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1. Opis zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru tworzenia 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Ekomuzeum to sieć rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą „żywą” kolekcję, 

obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. 

Wyjątkowy charakter regionu jest prezentowany jako wypadkowa warunków naturalnych i 

działalności ludzi, historycznej i obecnej. Ekomuzeum służy zachowaniu i prezentacji lokalnego 

dziedzictwa poprzez tworzenie sieciowego produktu turystycznego i edukacyjnego dla turystów 

odwiedzających region. Sieć Ekomuzeum opiera swoją działalność na współpracujących ze sobą 

osobach, instytucjach i organizacjach, które zarządzają obiektami i miejscami, stanowiącymi 

atrakcje ekomuzealne, organizują warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne, oferują wyroby 

rzemieślnicze i artystyczne oraz produkty spożywcze, a także tworzą szlaki i wydarzenia 

kulturalne i rekreacyjne na terenie obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Gościnna Kraina”.   

 

1.1. Obszar tworzenia Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” tworzone jest na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej 

„Dorzecze Soły i Wieprzówki” i obejmuje 5 gmin: 

a. Brzeszcze 

b. Kęty 

c. Oświęcim (gmina wiejska) 

d. Porąbka 

e. Wieprz.  

Gminy te wchodzą w obręb trzech powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego i bielskiego oraz 

dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Gminy są ze sobą zintegrowane poprzez układy 

komunikacyjne, systemy wodne, a także struktury administracyjne. Do roku 1998 tj. do reformy 

administracyjnej kraju gminy Kęty, Oświęcim, Porąbka i Wieprz wchodziły w skład 

Województwa Bielskiego, zaś gmina Brzeszcze do Województwa Katowickiego. Od 1999 roku 

gminy Brzeszcze, Kęty, Oświęcim należą do Powiatu Oświęcimskiego, gmina Wieprz do Powiatu 

Wadowickiego, a gmina Porąbka do Powiatu Bielskiego. Mimo zróżnicowania przynależności 

terytorialnej wszystkie gminy- członkowie LGR współtworzą spójny obszar terytorialny. 

Obszar Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki” obejmujących obszar 337 km2 

zamieszkiwany przez prawie 100 tys. mieszkańców. Cały ten obszar leży w dorzeczu górnej 

Wisły. Dobrze rozwinięta sieć cieków wodnych umożliwiła powstanie dużego zagęszczenia 

stawów i zbiorników wodnych. Zespoły stawów posiadają wielowiekową tradycję, a wśród nich 

do najstarszych należą: stawy Adolfińskie, Grojeckie, Maleckie, czy Zaborskie. Przez wieki 

istnienia, stawy wytworzyły lokalny mikroklimat i stały się ostoją dla wielu gatunków roślin i 

zwierząt. Wysokie walory przyrodnicze zdecydowały o powstaniu tutaj 3 obszarów Natura 2000: 
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Dolina Dolnej Soły (PLB120004), Dolina Dolnej Skawy (PLB120005) i Stawy w Brzeszczach 

(PLB120009) o łącznej powierzchni 14171,2 ha.  

Największy rozwój ziemie te przeżywały za czasów zaboru austriackiego. W tym okresie 

rozbudowana została sieć kolejowa i nastąpił rozwój rybołówstwa, rzemiosła i przetwórstwa. 

Złą sławę przyniósł niemiecki obóz zgłady Auschwitz-Birkenau. Obecnie teren byłego obozu 

zamieniony po wojnie na Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest corocznie 

celem ponad miliona osób z całego świata zwiedzających to miejsce.  

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” jako swoje priorytety wskazała przede 

wszystkim poprawę warunków życia, w tym wzrost dochodów, szczególnie dla osób z sektora 

rybactwa oraz zachowanie walorów przyrodniczo krajobrazowych i kulturowo-historycznych. 

Cele te zamierza realizować poprzez:  

 rozwój rynku zbytu i promocji ryb, 

 rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi i ekoturystyki, 

 rozwój usług dla ludności poprzez rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób 

z sektora rybactwa, 

 zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

 zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, w tym tradycji rybactwa. 

 

1.2. Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 

Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 

Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego służyła określeniu 

potencjału obszaru i zidentyfikowaniu miejsc, obiektów, atrakcji, spędzenia czasu, wydarzeń, 

ludzi, historii, które mogą być podstawą tworzenia Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. Wydzielono 

następujące kategorie miejsc, obiektów, ofert: 

a. Walory przyrodnicze 

b. Sztuka i rękodzieło 

c. Warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne 

d. Muzea, galerie i izby regionalne 

e. Miejsca i obiekty historyczne 

f. Produkty lokalne 

g. Rekreacja na świeżym powietrzu 

h. Noclegi 

i. Kuchnia lokalna 

j. Szlaki i questy. 
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W wielu przypadkach jedno miejsce obiekt może pełnić więcej funkcji i przez to znaleźć się 

równocześnie w kilku kategoriach – np. w galerii czy izbie regionalnej mogą być prowadzone 

warsztaty artystyczne czy rękodzielnicze i można w nich dodatkowo zakupić produkty lokalne. 

W przeprowadzeniu inwentaryzacji uczestniczyli liderzy lokalnych organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych, przedstawiciele ośrodków kultury, przedsiębiorcy związani z branżą 

turystyczną i okołoturystyczną, artyści, rzemieślnicy i inne zainteresowane osoby. Analiza była 

ukierunkowana na takie miejsca i obiekty, które są dostępne, umożliwiają aktywne spędzenie 

czasu, pozwalają zdobyć wiedzę i nowe umiejętności i mogą tworzyć atrakcyjną ofertę 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

 

A. Walory przyrodnicze 

 Stawy Nazieleńce, Brzeszcze, Natura2000 

 Stawy w gminie Oświęcim (szlak zielony pieszy) – Oświęcim - Grojec 

 Starorzecza Wisły: Jawiszowice, Oświęcim – Stare Wiślisko, Brzeszcze – Lisica 

 Aleja Bukowa – Brzeszcze, ul. Partyzantów 

 Aleja Dębowa, tzw. Dworska – Brzeszcze, ul. Dworcowa 

 Rezerwat Buczyny Podkarpackiej – Porąbka na  Zasolnicy 

 Kaskady potoku Wielka Puszcza 

 Hodowla ptaków ozdobnych, p. Jachnicki, Kęty-Podlesie 

 Dolina Soły – Natura2000 – ostoja siedliskowa i ptasia 

 Staw Lekacz – Harmęże – największa kolonia ślepowronów w Polsce 

 Park Lipowy w Kętach  

 

B. Warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne 

 Mleczarnia w Wieprzu – masło z Wieprza (supermasło) 

 Wędzenie karpia – gospodarstwo rybackie: Stanisław Sopicki – Frydrychowice 

 Warsztaty wikliniarskie, Stowarzyszenie „Nadzieja”, Wieprz, Jan Tyrała 

 Klub Kulinarnego Podróżnika – Wieprz – warsztaty kulinarne – kuchnia regionalna 

 Gospodarstwo Ekologiczne, Paweł Kobielus, Wieprz – Biała Droga – pieczenie chleba, 

kawa z żołędzi, ogród zielarski 

 Skansen pszczelarstwa w Grojcu, Pasieka „Malwa”, Krzysztof Zych 

 Warsztaty edukacyjne z pszczelarstwa – Pasieka Banasiów, Kęty-Podlesie 

 Pasieka Edwarda Kaspery w Bulowicach z ulami architektonicznymi 

 Cegielnia w Kętach – pokazy produkcji cegły 

 Klub „Babskie Fanaberie” – warsztaty rękodzielnicze i wystawy – Brzeszcze  

 Dworek w Kobiernicach – warsztaty artystyczne – quilling, ceramika, makrama, Marian 

Gniłka 

 Muzeum w Kętach – tkactwo, bibułkarstwo, malowanie na szkle, warsztaty historyczne 

i inne – 22 warsztaty tematyczne  

 Warsztaty rzeźbiarskie i malarskie, p. Józef Faber – Porąbka 
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 Papiernia w Czańcu z zabytkowymi turbinami 

 Hodowla kóz – Porąbka, ul. Bajkowa, Maciej Walusiak  

 Warsztaty i wycieczki przyrodnicze z Towarzystwem na rzecz Ziemi 

 Gospodarstwo Ekologiczne „Brzozowy Gaj”. 

 

C. Muzea, galerie i izby regionalne 

 Muzeum Świni w Wieprzu  

 Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach 

 Izba Regionalna w Jawiszowicach, p. Krystyna Blamek-Hyrkiel 

 Zbiór zegarów – p. Hanzlik – Kęty Podlesie 

 Izba Regionalna w Porąbce + warsztaty tkackie 

 

D. Sztuka i rękodzieło 

W tej kategorii znalazły się miejsca i obiekty, które oferują kontakt z lokalną sztuką i rzemiosłem 

w różnych formach – można oglądać eksponaty podczas wizyty w galerii lub izbie regionalnej, 

można prześledzić proces twórczy podczas demonstracji artystów i rękodzielników lub nauczyć 

się samemu tworzyć przedmioty artystyczne i rękodzielnicze podczas warsztatów tematycznych. 

Ponadto w większości miejsc można zakupić gotowe dzieła i wyroby. Do tej kategorii należą 

obiekty, wymienione w kategorii „Warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne” oraz „Muzea, 

galerie i izby regionalne”. 

