po 1772 roku rz¹d austriacki skonfiskowa³ wieœ i sprzeda³ j¹ hr. Przerêbskim herbu Nowina. W latach 1816-
1818 £ucja Przerêbska ufundowa³a nowy koœció³. Po 1830 roku Przeciszów zakupili Stanis³aw i Anna W¹sowiczowie, w 1833 roku 
Anna W¹sowiczowa przekaza³a wieœ swojemu pierwszemu mê¿owi Aleksandrowi Potockiemu. W 1845 roku wieœ przej¹³ Maurycy 
W¹sowicz - uczestnik Powstania Styczniowego, który by³ za³o¿ycielem hodowli ba¿antów. Z tego okresu pochodzi nazwa 
Ba¿anciarnia uroczyska leœnego w Przeciszowie. Od XIX stulecia a¿ do 1945 roku wieœ stanowi³a w³asnoœæ Potockich z Zatora 
Z histori¹ Przeciszowa niepodzielnie zwi¹zany jest trakt komunikacyjny przebiegaj¹cy przez teren gminy. W XV wieku by³ to jeden 
z najstarszych i najwa¿niejszych szlaków komunikacyjnych wiod¹cych z Ukrainy przez Kraków, Zator i Przeciszów do Oœwiêcimia 
i dalej w kierunku Austrii i Czech przez Bramê Morawsk¹. Posiada³ on zarówno znaczenie handlowe, jak te¿ s³u¿y³ do przeprawiania 
wojsk tatarskich oraz wojsk polskich i innych narodowoœci. 

Do najwa¿niejszych atrakcji Przeciszowa nale¿¹:
$  Koœció³ pod wezwaniem œw. Jana Chrzciciela w Przeciszowie - zbudowany w latach 1816 - 1818 przez arch. Józefa Heintzego 

na miejscu wczeœniejszej drewnianej œwi¹tyni, murowany, barokowo-klasycystyczny, jednonawowy z kwadratow¹ wie¿¹ w faliœcie 
wygiêtej elewacji zachodniej, utrzymany w tradycjach barokowej architektury 
sakralnej. O³tarze pochodz¹ z okresu budowy koœcio³a, chrzcielnica z II po³owy XVI 
stulecia, dzwon z 1549 roku. Ciekawostk¹ jest ambona w kszta³cie ³odzi pochodz¹ca 
z koœcio³a dominikanów w Oœwiêcimiu.
$  Koœció³ pod wezwaniem N.N.P. Marii w Piotrowicach - postawiony w 1895 

roku na miejscu drewnianego z koñca XVII stulecia. Cenna rzeŸba Piety z pocz¹tku 
XV wieku, a tak¿e pos¹g Chrystusa upadaj¹cego pod krzy¿em ( prawdopodobnie z II 
po³owy XVIII wieku).
$  Budynek starej plebani w Przeciszowie - murowany, wzniesiony w 1797 

roku. Stanowi³ dobry przyk³ad dawnego budownictwa o charakterze 
klasycystycznego dworku wiejskiego, by³ zachowany w pierwotnym uk³adzie 
przestrzennym, podzia³ach fasad, nakryty dachem ³amanym tzw. "polskim". Obiekt 
zosta³ rozebrany i nie istnieje fizycznie w terenie.
$  Zagroda w Przeciszowie-£owiczkach - powsta³a w I po³owie XIX wieku. Jest 

to cha³upa drewniana konstrukcji zrêbowej, szerokofrontowa o rzucie wyd³u¿onego 
prostok¹ta, centralnie usytuowana czêœæ mieszkalna, spichlerz - stryszek. Piwnica 
murowana z ceg³y. Spichlerz nad piwnic¹ drewniany, konstrukcji zrêbowej. Stajnia 
murowana. Stodo³a na pó³noc od cha³upy, dach czterospadowy. Zagroda otoczona 
czêœciowo sztachetowym p³otem. Zagroda sk³ada siê z obiektów o du¿ej wartoœci 
zabytkowo-etnograficznej z bardzo dobrze zachowanymi cechami 
dziewiêtnastowiecznych obiektów mieszkalnych i gospodarczych grupy 
etnograficznej Krakowiaków Zachodnich.
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GMINA SPYTKOWICE

PO£O¯ENIE

HISTORIA, DZIEDZICTWO I ATRAKCJE

Gmina Spytkowice po³o¿ona jest w Kotlinie Oœwiêcimskiej. Jej pó³nocn¹ granicê stanowi Wis³a, a w³aœciwie 
jej dawny bieg, w czêœci po³udniowej siêga po Pogórze Wielickie. W sk³ad gminy wchodzi 5 miejscowoœci: 
Bachowice, Ryczów, Spytkowice, Miejsce i Lipowa. Obszar o powierzchni 4700 ha zamieszkuje ok. 9 tys. 
osób.