 

E. Miejsca i obiekty historyczne 

 Drewniany kościół z XVI w. Nidek (SAD) 

 Kościół Św. Wawrzyńca w Grojcu (SAD) 

 Kościół Św. Bartłomieja w Porębie Wielkiej (SAD) 

 Kościół Św. Marcina w Jawiszowie (SAD) 

 Klasztor OO. Reformatów w Kętach 

 Kaplica Jana Kantego w Ketach 

 Kościół Sióstr Klarysek w Kętach 

 Kościół Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach 

 Klasztor Franciszkanów w Harmężach, Marian Kołodziej (stała ekspozycja), las krzyży 

 Średniowieczny układ urbanistyczny Kęt 

 Ruiny średniowiecznego zamku na Wołku w Porąbce 

 Osiedle robotnicze: Stara Kolonia i Nowa Kolonia – Brzeszcze 

 Osiedle Urzędnicza Kolonia – Brzeszcze 

 Kościół Św. Urbana w Brzeszczach 

 Dzielnica willowa w stylu zakopiańskim w Kętach-Podlesie 

 Dzwonnica przy kościele Św. Urbana z średniowiecznym dzwonem 

 Osiedle fińskich domków – Brzeszcze 
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 Stacja kolejowa w Kętach (nieczynna) 

 Kościół w Bujakowie – projekt Wiktora Zinna 

 Kościół Św. Bartłomieja – projekt Franciszka Mączyńskiego w Czańcu 

 Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Bielanach 

 Kaplica Św. Urbana w Porąbce 

 Zapora w Porąbce z elektrownią (można zwiedzać) 

 Cmentarz żydowski w Kętach 

 Grób Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Kętach 

 Łaźnia w Podobozie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau „Jawischowitz” 

w Jawiszowicach + ekspozycja 

 Podobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau „Budy” – Miejsce Martyrologii 

Żydówek (Izba Pamięci, planowana wystawa) 

 Pomnik lotnika amerykańskiego na cmentarzu w Jawiszowicach 

 Kapliczki i krzyże przydrożne 

 Cudowne źródełko w Witkowicach + kapliczka 

 Miejsce postoju Józefa Piłsudskiego w Kętach - tablica 

 Pomnik Kostki Jagiełły w Zasolu 

 Pomnik upamiętniający bitwę pod Rajskiem 

 Grób dziadków Jana Pawła II na cmentarzu w Czańcu 

 Pieta średniowieczna w kościele Matki Bożej Bolesnej – Brzeszcze Jawiszowice 

(współczesna budowla) 

 Ruiny elektrowni Andreas – budowanej przez więźniów obozu – Brzeszcze 

 Kolonia – osiedle dla dyrekcji elektrowni w Porąbce 

 Bunkier w gminie Oświęcim – Stawy Monowskie 

 Kapliczka Matki Bożej Śnieżnej na Trzonce w Czańcu 

 Kapliczka przy źródełku w Bielanach 

 

 

F. Produkty lokalne 

W tej grupie obiektów znalazły się przede wszystkim miejsca, które mają w ofercie degustację 

i sprzedaż produktów lokalnych z obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły 

i Wieprzówki”, produkowanych i tworzonych z lokalnych surowców, zgodnie z tradycyjnymi 

przepisami i technikami wykonania. 

 

G. Rekreacja na świeżym powietrzu 

 Łowisko „Witolda”, Witold Noworyta, w Grojcu + Gminna Izba Rybactwa – Dom 

Ludowy w Grojcu (tworzona) 

 Ośrodek Zarybieniowy w Porąbce – hodowla pstrąga, można kupić produkty, ryby 

 Łowiska w Rajsku-Wilczkowicach (różne ryby) 
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 Ranczo „Na Widoku”, Małgorzata Marek – Kęty 

 Stadnina koni Państwa Michoniów w Babicach 

 Stadnina koni Korczyk – Jawiszowice 

 Stadnina koni Stadnina Koni „Karino”, Brzeszcze 

 Strzelnica Myśliwska w lesie w Jawiszowicach – planowana jest Izba Myśliwska (2015) 

 Łowisko we Frydrychowicach, Stanisław Sopicki 

 Gospodarstwo Ekologiczne „Brzozowy Gaj” 

 Łowisko na Owczarni, Kęty 

 Łowisko Rajsko PZW „Koło Wędkarskie Oświęcim-Miasto” 

 Łowisko Koła PZW Kęty „Dyrczoniówka” 

 Łowisko Towarzystwa Wędkarskiego „SAZAN”. 

 

H. Noclegi 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom ze smakiem” w Grojcu 

 Pensjonat „Dworek Galicyjski” Beata Kluczyk, Skidziń 

 Gospodarstwo Agroturystyczne, Andrzej Szlagor – Kęty Podlesie 

 Gospodarstwo Agroturystyczne na Trzonce, „Pod Złotą Górką” 

 Gospodarstwo Agroturystyczne, Państwo Sordyl w Czańcu 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Cichy Zakątek” we Frydrychowicach, Marta Ogiegło 

 Hotel „Relax” w Kętach 

 Hotel „Piwnica Rycerska” w Kętach 

 Hotel „Wir” w Porębie Wielkiej 

 Hotel „Przystań nad Sołą” w Bielanach 

 Pensjonat w Porąbce 

 Hostel w Broszkowicach, gm. Oświęcim. 

 

I. Kuchnia lokalna 

Do tej kategorii zaliczono miejsca, w których można uczestniczyć w degustacji lub zakupić 

potrawy, przyrządzone według miejscowych przepisów i z lokalnych surowców. Zidentyfikowano 

je kategorii miejsc: „Warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne”, gdzie znalazły się warsztaty 

kulinarne, „Noclegi” i „Rekreacja na świeżym powietrzu” – dotyczy to przede wszystkim potraw z 

ryb słodkowodnych, które znajdują się w ofercie łowisk. Zinwentaryzowano specyficzne potrawy 

popularne lokalnie: prażone/prażonki – w garnku żeliwnym danie prażone na wolnym ogniu, cyr 

– pszenica prażona, gotowana i ze skwarkami, paprykarz z karpia i pasta z karpia, masło 

z Wieprza, szynka z kością, tradycyjny chleb na zakwasie, szare kluchy – z ziemniaków surowych 

i gotowanych w kształcie zeppelina, wodzianka – zupa, groch z kapustą, karp na jesiennej 

pierzynce, placki ziemniaczane z gulaszem – specjalny przepis, wędzony karp, nalewki – 

pigwówka, miodonka.   
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J. Szlaki i questy 

 Szlak Architektury Drewnianej (SAD) 

 Szlak Rowerowy Greenway (wzdłuż Wisły) 

 Pętla rowerowa przez Osiek, Polankę Wlk. i Oświęcim 

 Ścieżka edukacyjna w Parku Lipowym w Kętach – lipy z całego świata 

 Questy 

 Szlak „Marszu Śmierci więźniów Auschwitz przez Oświęcim i Brzeszcze (od Oświęcimia 

do Wodzisławia) 

 Szlak rowerowy w Dolinie Soły 

 Szlaki rowerowe na terenie Dorzecza Soły i Wieprzówki (mapa) 

 Droga wodna Górnej Wisły (można wynająć galar z pilotem w TnRZ) 

 Szlaki turystyczne piesze na obszarze Dorzecza Soły i Wieprzówki. 

 

1.3. Osobowości i ciekawe postaci z terenu Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły 

i Wieprzówki” 

Przy tworzeniu ekomuzeum warto uwzględnić ciekawe, barwne postaci, które pochodzą 

z danego terenu lub też mieszkały czy przebywały w nim czasowo. Na terenie Ekomuzeum 

„Gościnna Kraina” zidentyfikowano blisko 13 takich postaci, o których warto opowiedzieć czy 

choćby wspomnieć podczas wizyt w związanych z nimi miejscach. Dodatkowo znane są historie 

związane z pomocą mieszkańców okolicznych miejscowości więźniom – uciekinierom z obozów 

koncentracyjnych podczas II wojny światowej.  

 Józef Pękala – gawęda, prezentacja mini-budowli historycznych z patyczków 

 Antoni Hawełka - (17 stycznia 1840 - 14 stycznia 1894) kupiec i restaurator krakowski, 

urodzony w Kętach. Był założycielem dobrze znanej restauracji „Pod Palmą” na Rynku 

w Krakowie i pierwszy kolonialny sklep w roku 1876. Wymyślił kanapki. 

 Jan Kanty również Jan z Kęt, (ur. 23 lub 24 czerwca 1390 w Kętach, zm. 24 grudnia 

1473 w Krakowie) – prezbiter, polski święty Kościoła katolickiego. Mając 23 lata udał się 

do Krakowa na studia, które ukończył w 1418 ze stopniem magistra sztuk; 

potem przyjął święcenia kapłańskie w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Tuchowie, obecnie sanktuarium ojców redemptorystów. Od 1421 przez osiem lat 

prowadził szkołę klasztorną u miechowskich bożogrobców. Tam również zaczął 

przepisywać rękopisy, co robił przez resztę życia, oraz głosił kazania. W 1429 zaczął 

wykładać na Akademii Krakowskiej, równocześnie studiując w niej teologię – 

magisterium otrzymał w 1443. W tym czasie został kanonikiem i kustoszem w Olkuszu. 

Z probostwa tego jednak szybko zrezygnował. Kilkakrotnie pielgrzymował do Rzymu. 

Pozostawione rękopisy świadczą o niebywałej pracowitości i wytrwałości. Zawarł 

w nich poglądy koncyliarystyczne, które głosił do końca życia. Jan Kanty został 

http://pl.wikipedia.org/wiki/23_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1390
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99ty
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1473
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiter
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/1418
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99cenia_kap%C5%82a%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Nawiedzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Tuchowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Nawiedzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Tuchowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Redemptory%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/1421
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miech%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_Rycerski_Grobu_Bo%C5%BCego_w_Jerozolimie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1429
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1443
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olkusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koncyliaryzm
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beatyfikowany 27 września 1680 (razem z Józefem Kalasantym) przez bł. Innocentego 

XI, a kanonizowany 16 lipca 1767 przez Klemensa XIII. 

 Ambroży Grabowski (ur. 7 grudnia 1782 w Kętach, zm. 3 sierpnia 1868 w Krakowie) – 

polski historyk, księgarz, kolekcjoner, archeolog i antykwariusz, autor przewodników 

po Krakowie. Był samoukiem. Jako antykwariusz gromadził w swej księgarni rzadkie 

druki polskie, wskutek czego uczeni – tacy jak Jerzy Samuel Bandtkie czy Jan Paweł 

Woronicz – zachęcili go do badania zabytków krakowskich, zwyczajów ludowych itd. 

W 1824 roku Ambroży Grabowski w trakcie swoich badań ustalił imię autora ołtarza 

Mariackiego, które z wiekami zostało zapomniane.  

 Antoni Szczerbowski - (ur. 6 czerwca 1859 w Kętach, zm. 24 września 1912 we Lwowie) 

– działacz strażacki, konstruktor. Drugi z kolei szef Krajowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii, naczelny redaktor miesięcznika 

„Przewodnik Pożarniczy” wydawanego we Lwowie. Wynalazca uniwersalnej drabiny 

pożarniczej zwanej później drabiną Szczerbowskiego. Był nauczycielem w szkole 

ludowej w Kętach. W roku 1882 wstąpił do lokalnej ochotniczej straży pożarnej, 

a wkrótce potem został dowódcą jednego z oddziałów. W 1886 r. odbył przeszkolenie 

w krakowskiej zawodowej straży pożarnej zakończone uzyskaniem stopnia inspektora 

straży pożarnych. W latach 1885-1893 pracował w Oświęcimiu w Urzędzie Miejskim 

oraz w tamtejszej ochotniczej straży pożarnej. Od 1893 do 1896 mieszkał w Jarosławiu, 

gdzie był naczelnikiem Miejskiej Straży Pożarnej (zawodowej). Począwszy od ostatniego 

kwartału 1895 był też zastępcą sekretarza Krajowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych we Lwowie (ta funkcja odpowiadała zastępcy przewodniczącego Związku). 

Po śmierci współzałożyciela i pierwszego sekretarza Związku, inż. Aleksandra 

Piotrowskiego – został sekretarzem Związku (co odpowiadało przewodniczącemu 

Związku). Podejmował działania o charakterze organizacyjnym, zajmował się 

organizacją kursów pożarniczych, interesował się techniką pożarniczą. Był także 

(w latach 1896-1912) redaktorem naczelnym miesięcznika "Przewodnik Pożarniczy", 

który w tym czasie osiągnął wysoki poziom merytoryczny i sporą popularność. 

Na łamach czasopisma publikował artykuły o problematyce fachowej, ale także 

wypowiadał się na temat etyki służby pożarniczej, honorze strażackim i godności 

osobistej. Był też wydawcą. W ramach Biblioteki Strażackiej Krajowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Galicji i w pierwszych latach niepodległej 

Polski, ukazało się 78 broszur oraz 5 książek z zakresu szeroko rozumianego 

pożarnictwa (zagadnienia organizacji, taktyki i techniki pożarniczej, akcji gaśniczych, 

przeciwpowodziowych i innych działań ratowniczych, chemii w pożarnictwie, 

budownictwa ogniotrwałego, zapobiegania pożarom, ćwiczeń gimnastycznym 

strażaków). Był konstruktorem uniwersalnej drabiny pożarniczej zwanej drabiną 

Szczerbowskiego. Jego wynalazek był bardzo rozpowszechniony wśród ochotniczych 

i zawodowych straży pożarnych i szeroko wykorzystywany podczas akcji gaśniczych 

i ratowniczych, ze względu na swoją wszechstronność. Drabiny typu Szczerbowskiego 

składały się z dwóch oddzielnych przęseł, które można było użytkować oddzielnie albo 
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zestawiać ze sobą pod odpowiednim kątem. Konstrukcja drabiny Szczerbowskiego 

umożliwiała używanie jej w rozmaitych kombinacjach w zależności od sytuacji: mogła 

być wolno stojąca ustawiona w piramidkę, można było ja przystawiać do obiektu 

lub mogła być używana jako drabina dachowa. 

 Cecylia Borzęcka – urodziła się 29 października 1833 r. w szlacheckiej rodzinie 

Chludzińskich – na Kresach Rzeczypospolitej, w Antowilu koło OrszyMłodziutka Celina 

marzyła o jeszcze jednym: chciała zostać zakonnicą. Wolą rodziców okazało się jednak 

jej zamążpójście, więc w wieku dwudziestu lat wyszła za mąż za Józefa Borzęckiego 

i zamieszkała w majątku męża niedaleko Grodna. Jako młoda mężatka przeżyła śmierć 

pierworodnego syna Kazimierza. Niedługo po urodzeniu zmarła także córeczka Maria. 

Mocno przeżyła ból po stracie matki i siostry… To wszystko zdarzyło się w pierwszych 

latach małżeństwa. Za pomoc udzielaną powstańcom styczniowym w 1863 r. znalazła 

się w więzieniu w Grodnie – wraz z kilkumiesięczną córeczką Jadwigą, najmłodszym 

powstańczym więźniem… Czasem próby dla Celiny była ciężka choroba męża. W 1869 r. 

Józef Borzęcki, dotknięty paraliżem, stracił władzę w nogach. Celina wraz z córkami 

i chorym mężem wyruszyła do Wiednia, w poszukiwaniu dla niego skutecznej kuracji. 

Troskliwie się nim opiekowała przez pięć lat choroby. Józef zmarł w 1874 r. Celina 

poświęciła się wychowaniu córek. Szanowała ich wolę, kiedy wybierały życiowe 

powołania: do życia małżeńskiego i zakonnego. Starszej – Celinie towarzyszyła, kiedy 

rodziły się jej dzieci. A potem, mimo licznych zakonnych obowiązków, była dobrą  

babcią dla swoich pięciorga wnucząt. Po śmierci męża Celina Borzęcka wróciła 

do młodzieńczych marzeń o zakonie. Wkrótce razem z młodszą córką Jadwigą złożyła 

śluby zakonne. Pod wpływem księży zmartwychwstańców zorganizowała żeńskie 

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pa- na Naszego Jezusa Chrystusa. Pod taką 

nazwą instytut, po wielu latach oczekiwania i pokonywania przeszkód, zyskał kościelną 

aprobatę w styczniu 1891 r. Wraz z Celiną obowiązki w zgromadzeniu podjęła córka 

Jadwiga, obecnie również kandydatka na ołtarze. Zgromadzenie zajęło się 

prowadzeniem szkół, przedszkoli, internatów. W mieście św. Jana Kantego Celina 

Borzęcka ulokowała w 1891 r. pierwszą w Polsce placówkę zmartwychwstanek. 

W skromnej starej chacie najpierw założyła szkołę dla dziewcząt i nowicjat. Początki 

były trudne, a siostrom i ich wychowankom doskwierała bieda. Cztery lata później 

stanął w Kętach klasztor. Matka Celina sama zaprojektowała kaplicę, z Matką Bożą 

Ostrobramską w ołtarzu i patronami Polski, Litwy i Rusi na witrażach. Tu też 

zmartwychwstanki wybudowały szkołę i ochronkę dla dzieci. Stąd też wyruszyły 

do kolejnych placówek – w Częstochowie, Warszawie. 

 Aleksander Kłosiński (ur. 10 lutego 1892 w Kętach – zm. 7 kwietnia 1974 w Kętach) – 

mistrz kuśnierstwa, właściciel warsztatu rzemieślniczego, działacz społeczny, zbieracz 

lokalnych pamiątek, które stały się podstawą zbiorów powołanego w 2003 r. 

samorządowego Muzeum w Kętach, które nosi jego imię. Aleksander Kłosiński zaczął 

po II wojnie światowej gromadzić pamiątki związane z lokalnym rzemiosłem, stare 

przedmioty codziennego użytku, militaria, dokumenty, zdjęcia związane z historią 
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i kulturą regionu. W swoich zbiorach pragnął ukazać historię miasta i przeobrażenia, 

jakie się w Kętach dokonały, poświęcając uwagę zwłaszcza temu, co było mu najbliższe 

– przeszłości rzemiosła kęckiego, starym dokumentom cechowym, sprzętom 

i warsztatom tkackim. Stworzył w ten sposób zalążki przyszłego muzeum. Po jego 

śmierci zgromadzone zbiory rodzina przekazała miastu, które na ich bazie powołało w 

1977 roku do życia placówkę o nazwie: Zbiory Historyczne Miasta Kęty, przekształconą 

w roku 1981 na muzeum, któremu w 1994 r. nadano imię Aleksandra Kłosińskiego. 

W 2003 r. Rada Miejska Gminy Kęty powołała do życia samorządową instytucję kultury 

- Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach. Ofiarodawca otrzymał przyznaną 

przez Ministerstwo Kultury i Sztuki złotą odznakę: "Za ochronę zabytków", która 

stanowi pośmiertny hołd dla jego pracy kolekcjonerskiej. 

 Ks. Prałat Józef Strączek – urodził się w 1914 roku. W 1939 r. święceń kapłańskich 

udzielił mu w katedrze na Wawelu kard. Adam Sapieha. Pracował w Wilkowicach, 

Komorowicach, Rajczy, Żywcu. W 1957 r. objął parafię Narodzenia NMP w Porąbce, 

gdzie mieszka do dziś. Emerytowany proboszcz parafii Narodzenia NMP w Porąbce koło 

Kęt 17 października 2014 r. skończył 100 lat. Autobiografia. 

 Igor Mitoraj (ur. 26 marca 1944 w Oederan, zm. 6 października 2014 w Paryżu) – polski 

rzeźbiarz, od 1968 tworzący poza granicami kraju (Francja, Włochy). Urodził się w 1944 

w Oederan w Rudawach jako syn deportowanej polskiej robotnicy przymusowej 

i francuskiego jeńca wojennego, oficera Legii Cudzoziemskiej. Po zakończeniu wojny 

matka wraz z synem powróciła do Polski, do swoich rodziców. Dzieciństwo i młodość 

Mitoraj spędził w miejscowości Grojec. Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Bielsku-

Białej wstąpił w 1963 na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował 

malarstwo pod kierunkiem Tadeusza Kantora. W 1968, po studiach wyjechał do Paryża 

studiować w École nationale supérieure des beaux-arts. Zmarł 6 października 2014 

w Paryżu. 

 Eugeniusz Janota (ur. 31 października 1823 w Kętach, zm. 17 października 1878 

we Lwowie) – polski animator ruchu turystycznego, germanista, taternik, przyrodnik, 

badacz folkloru góralskiego, ksiądz katolicki. 