Pierwsza wzmianka o Spytkowicach pochodzi z 1228r. Od 1315r. nale¿a³y one do ksiêstwa oœwiêcimskiego, a od 1445r. do ksiêstwa
zatorskiego. W 1488r. kupi³ je kasztelan s¹decki Piotr Myszkowski, który wzniós³ tutaj murowan¹ wie¿ê. Myszkowscy w³adali 
Spytkowicami do 1617r.

Najwa¿niejsze zabytki w Spytkowicach to barokowy zamek z XVI 
wieku z zabytkowym zespo³em parkowym, koœció³ Œw. Katarzyny,
dwór w Ryczowie oraz liczne kapliczki wotywne i figurki przydro¿ne.
W I po³owie XVI w. Wawrzyniec i Miko³aj Myszkowscy rozbudowali 
wie¿ê i powsta³o frontowe i zachodnie skrzyd³o zamku. Budowla 
zosta³a wzniesiona w stylu gotycko  renesansowym. Od 1832r. 
Spytkowice nale¿a³y do Potockich, którzy zniszczonego w czasie 
II wojny œwiatowej maj¹tku zrzekli siê na rzecz Skarbu Pañstwa. 
Ten przekaza³ zamek naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych. 
Obecnie mieœci siê tutaj siedziba Ekspozytury Archiwum 
Pañstwowego w Krakowie. Wokó³ Zamku rozci¹ga siê zabytkowy 
zespó³ parkowy. Zamek zwrócony frontem na po³udnie, jest 
murowanym i tynkowanym budynkiem o trzech skrzyd³ach 
ujmujacych prostok¹tny dziedziniec, poœrodku którego roœnie 150
letni kasztanowiec.
Koœció³ pw. Œw. Katarzyny w Spytkowicach zosta³ wzniesiony 
w stylu barokowym w XVII wieku. Koœció³ jest murowany 
z kamienia i ceg³y, jednonawowy z prezbiterium zamkniêty 
pó³koliœcie  stanowi cenny przyk³ad barokowej architektury 
sakralnej.

Dwór w Ryczowie, którego powstanie datuje siê na oko³o 1870r. zosta³ zbudowany przez genera³a Piaseckiego w stylu 
pseudoromañskim w otoczeniu zadrzewienia parkowego. Obiekt stanowi przyk³ad unikalnej architektury dworskiej z XIX wieku. 
Obecnie córka genera³a pani Zofia Piasecka  Tarabu³a prowadzi remont i prace pielêgnacyjne w parku.

W Spytkowicach warta uwagi jest tak¿e kaplica Œw. Bart³omieja w Bachowicach. Zbudowana zosta³a w XVII wieku na placu po starym 
koœciele parafialnym. Zlokalizowana w pó³nocnowschodniej czêœci wsi na niewielki wzniesieniu. Cennym zabytkiem jest te¿ 
Kamienny Krzy¿ Pokutny w Bachowicach. Pochodzi prawdopodobnie z koñca XIX wieku i stoi przy drodze na przysió³ek Kaniów.
Najprawdopodobniej nale¿y on do 
najstarszych zabytków sakralnych tej 
ziemi.

Mi³oœników nie ska¿onej natury 
przyci¹gaj¹ do Spytkowic liczne 
atrakcje przyrodniczo  krajobrazowe. 
Gmina zachowa³a na ca³ej swej 
pó³nocnej czêœc i  tereny nie 
zurbanizowane, po czêœci dzikie, 
zajête przez rzekê Wis³ê. Starorzecze 
tej rzeki, tzw. Stara Wis³a, jak 
i kompleks stawów rybnych z otulin¹ 
zieleni s¹ szczególnie atrakcyjne dla 
wêdkarzy, myœliwych i ornitologów. 
Ca³y ten pas to wylêgarnia ptactwa 
w liczbie gatunków rzadko ju¿ 
spotykanych. Du¿a linia brzegowa 
Wiœliska jest bogato ukszta³towana, 
poroœniêta krzewami i drzewami, 
a wodach ¿yj¹ licznie prawie 
w s z y s t k i e  g a t u n k i  r y b  
s³odkowodnych.
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