 Stanisław Jarząbek – artysta, rzeźbiarz 

 Artur Grottger przebywał w Porębie Wielkiej – namalował cykl „Wojna” 

 Ród Tomkiewiczów – Kobiernice – działalność związana z badaniami historycznymi 

 

Analiza osobowości i ciekawych/ważnych postaci związanych z obszarem Lokalnej grupy Rybackiej 

„Dorzecze Soły i Wieprzówki” była istotnym elementem badania potencjału pod kątem określenia 

tematu przewodniego i charakteru ekomuzeum. Zebrane informacje stanowią podstawę narracji, 

która może być prowadzona w różnych miejscach ekomuzealnych, związanych z poszczególnymi 

postaciami. Zebrany materiał może też służyć do rozwijania kolejnych atrakcji z wykorzystaniem 

wydarzeń dotyczących określonych postaci i historii z nimi związanych. 
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1.4. Legendy i historie 

Lokalne historie i legendy warto uwzględnić przy budowaniu narracji o obszarze ekomuzeum, 

pobudzają one wyobraźnię, tworzą wyjątkową aurę i pokazują niezwykłe i tajemnicze 

wydarzenia w szczególny sposób – często łatwo zapadają w pamięć. Poniżej lista 

zidentyfikowanych legend z terenu Lokalnej Grupy Rybackiej „Gościnna Kraina”: 

 Legenda o włosienicy – o powstaniu Włosienicy (o nazwie miejscowości autorstwa 

Bronisława Jani) 

 Legenda o zamku na Wołku – o rycerzach rabusiach i Skrzyńskiej (szlachcianka, herszt 

bandy, wg. badań zmarła śmiercią naturalną) - wg legendy krwawa dama, waleczna, 

stracona  na rynku w Krakowie, spuszczona w beczce z zamku na Wołku, historia + 

legenda autor, badacz dr Przemysław Stanko PAT w Krakowie 

 Legenda o powstaniu Kęt – Libenwerde – Miłocin – dwóch braci książąt – podzielili 

Księstwo Oświęcimsko-Zatorskie na dwa Oświęcimskie i Zatorskie – kłócili się. 

Na polowanie w kącie Soły (Kęty) spotkali się, pogodzili się – znaleźli skarb gniazdo 

orlicy z 3 jajami – herb pół orła, 3 jaja i rzeczka- Wincenty Pol 

 Legenda o świętym Janie Kantym, o cudach.  Wincenty Pol – legendy o Janie Kantym 

 Piekielnica (jest w źródłach pisanych) – miejsce straceń mieszczan z Kęt – Kęckie Góry 

Południowe, „mówi się”, że jest to miejsce, w którym pojawiają się postacie, 

ktoś chodzi. 

 Kolejne miejsce: Na Czajkach – też straszy, nie wiadomo dlaczego, ktoś idzie za ludźmi, 

słychać głosy 

 Historia dzwonu z kościoła św. Wawrzyńca z Grojcu (Kazimierz Bidenin) – powiązana 

z Muenster w Niemczech, odnaleziony w Muenster. „Dwa dzwony” z kościoła pw. Św. 

Otylii w Brzeszczach. Legenda czy rzeczywistość”. 

 Dzwon w Brzeszczy- średniowieczny dzwon z drewnianego kościoła  św.  Otylii- 

sprowadzony po rekwizycji  w czasie II wojny  światowej z Niemiec  

 Wojna Kęcka – XVI-XVII – źródła. 

 Bitwa pod Rajskiem 3/4 września 1939 – przegrana, żołnierze potopili się w Sole, 

Batalion „Oświęcim”. 

 Pałac Radziwiłłów w Grojcu – historia rodu. 

 Dwór w Zaborzu, Pałac  Tyszkiewiczów w Porębie Wielkiej. 

 Historia budowy zapory w Porębie, otwarcia – kronika fotograficzna, autorem projektu 

inż. Narutowicz. 

 Pradziadkowie Jana Pawła II  - historia rodziny Wojtyłów – Czaniec - zapiski 

(Jan Wojtyła). 

 Pobyt wojsk Marszałka Sieniawskiego – Jana III Sobieskiego, jak szedł na odsiecz 

Wiednia – Kęty, Wieprz – udokumentowane miejsca stacjonowania wojsk, wyżywienie 

wojska było nie do udźwignięcia dla jednej wioski 
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 Pobyt Piłsudskiego (Kobiernice, Czaniec) – w muzeum jest zydel, na którym siedział 

podczas pobytu w Kętach, ułani hucznie obchodzili Józefa i trzeba było pokrywać straty 

 Niektórymi dobrami zarządzali Habsburgowie (jako właściciele) – Brzeszcze, Porąbka, 

część Kęt. W Porąbce Habsburgowie przekazali chłopom las, PRL go zabrała, ale udało 

się go odzyskać. 

 Henryk Walezy uciekał przez Oświęcim, jak uciekał z Polski, przeprawiał się przez Wisłę, 

jakiś dostojnik go gonił i błagał o pozostanie.  

 Funkcjonowanie  Niższej  Szkoły  Rolniczej w dworku Kobiernicach. 

 Przekaz o wojnie pod Kętami pochodzi  z „Chronografii albo Dziejopisa Żywieckiego” 

Andrzeja Komonieckiego, kronikarza i wójta żywieckiego (1658 – 1729). 

Była to wojenka prywatna toczona przez starostów: Komorowskiego z Oświęcimia 

i Podlaskiego z Zatora. Przedmiotem sporu było kilka wsi na granicy Żywiecczyzny, 

które Komorowski, nie szanujący prawa hulaka i awanturnik, chciał dla siebie. 

10 listopada 1609 doszło pod Kętami do bitwy, wygranej przez starostę zatorskiego. 

Pokonany Komorowski stracił 80 ludzi. Oto dokładny cytat z jego niezrównanego dzieła: 

„Tegoż roku Jego Mość pan Mikołaj Komorowski, starosta oświęcimski, mając nienawiść 

z Jego Mością panem Podlaskim, starostą zatorskim, ruszył przeciwko niego lud swój 

poddaństwa, chcąc mieć niektóre wsi do granic żywieckich odjąć i starostwo zatorskie 

sobie przywłaszczyć. Szkody mu znaczne czynił i tytuł mu odbierał, pisząc: Jego Mość pan 

Komorowski, Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego najwyższy starosta. I mało na tym było, 

aż pod Kęty miasteczko, zgromadziwszy niemałą kupę chłopstwa, pojechał; przeciwko 

któremu Jego Mość pan Podlaski wyprawił się, i szańce, gdzie Werona tak zwana stoi 

karczma, usuł, mając balonów na 150 dobrych strzelców, okrom inszej kupy chłopstwa. 

Gdy tedy dnia 10 listopada, to jest w samą wigilią świętego Marcina dał Jego Mość pan 

Komorowski okazyją, pan też Podlaski na niego się ruszył i lud jego rozpłoszył i uciekających 

wielu przez rzekę Sołę postrzelił. Któremu niemało ludzi poraził, jako według rachunku 

na osiemdziesiąt onych naliczono; tamże na wyspie pogrzebieni, a drudzy pouciekali. 

Którą sprawę kęcką wojną nazywają.” 

Zebranie legend i historii związanych z obszarem Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły 

i Wieprzówki” było istotnym elementem badania potencjału pod kątem określenia tematu 

przewodniego i charakteru ekomuzeum. Zebrane informacje stanowią podstawę narracji, która 

może być prowadzona w różnych miejscach ekomuzealnych, z którymi są związane. Opisane 

legendy i historie mogą też służyć do rozwijania kolejnych atrakcji, których mogą być osnową. 

 

1.5. Święta lokalne 

Kalendarz imprez, podczas których można lepiej poznać lokalną historię, tradycje, obyczaje, 

spróbować lokalnej kuchni, poznać twórców – artystów i rzemieślników i ich dzieła, stanowi 

bardzo istotny element ekomuzeum. Zinwentaryzowano wszystkie wydarzenia kulturowe, 
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rekreacyjne i sportowe, organizowane w różnych miejscowościach na terenie obszaru Lokalnej 

Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, które mogą uatrakcyjnić i promować 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina”.  

Impreza/wydarzenie miesiąc 

Brzeszcze – Bieg o Złote Gacie – ogólnopolski Marzec/kwieceiń 

Jawiszowice  ( w herbie Jawiszowa był paw) 

– Wielkanocny kiermasz przy kościele św. Marcina 

w Jawiszowicach 

- „Jawiszowicki Paw” i „Jajuszowickie Jajo" – konkurs na 

najpiękniejsze jajko i na najpiękniejszego pawia 

Niedziela Palmowa 

Bielany, Porąbka - konkurs Palm w Niedzielę Palmową Niedziela Palmowa 

Oświęcim – spotkania z tradycją świąteczną  Niedziela Palmowa 

Bielany – Spływ Sołą „na byle czym” „Lany Poniedziałek”  

Brzeszcze – „Lany Poniedziałek” – Śmierguśnicy jeżdżą 

traktorem lub na rowerach i leją wodą  

Wielkanoc – „Lany 

Poniedziałek” 

Oświęcim - bieg sołecki w Zaborzu Maj/czerwiec 

Święto Gminy Wieprz –Turniej „Wiejskie dyscypliny sportowe”, 

konkurs na najlepsze danie z wieprzowiny 
czerwiec  

Kęty – Rajd Rowerowy Honorowych Dawców Krwi Gminy Kęty czerwiec 

Brzeszcze – Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy  czerwiec 

Wieprz - rowerowy rajd niepełnosprawnych czerwiec 

Dni Porąbki  koniec czerwca 

Porąbka - Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzech Zapór” czerwiec/lipiec 

Kęty - słuchanie muzyki w plenerze lipiec 

Kęty - Kino w plenerze lipiec 

Odpust przy kaplicy Matki Bożej Śnieżnej  na Trzonce pierwsza niedziela sierpnia 

Dni Kęt sierpień 

Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych - Bielany (gm. 

Kęty)  
sierpień 

Brzeszcze – B Festiwal (niekomercyjny festiwal muzyczny) sierpień  

„Jesienne niedziele organowe” w Kościele Matki Bożej Bolesnej 

w Jawiszowicach 
Wrzesień/październik 

Międzynarodowy  Festiwal Twórczości Religijnej „Psallite Deo” 

w Kętach 
październik 

Odpust ku czci Jana Kantego w Kętach październik 

Kęcki Jarmark Świętojański październik 

Kęty – Festiwal Lodu, warsztaty, kiermasz Październik/ grudzień 

Oświęcim – spotkania z tradycją świąteczną  tydzień przed wigilią 
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2. Opis obiektów ekomuzealnych 

 

2.1. Obiekty Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Spośród inwentaryzowanych miejsc i obiektów wybrano 44 obiekty / miejsca i oferty, które 

będą tworzyły Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. Przy wyborze kierowano się następującymi 

kryteriami: 1) związek z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowo-historycznym, 2) 

dostępność, 3) możliwość doświadczenia czegoś więcej niż tylko oglądanie – np. spotkanie z 

twórcą, możliwość wzięcia udziału w warsztatach lub zajęciach edukacyjnych. Ponadto w ofercie 

Ekomuzeum znalazło się 18 szlaków pieszych i tras rowerowych, które prowadzą przez 

najciekawsze i najpiękniejsze przyrodniczo i kulturowo obszary Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

1. Klub "Babskie Fanaberie" w Brzeszczach 

ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze, tel. +48 662 188 708 

GPS: 49°58'55.8"N 19°08'51.9"E 

Kategorie: warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne, sztuka i rękodzieło 

Klub „Babskie Fanaberie” został utworzony przez grupę aktywnych kobiet z Brzeszcz, których 

pasją jest rękodzieło. Koronki szydełkowe, koronki klockowe, frywolitka, origami, 

decoupage, patchwork czy pisanie ikon – małe dzieła sztuki mogą wzbudzić prawdziwy 

zachwyt. Klub organizuje dla wszystkich chętnych dorosłych i dzieci warsztaty rękodzielnicze, 

podczas których można nauczyć się samemu tworzyć niezwykłe przedmioty. 

2. Gospodarstwo Agroturystyczne „Cichy Zakątek” 

Frydrychowice 39, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 608 060 491 

GPS: 49°54'23.6"N 19°24'08.3"E 

Kategorie: noclegi, rekreacja na świeżym powietrzu 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Cichy Zakątek” zlokalizowane jest w pięknie, na pagórkach 

położonej miejscowości Frydrychowice. Można tu wypocząć wśród drzew i zieleni. 

Gospodarstwo oferuje 18 miejsc noclegowych, 2 dobrze wyposażone kuchnie, 4 łazienki. 

Goście mogą też korzystać z altany z grillem, miejsca na ognisko, a dzieci mają do dyspozycji 

domek ze zjeżdżalnią i trampolinę. Dla spragnionych wyciszenia został stworzony kącik 

relaksacyjny na hamakach, rozwieszonych pośród drzew, gdzie spokojnie można „pozbierać 

myśli”. 

3. Gospodarstwo Ekologiczno-Turystyczne EKOFARM Maria Sordyl 

 ul. Lipowa 8, 43-354 Czaniec, tel. +48 33 810 96 80 

 GPS: 49°50'15.5"N 19°17'16.0"E 

 Kategorie: noclegi, produkty lokalne, kuchnia lokalna 

Gospodarstwo położone malowniczo u podnóża Beskidu Małego, od wielu lat posiada 

certyfikat producenta żywności ekologicznej. Gospodarze gwarantują spokojny wypoczynek 

w kontakcie z naturą oraz zapraszają na wspólne wieczory przy ognisku i wycieczki górskie 

w Beskid Mały. W gospodarstwie uprawia się zboża, warzywa, owoce, hoduje konie, krowy, 
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kaczki i kury. Można nauczyć się robić sery, masło, chleb, a także gotować tradycyjne 

lub wegetariańskie potrawy oraz poznać tajniki robienia konfitur. Goście mają okazję 

zobaczyć jak prowadzi się uprawy ekologiczne oraz kupić produkty z gospodarstwa: mleko, 

sery, jajka, masło i warzywa. 

4. Muzeum Świni 

I piętro budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, 34-122 Wieprz 219, tel. +48 33 875 52 16, 

www.sepiafotovideo.pl/muzeumswini 

GPS: 49°53'27.6"N 19°21'31.7"E 

Kategorie: muzea, galerie i izby regionalne 

Pierwsze muzeum, które gromadzi w swoich zbiorach maskotki, skarbonki, breloczki, 

koszulki – wszystko co przypomina świnki, wieprze, prosiaczki. Muzeum zgromadziło już 

setki eksponatów, w tym konewki, latarki, budzik, w zbiorach znalazł się nawet obraz olejny! 

Muzeum zaprasza do obejrzenia niezwykłej kolekcji i wysłuchania ciekawych historii, 

np. dlaczego świnia jest ulubionym wzorem skarbonek.  Muzeum chętnie przyjmuje nowe 

eksponaty. Godziny otwarcia: 8.00 – 15.00. 

5. Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach 

Rynek 16, 32-650 Kęty, tel. +48 33 845 31 07, www.muzeum.kety.pl, FB/Muzeum Kęty 

GPS: 49°52'58.5"N 19°13'17.6"E 

Kategorie: muzea, galerie i izby regionalne, warsztaty edukacyjne i zajęcia edukacyjne 

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach mieści się w zabytkowej kamienicy nr 16 przy 

kęckim Rynku. Gromadzi przedmioty związane z historią, życiem codziennym mieszkańców 

Kęt i wsi pogranicza śląsko-małopolskiego. Unikatowe pamiątki z historii miasta i okolicy 

prezentowane są na wystawach: historycznej, artystycznej i etnograficznej. W muzeum 

znajduje się sklep, w którym można zakupić pamiątki związane z Kętami oraz regionalne 

wydawnictwa. W stałej ofercie muzeum znajduje się 19 tematów lekcji historycznych, 

a także 5 tematów aktywnych warsztatów etnograficznych i historycznych. Muzeum 

zaprasza również na fascynujący spacer po Kętach z przewodnikiem. 

6. Stajnia Babice 

ul. Spacerowa 40, 32-600, Babice tel. +48 602 644 626, FB/Stajnia w Babicach 

GPS: 50°03'20.6"N 19°10'24.1"E 

Kategorie: rekreacja na świeżym powietrzu, warsztaty tematyczne i  zajęcia edukacyjne 

Stajnia Babice oferuje bardzo atrakcyjne rajdy konne korytem Wisły oraz rekreację konną 

pod okiem instruktora i hipoterapię. Stajnia oferuje naukę jazdy na koniu dla dorosłych i dla 

dzieci. Ponadto organizujemy imprezy i warsztaty dla grup z tematyki hodowli koni – 

połączone z ogniskiem. 

7. Zakłady Mięsne Adam Bąk Spółka z o.o. 

Wieprz 194, 34-122 Wieprz, tel. +48 33 875 56 31 

GPS: 49°53'23.6"N 19°21'16.1"E 

Kategorie: produkty lokalne, kuchnia lokalna 

http://www.sepiafotovideo.pl/muzeumswini
http://www.muzeum.kety.pl/
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Zakłady Mięsne Adam Bąk Spółka z o.o. oferuje różnorodne wędliny produkowane 

tradycyjnymi metodami, w oparciu o własne receptury oraz szeroki wybór mięs. Na miejscu 

można zrobić zakupy i poznać tajniki produkcji. Zakłady są Laureatem Małopolskiego 

Festiwalu Smaku. 

8. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Złotą Górką”, Irena i Ryszard Frąszczak 

ul. Palenica 35, 43-353 Porąbka, tel. +48 33 810 66 10 

GPS: 49°48'12.9"N 19°17'41.8"E 

Kategorie: noclegi, kuchnia lokalna 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Złotą Górką” zaprasza do tradycyjnego gospodarstwa 

rolnego, położonego w Beskidzie Małym na wysokości 600 m n.p.m. Do dyspozycji gości 

przeznaczono 14 miejsc noclegowych w domu położonym w zacisznej okolicy, z dala od 

zgiełku, z niepowtarzalnymi widokami z okien na Beskidy. Na miejscu uprawiane są zboża 

oraz warzywa, z których przygotowywane są posiłki dla gości. 

9. Dworek w Kobiernicach 

ul. Parkowa 20, 43-356 Kobiernice, tel. +48 33 810 84 03, www.gokporabka.com.pl  

GPS: 49°51'20.6"N 19°13'02.6"E 

Kategorie: warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne, miejsca i obiekty historyczne 

Klasycystyczny dworek w Kobiernicach powstał w I połowie XIX wieku. Obecnie w budynku 

odbywają się warsztaty twórcze, gdzie pod okiem instruktora można rozwijać swoje 

umiejętności plastyczne lub muzyczne. Oferta zajęć dostosowana jest do wieku i liczby 

uczestników. Terminy zajęć i ich charakter można uzgodnić w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Porąbce. 

10. Zapora i elektrownia wodna Porąbka 

ul. Łazki 1, 43-353 Porąbka, tel. +48 33 486 83 05, www.zewpz.pl/porabka.html  

 GPS: 49°48 ‘88’’N  19°12’9.63’’E 

Kategorie: obiekty i miejsca i historyczne 

Bardzo ciekawy obiekt hydrotechniczny – Zapora Porąbka – pierwsza w Polsce zapora 

wodna. Została wybudowana między Porąbką, a Międzybrodziem Bialskim. Oddana 

do użytku w 1937 roku. Spiętrza wody rzeki Soły tworząc Jezioro Międzybrodzkie. 

Jest to zapora wodna typu ciężkiego. Została zbudowana na podłożu skalnym według 

projektu prof. Gabriela Narutowicza i inż. T. Baeckera przez Societé Franco-Polonaise. 

Wysokość zapory wynosi 37 m, a długość 260 m. Przy zaporze znajduje się elektrownia 

wodna, wybudowana i uruchomiona w 1954 roku jako pierwszy element Zespołu Elektrowni 

Wodnych. Zwiedzanie zapory i elektrowni możliwe w zorganizowanej grupie. 

11. Izba Regionalna w Porąbce 

Rynek 22, 43-353 Porąbka, tel. +48 33 810 60 55, www.gokporabka.com.pl 

GPS: 49°49'12.6"N 19°13'03.7"E 

Kategorie: muzea, galerie i izby regionalne 

http://www.gokporabka.com.pl/
http://www.zewpz.pl/porabka.html
http://www.gokporabka.com.pl/
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Izba Regionalna w Porąbce została udostępniona dla zwiedzających w roku 1988 i znajduje 

się w jednej z sal Domu Kultury w Porąbce. Mieści się tam stała ekspozycja przedmiotów 

codziennego użytku, rzemiosła i stroju z ubiegłego stulecia. Można tu zobaczyć, jakich 

sprzętów i urządzeń używali nasi przodkowie, jak żyli i w co się ubierali. 

12. Kącik Regionalny „U Krystyny” 

ul. Przeczna 83, 43-302 Jawiszowice, tel. +48 508 594 789, 

www.ok.brzeszcze.pl/kacikukrystyny/galeria.html 

GPS: 49°56'43.8"N 19°08'52.7"E 

Kategorie: muzea, galerie i izby regionalne, rzemiosło i sztuka 

Kącik Regionalny „U Krystyny” to prywatna kolekcja Krystyny Blamek, która stanowi zbiór 

ciekawie wyeksponowanych przedmiotów domowego, użytku, sprzętów, narzędzi urządzeń 

różnego rodzaju (np. warsztat szewski) oraz wyrobów rękodzielniczych i artystycznych, 

w tym autorstwa pani Krystyny. W Kąciku można poznać i spróbować różnych technik 

twórczych podczas warsztatów rękodzielniczych, organizowanych dla niewielkich grup. 

13. Zapora Czaniec 

ul. Krakowska 3, 43-353 Czaniec, tel. +48 33 810 69 02 

GPS: 49°49'42.04"N 19°13'37.75"E 

Kategorie: obiekty i miejsca i historyczne 

Obiekt hydrotechniczny, wybudowany w latach 1958-1966 na rzece Sole. Zapora spiętrzając 

wody rzeki Soły utworzyła sztuczny zbiornik – Jezioro Czanieckie o powierzchni powyżej 45 

ha. Teren dostępny do zwiedzania. Malownicza okolica zachęca do spaceru i przejażdżki 

rowerowej. 

14. Łowisko we Frydrychowicach, Stanisław Sopicki 

Frydrychowice 7, 34-108 Frydrychowice, +48 33 879 58 58 

GPS: 49°55'21.0"N 19°23'21.4"E 

Kategorie: rekreacja na świeżym powietrzu, produkt lokalny 

Wśród pagórków, pól i łąk, zacisznie położone łowisko Stanisława Sopickiego 

we Frydrychowicach warto odwiedzić w sezonie od kwietnia do października. Można spędzić 

czas nie tylko na wędkowaniu, ale także odpocząć na łonie natury czy skorzystać z roweru 

wodnego. Złowione ryby można na miejscu grillować lub wędzić. 

15. Gospodarstwo Ekologiczne „Brzozowy Gaj” 

Wieprz 1071 Biała Droga, 34-122 Wieprz, tel. +48 502 523 692, www.kobielus.most.org.pl/  

GPS: 49°52'47.2"N 19°19'16.2"E 

Kategorie: warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne, produkt lokalny, rekreacja na świeżym 

powietrzu 

Gospodarstwo rodziny Kobielusów przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, a od roku 

1990 stosuje ekologiczne metody upraw warzyw, owoców i zbóż. Działa tu mini-park 

z licznymi gatunkami krzewów i drzew. Na rabacie ziołowej rosną różne gatunki roślin 

o leczniczych i przyprawowych właściwościach. Ponadto są tu organizowane warsztaty 

http://www.ok.brzeszcze.pl/kacikukrystyny/galeria.html
http://www.kobielus.most.org.pl/
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edukacyjne dla dzieci i młodzieży: pieczenie chleba razowego, wytłaczania soku z jabłek, 

kiszenie kapusty czy przetwarzania owoców i warzyw. Uczestnicy warsztatów poznają 

gospodarstwo (zwierzęta, maszyny, uprawy), a po warsztatach wspólnie przygotowują 

posiłek lub jest spotkanie przy ognisku. W gospodarstwie można kupić owoce, warzywa 

i przetwory. 

16. Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu 

34-122 Wieprz 232, tel. +48 33 875 50 20, www.smwieprz.pl 

GPS: 49°53'30.6"N 19°21'26.0"E 

Kategorie: miejsca i obiekty historyczne, produkt lokalny 

Historia Spółdzielni Mleczarskiej w Wieprzu sięga początków XX wieku. W 1911 roku 

zarejestrowano zorganizowaną spółdzielnię pod nazwą "Spółka Mleczarska w Wieprzu". 

Mleczarnia dziś kontynuuje 100-letnią, dobrą jakość produkowanych wyrobów, pozyskując 

surowiec wysokiej klasy i stawiając na tradycyjne, naturalne metody produkcji 

przy równoczesnym spełnianiu wymagań Unii Europejskiej. Mleczarnia dostarcza na rynek 

smaczne i zdrowe wyroby, słynne w całym regionie: mleko, śmietanę, sery, masło, kefir, 

jogurt i maślankę, które można nabyć w sklepiku przy Spółdzielni. Masło Ekstra 

ze Spółdzielni Mleczarskiej w Wieprzu zajęło pierwsze miejsce w plebiscycie Małopolski 

Smak w kategorii "Smakołyki z Legendą". 

17. Warsztaty malarskie i rzeźbiarskie z Józefem Faberem 

Rynek 22, 43-353 Porąbka, tel. +48 33 810 60 55, www.gokporabka.com.pl  

GPS: 49°49'12.7"N 19°13'03.7"E 

Kategorie: sztuka i rękodzieło, warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne 

Józef Faber jest twórcą prac plastycznych wykonywanych techniką farb olejnych, akwareli, 

pasteli. Rzeźbi w drewnie i glinie. W tematyce twórczości artysty dominują krajobrazy 

i elementy otaczającej rzeczywistości. Całość pracy przesycona jest aktualnym nastrojem 

twórcy. Józef Faber prowadzi warsztaty malarskie i rzeźbiarskie, podczas których można 

poznać różne techniki, porozmawiać o sztuce i rozwinąć swój talent plastyczny 

pod fachowym okiem. Warsztaty organizowane są dla grup w plenerze lub w salach 

Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce. 

18. Specjalistyczne Gospodarstwo Rybackie „Beskidzki Pstrąg” 

ul. Wielka Puszcza 68, 43-353 Porąbka, tel. +48 33 810 60 26, +48 601 886 026 

GPS:  49°48'31.56"N 19°15'5.03"E 

Kategorie: produkt lokalny 

Pięknie położone Gospodarstwo Rybackie „Beskidzki Pstrąg” w pobliżu kaskady potoku 

Wielka Puszcza, specjalizuje się w hodowli pstrąga w stawach różnego typu. Na miejscu 

można się wszystkiego dowiedzieć o sposobie chowu pstrąga, od narybku po dorosłe 

osobniki. Można tu samemu złowić doskonałej jakości rybę lub ją kupić i przyrządzić 

korzystając z grilla. 

19. „Rancho na Widoku” 

http://www.smwieprz.pl/
http://www.gokporabka.com.pl/
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ul. Widok 30, 32-650 Kęty, tel. +48 505 676 635, www.ranczonawidoku.pl 

GPS: 49°52'6.096"N, 19°14'53.773"E 

Kategorie: rekreacja na świeżym powietrzu, warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne 

„Rancho na Widoku” położone jest na obrzeżach Kęt, dzięki czemu goście mogą 

rozkoszować się spokojem i pięknymi widokami na Beskid Mały. Ośrodek oferuje jazdy 

konne pod okiem instruktora zarówno na ujeżdżalniach jak i w otwartym terenie wokół 

ośrodka, pensjonat dla koni z zapleczem sanitarnym dla jeźdźców, w którym można trzymać 

konie oraz szkółkę jeździecką. Goście mają do dyspozycji także łowiska wędkarskie, 

gdzie można złowić suma, karpia, lina, szczupaka bądź leszcza. Dla lubiących słońce dostępna 

jest plaża oraz boisko do siatkówki i koszykówki. Rancho organizuje ogniska, grille, 

spotkania. Goście mogą rozbić swój namiot bądź rozstawić przyczepę kempingową. 

20. Pensjonat „Dworek Galicyjski”, Beata i Rafał Kulczyk 

ul. Ślepa 8, 32-625 Skidziń, tel. +48 32 211 13 02, +48 602 683 481, +48 662 272 944, 

www.dworekgalicyjski.pl 

GPS: 49°58'35.8"N 19°12'02.9"E 

Kategorie: noclegi, miejsca i obiekty historyczne, kuchnia lokalna 

Pensjonat „Dworek Galicyjski” oferuje atrakcyjny wypoczynek i noclegi na wsi, gdzie można 

zaznać szczerej, polskiej gościnności. Wyjątkową aurę pensjonatu tworzy stary sad, śpiew 

ptaków oraz rzeka wijąca się za ogrodem. Odrestaurowany dom oferuje gościom wygodne 

pokoje z łazienkami. Jest on miejscem historycznym, związanym z obozem koncentracyjnym 

w Oświęcimiu. Tutaj więźniowie uciekinierzy znajdowali pomoc i schronienie, dzięki czemu 

wielu z nich przeżyło wojnę. W pobliżu pensjonatu właściciele prowadzą gospodę o blisko 

100-letniej tradycji, oferującą smaczną domową kuchnię,  w której wykorzystywane 

są miejscowe produkty. 

21. Ruiny Zamku na Wołku 

43-356 Kobiernice 

GPS: 49°51'12.672"N, 19°13'1.308"E 

Kategorie: miejsca i obiekty historyczne 

Ruiny średniowiecznego Zamku Wołek są usytuowane w Kobiernicach, nad lewym brzegiem 

rzeki Soły, na stokach Bujakowskiego Gronia. Zamek Wołek został wybudowany w XIV w. 

na polecenie księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka. W średniowieczu należał 

do ważniejszych twierdz dawnego księstwa oświęcimskiego. W czasach świetności stanowił 

on również własność książąt cieszyńskich, książąt piastowskich. W połowie XV w. tereny 

księstwa oświęcimskiego wraz ze znajdującą się tam warownią zostały zakupione przez króla 

polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Druga połowa XV wieku to końcowy etap świetności 

zamku, natomiast wiek XVI przyniósł ostateczny kres istnienia twierdzy, która od tej pory 

zaczęła popadać w ruinę. Zamek znajduje się na wzgórzu po prawej stronie drogi z Bielska 

do Andrychowa, przed odbiciem w prawo na Żywiec. 

22. Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku 

http://www.ranczonawidoku.pl/
tel:%2B48%2032%20211%2013%2002
tel:%2B48%20602%20683%C2%A0481


22 

 

Nidek 51, 34-122 Wieprz, tel. +48 33 875 58 51 

GPS: 49°54'15.264"N, 19°19'13.236"E 

Kategorie: miejsca i obiekty historyczne 

Kościół Parafialny św. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku powstał w 1539 roku. Budowla jest 

orientowana, drewniana o konstrukcji zrębowej. Ściany zostały częściowo podbite 

od zewnątrz gontami. Wieżyczka ma sygnaturkę w stylu barokowym. Kronika wspomina, że 

akt erekcji parafii i budowy kościoła miał być umieszczony w blaszanej kopułce pod krzyżem 

dzwonnicy. Z kościołem związane są ciekawe wydarzenia, historie i legendy. Obiekt znajduje 

się na Szlaku Architektury Drewnianej. 

23. Kościół św. Wawrzyńca w Grojcu 

ul. Legionów 1, 32-615 Grojec 

GPS: 49°58'49.0"N 19°14'08.8"E 

Kategorie: miejsca i obiekty historyczne 

Kościół św. Wawrzyńca w Grojcu został zbudowany w 1671 roku z fundacji Zygmunta 

Porębskiego a od tego czasu był kilkakrotnie przebudowywany. Kościół jest jednonawowy, 

drewniano-murowany. W nawie i prezbiterium znajdują się stropy z fasetami, pokryte 

barwnymi malowidłami barokowymi. Dach nad świątynią jest dwuspadowy, z barokową 

wieżyczką. W wyposażeniu kościoła znajdują się: rokokowy ołtarz główny i ambona, 

późnobarokowe ołtarze boczne, kamienna chrzcielnica z 1648 roku, konfesjonał barokowy 

sprzed 1748 roku i XIX-wieczne organy. Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury 

Drewnianej. 

24. Kościół św. Bartłomieja w Porębie Wielkiej 

Pl. Ks. Hanusiaka 2, 32-600 Poręba Wielka 

GPS: 50°00'31.4"N 19°17'00.7"E 

Kategorie: miejsca i obiekty historyczne 

Zabytkowy, późnogotycki, drewniany Kościół św. Bartłomieja w Porębie Wielkiej został 

wybudowany w na początku XVI wieku, w 1644 dobudowano wieżę. Trójbocznie zamknięte 

prezbiterium oraz znacznie szersza i dłuższa oraz nieco wyższa nawa konstrukcji zrębowej, 

przykryte są dwuspadowym, dwukalenicowym blaszanym dachem. Wnętrze pomalowane 

jest młodopolską polichromią. Rokokowe ołtarze, ambonę oraz prospekt organowy datuje 

się na koniec XVIII w. Obiekt znajduje się on na Szlaku Architektury Drewnianej. 

25. Kościół św. Marcina w Jawiszowicach 

Św. Marcina 1, 32-626 Jawiszowice, tel. +48 32 21 11 409 

GPS: 49°57'33.3"N 19°08'04.9"E 

Kategorie: miejsca i obiekty historyczne 

Kościół św. Marcina zbudowano w 1692 roku i jest to jednonawowy obiekt o konstrukcji 

zrębowej, podbity gontem i pokryty blachą. Świątynia otoczona jest zamkniętymi 

podcieniami. We wnętrzu znajdują się trzy ołtarze. Ołtarz główny pochodzi prawdopodobnie 

z roku około 1700 a ołtarze boczne z XIX wieku. Ciekawym zabytkiem jest kamienna 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstrukcja_wie%C5%84cowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalenica_(architektura)
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82oda_Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polichromia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_z_Tours
http://pl.wikipedia.org/wiki/1700
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
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kropielnica o charakterze ludowym, wykonana zapewne w XVII wieku. W kościele znajduje 

się też kilka obrazów barokowych. Obiekt znajduje się on na Szlaku Architektury Drewnianej. 

26. Pasieka i Pracownia Pszczelarska, Małgorzata i Błażej Banaś 

ul. Partyzantów 47, 32-650 Kęty, tel. +48 602 778 327 

GPS: 49°52'30.6"N 19°11'50.7"E 

Kategorie: warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne, produkt lokalny 

Rodzinna pasieka pszczelarska Małgorzaty i Błażeja Banasiów znajduje się w przydomowym 

ogrodzie. Została założona w roku 1982 i liczy 20 rodzin pszczelich. Z pasieki pozyskuje się 

miód, pyłek kwiatowy i kit pszczeli oraz wosk. W pasiece przyjmowane są, oprócz 

zainteresowanych tematyką pszczelarską osób prywatnych, grupy dzieci i młodzieży. Oferta 

pasieki obejmuje: pogadankę o pszczołach i ich zachowaniu oraz pokazy pracy przy ulu, 

miodobrania wraz z pracami temu towarzyszącymi i warsztaty z wykonywania 

oraz odlewania świec z wosku pszczelego. Można również przyjrzeć się rodzince pszczelej 

zaprezentowanej w uliku oszklonym. Zwiedzanie pasieki połączone jest z degustacją miodu, 

a pobyt w ogrodzie można uatrakcyjnić spotkaniem przy ognisku lub grillu. 

27. Kapliczka Matki Bożej Śnieżnej na Trzonce w Czańcu 

Czaniec, pobliżu zielonego szlaku turystycznego, biegnącego z Porąbki na Przełęcz Kocierską 

GPS: 49°48’49.319”N, 19°16’45.465”E 

Kategorie: miejsca i obiekty historyczne 

Nieznana jest geneza powstania kapliczki. Najstarsi mieszkańcy twierdzą, że stała ona już 

za życia ich ojców i dziadków. Najprawdopodobniej została wybudowana w połowie XVIII 

wieku, w dowód wdzięczności za ocalenie w czasie wojny. Oprócz wizerunku Matki Boskiej 

Śnieżnej, autorstwa Józefa Laszczaka z Porąbki, znajduje się tu figura "Upadek Chrystusa pod 

krzyżem" oraz płaskorzeźba Matki Boskiej. Kapliczka słynie z organizowania odpustów, 

których  tradycja sięga lat 50-tych ubiegłego wieku. Odpust na Trzonce wypada zawsze 

w pierwszą sierpniową niedzielę o godzinie 12.00, przed liturgicznym wspomnieniem Matki 

Bożej Śnieżnej, obchodzonym 5 sierpnia i gromadzi tysiące wiernych. 

28. Warsztaty i wycieczki przyrodnicze z Towarzystwem na rzecz Ziemi 

tel. +48 604 858 513 (Stanisław Gacek – prowadzenie warsztatów/wycieczek), +48 601 073 

737 (Piotr Rymarowicz – organizacja), www.tnz.most.org.pl 

GPS: 49°59'55.32"N 19°07'57.75"E Brzeszcze – Nazieleńce 

50°00'30.88"N 19°13'2.96"E – Adolfin 

Kategorie: walory przyrodnicze, warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne 

Towarzystwo na rzecz Ziemi promuje przyrodę obszaru Dorzecza Soły i Wieprzówki poprzez 

zaangażowanie w inicjatywy służące zachowaniu i funkcjonowaniu stawów, miejsca 

bytowania, rozrodu i żerowania wielu gatunków zwierząt. Towarzystwo organizuje wycieczki 

przyrodnicze po największych stawach karpiowych tego obszaru (kompleksy stawowe 

Brzeszcze – Nazieleńce i Adolfin), obszarach Natura 2000 i rezerwatach. Atrakcją 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
http://www.tnz.most.org.pl/
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są edukacyjne spływy po Wiśle galarem. Towarzystwo posiada wykwalifikowany zespół 

specjalistów i sprzęt, dzięki którym wycieczki są ciekawe dla szerokiego grona odbiorców. 

29. Rezerwat Buczyna na Zasolnicy 

Zachodnia część Beskidu Małego, zbocza góry Zasolnica 

GPS: 49°48'54.4"N 19°12'24.6"E 

Kategorie: walory przyrodnicze 

Wśród licznych atrakcji turystycznych gminy Porąbka, wymienić należy obszar objęty strefą 

ochrony przyrodniczej mieszczący się na zboczach Góry Zasolnica (567 m n.p.m.). Rezerwat 

ten, o powierzchni około 17 hektarów, został utworzony w 1973 roku, celem ochrony 

unikatowego zespołu starodrzewia buczyny karpackiej.  Całość obszaru wchodzi w skład 

zachodniej części Beskidu Małego, stanowiącego Pasmo Magurki Wilkowickiej i może być 

celem atrakcyjnych wędrówek. 

30. Kaskady Potoku Wielka Puszcza 

Przysiółek Wielka Puszcza w Porąbce 

GPS: 49°47'16.4"N 19°18'05.8"E 

Kategorie: walory przyrodnicze 

Potok Wielka Puszcza jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Soły, położonym w Beskidzie 

Małym. Powierzchnia zlewni potoku wynosi 19.3 km2, a jego długość to 7.5 km. Kaskady na 

Potoku Wielka Puszcza w miejscowości Porąbka powstały w celu złagodzenia wartkiego 

nurtu potoku górskiego.  Po odpowiednim uporządkowaniu brzegów potoku w jego dolnym 

biegu oraz utworzeniu miejsca wypoczynkowego, wyposażonego w urządzenia małej 

architektury turystycznej, kaskady stały się atrakcyjnym miejscem, przyciągającym w okresie 

letnim rzesze mieszkańców i turystów. 

31. Stadnina Koni „Karino” 

ul. Nazieleńce 1, 32-620 Brzeszcze, tel. +48 516 135 833, +48 784 714 651, FB/Stadnina Koni 

Karino 

GPS: 49°59'21.8"N 19°08'13.1"E 

Kategorie: rekreacja na świeżym powietrzu,  

Stadnina Koni „Karino” w Brzeszczach zaprasza do spędzenia miłego i spokojnego czasu 

wśród przyrody i koni. Stadnina położona jest w cichym zakątku, w pobliżu lasu, gdzie można 

zrelaksować się i odpocząć. Oprócz jazdy konnej organizowane są tu ogniska z pieczeniem 

kiełbasek i zwiedzaniem stadniny dla grup zorganizowanych. W okresie wakacji i ferii 

zimowych dzieci i młodzież mogą skorzystać z półkolonii. Miła i serdeczna atmosfera, 

spokojne konie oraz piękna okolica to atuty Stadniny. 

32. Łowisko na Owczarni 

Nowa Wieś, gm. Kęty (wjazd z drogi wojewódzkiej 948 relacji Kęty – Oświęcim) tel. 

+48 512 437 269 

GPS: 49°55'09.07'' N, 19°12'36.60''E 

Kategorie: rekreacja na świeżym powietrzu 
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Na atrakcyjnych obszarach przyrodniczych Natura 2000 można miło i aktywnie spędzić 

wolny czas nad zbiornikiem o charakterze pożwirowym o powierzchni 2,5 ha lustra wody. 

Przy łowisku można kupić bądź złowić ryby, we własnym zakresie przyrządzić posiłek z grilla, 

pospacerować wśród atrakcyjnej przyrody. Ponadto istnieje też możliwość jazdy konnej 

po tym terenie, w tym nauki z instruktorem. 

33. Park Lipowy w Kętach 

32-650 Kęty (od ul. Spacerowej) 

GPS: 49°52'37.1"N 19°12'21.6"E 

Kategorie: walory przyrodnicze 

Park Lipowy w Kętach powstał w 2014 roku na terenach zdegradowanych, w miejscu 

wcześniejszych dzikich wysypisk śmieci i gruzowisk, gdzie corocznie wypalane trawy 

stanowiły zagrożenie dla pobliskiego osiedla. Gmina zrekultywowała teren, na którym 

posadzono wszystkie rosnące w Polsce gatunki i odmiany lip, drzew przyjaznych pszczołom 

i nie tylko. W akcji sadzenia uczestniczyli pszczelarze, okoliczni mieszkańcy i samorządowcy. 

W park wkomponowano trzy ścieżki edukacyjne: dendrologia lipy, pszczelarstwo, ochrona 

przyrody. Wypoczynek na łonie natury można łączyć z edukacją. 

34. Łowisko Rajsko PZW „Koło Wędkarskie Oświęcim-Miasto” 

Rajsko, 5 km od Oświęcimia, przy drodze Oświęcim-Brzeszcze 

GPS: 50°00'26.6"N 19°12'03.0"E 

Kategorie: rekreacja na świeżym powietrzu 

Łowisko Rajsko składa się z dwóch zbiorników powstałych podczas eksploatacji żwiru. Dwa 

jeziora Długie i Teatrzyk, połączone jazem, mają stały przepływ wody. Towarzyszy 

im zbiornik Zamułka. Obszar zbiorników wynosi około 25 ha, a ich głębokość waha się od 1-

3 m. Wśród ryb dominują: karp, płoć, leszcz, karaś, okoń, ukleja, jaź, szczupak, sandacz. 

W mniejszych ilościach łowi się amura, lina, suma, wzdręgę, jazgarza. Do jezior jest wygodny 

i bezpieczny dojazd oraz po wyznaczone drogi wzdłuż większości brzegów. Przy brzegach 

można skorzystać ze ścieżki dydaktycznej na temat ptaków i ryb a także zjawiskach 

geologicznych, które doprowadziły do powstania i ukształtowania tych terenów. 

35. Kapliczka leśna w Witkowicach 

Witkowice, gmina Kęty, dojazd ul. Leśną do granic lasu, dojście oznaczonym duktem leśnym 

GPS: 49°58'57.44"N. 19°17'49.11"E 

Kategorie: miejsca i obiekty historyczne 

Spacer duktem leśnym prowadzi do wyjątkowego miejsca. W środku lasu znajduje się 

kapliczka z wypływającym obok źródełkiem. Już w połowie XIX wieku mieszkańcy Witkowic 

i okolicznych wsi gromadzili się w tym miejscu na modlitwach, matki przynosiły chore dzieci, 

kąpały je wierząc w cudowną moc bijącego tu źródełka. Niezależnie od kultu religijnego 

i wiary w cudowną moc źródlanej wody, miejsce jest bardzo urokliwe, sprzyja wypoczynkowi 

w ciszy i stanowi świetne miejsce do kontemplacji. 

36. Łowisko Koła PZW Kęty „Dyrczoniówka” 

http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
http://www.pzwoswiecim.pl/?act=wody_rajsko
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Bielany, 32-651 Nowa Wieś, tel. +48 604 125 650 

GPS: 49°55'13.6"N 19°11'54.1"E 

Kategorie: rekreacja na świeżym powietrzu 

Łowisko „Dyrczoniówka”, położone z dala od ruchu ulicznego, stwarza korzystne warunki do 

wypoczynku. Jest to zbiornik pożwirowy, przystosowany do celów rekreacyjnych. Wędkarze 

na pewno rozwiną tu swą pasję wędkarską. Dla niezrzeszonych istnieje możliwość 

umówienia się na organizację zamkniętych imprez. Dojazd z miejscowości Bielany – należy 

kierować się ul. Bożej Męki na południe, poza obszar zabudowany, za skrzyżowaniem 

z drogą na żwirownię, dalej prosto drogą tłuczniową na południe i skręcić w prawo 

na najbliższym skrzyżowaniu z drogą śródpolną, również o nawierzchni  tłuczniowej. 

Po prawej stronie ukaże się poszukiwany akwen. 

37. Pasieka „Malwa” i Skansen Pszczelarski, Krzysztof Zych 

al. Ogrodowa 43, 32-615 Grojec, tel. +48 502 405 286 

GPS: 49°58'20.711"N, 19°14'11.105"E 

Kategorie: produkt lokalny, warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne 

Pasieka oferuje naturalne produkty pszczele takie jak: miody, pyłek kwiatowy, propolis                                         

i wyroby z wosku pszczelego. Na terenie pasieki można oglądać liczne ule z różnych okresów 

historycznych. W pasiece i skansenie przeprowadzane są lekcje pszczelarstwa i warsztaty 

wyrobu świec z wosku. Istnieje także możliwość skorzystania z komory inhalacyjnej, 

gdzie oddycha się powietrzem ulowym, które korzystnie wpływa na drogi oddechowe. 

38. Łowisko Towarzystwa Wędkarskiego „SAZAN” 

Wilczkowice, gm. Brzeszcze, www.twsazan.brzeszcze.pl  

GPS: 49°59'30.4"N 19°12'2.68"E 

Kategorie: rekreacja na świeżym powietrzu 

Łowisko charakteryzuje się bardzo korzystnym położeniem. Jest to zagospodarowany 

zbiornik pożwirowy, przy którym znajdują się pomosty, domki letniskowe i rybaczówka. 

Prężnie działające Towarzystwo Wędkarskie „SAZAN” otwarte jest na współpracę: w sezonie 

organizuje wiele sportowych zawodów wędkarskich. Łowisko posiada ponadto bardzo dobre 

zaplecze do organizowania zamkniętych imprez wędkarskich. Dojazd: w miejscowości 

Rajsko, powiat oświęcimski z drogi wojewódzkiej 933 należy się kierować na Wilamowice, 

w Wilczkowicach obok kapliczki przydrożnej skręcić w lewo na drogę tłuczniową, 

która prowadzi do wskazanego celu. 

39. Kapliczka przy źródełku 

ul. Łęcka, 32-651 Bielany 

GPS: 49°56'37.75"N 19°12'20.93"E 

Kategorie: miejsca i obiekty historyczne  

Kapliczka domkowa na tzw. „Karczmiskach” zbudowana została około 1870 r. 

Jest to murowana z cegły, otynkowana budowla na planie prostokąta, z dwuspadowym 

daszkiem krytym dachówką. W trójkątnym szczycie, w niewielkiej niszy umieszczono 
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pierwotnie polichromowaną figurkę Matki Bożej. W małym ołtarzyku znajdował się 

wizerunek Chrystusa Bielańskiego, a po jego kradzieży umieszczono tam obraz Matki Bożej 

Bolesnej. Pojawienie się źródełka obok którego wzniesiono kapliczkę otoczone jest legendą. 

Mówi ona, że  pleban jechał zimą do chorego z posługą kapłańską, koń z zaprzęgu spłoszył 

się i wywrócił sanie a w miejscu, gdzie upadła hostia wytrysnęło źródełko. Wodzie z tego 

źródełka przypisywana jest moc uzdrawiania zwłaszcza chorób oczu, o czym świadczą 

świadectwa uzdrowień złożone w parafii. 

40. Piekarnia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brzeszczach 

ul. Piekarska 1, 32-620 Brzeszcze 

GPS: 49°59'21.6"N 19°10'12.8"E 

Kategorie: produkt lokalny 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” od 25 lat prowadzi Piekarnię. Pieczony w niej 

tradycyjny chleb żytni był wielokrotnie nagradzany, między innymi na Małopolskim 

Festiwalu Smaku. Chleb produkowany jest według tradycyjnej receptury, z mąki żytniej, 

poddawanej wielofazowej fermentacji oraz kwasu mlekowego, w tradycyjnych ceramicznych 

piecach. O jego walorach decyduje tradycyjna technologia i naturalne dodatki. Wyroby 

z Piekarni zdobyły dwukrotnie „Spółdzielczy Znak Jakości” i prezentowane były na licznych 

konkursach i wystawach. Zarówno chleb żytni jak i pozostałe wyroby można nabyć 

w działającym przy piekarni sklepie oraz we wszystkich palcówkach Spółdzielni na terenie 

Brzeszcz i przyległych gmin. 

41. Stara Kolonia w Brzeszczach – osiedle domów górniczych 

ulice Kościuszki i Górnicza, 32-620 Brzeszcze,  http://dnidziedzictwa.pl/osiedle-domow-

gorniczych-%E2%80%93-stara-kolonia-w-brzeszczach 

GPS: 49°59'07.36"N 19°09'11.04"E  

Kategorie: miejsca i obiekty historyczne 

Stara Kolonia zlokalizowana jest w sąsiedztwie kopalni, przy ulicach Górniczej i Kościuszki. 

Składa się na nią czternaście wielorodzinnych budynków w regularnym układzie: 

w równoległych rzędach, zwrócone do siebie krótszymi ścianami szczytowymi. Między 

poszczególnymi rzędami znajdują się wspólne podwórka z niskimi, murowanymi budynkami 

gospodarczymi oraz ogródki. Było to pierwsze w Brzeszczach osiedle o charakterze miejskim, 

zbudowane w latach 1903-1909 w formie kilkunastu piętrowych, wielorodzinnych domów. 

Równocześnie, po drugiej stronie obecnej ul. Kościuszki, wzniesiono zespół parterowych 

domów dla dyrekcji, inżynierów i sztygarów, nazwany Kolonią Urzędniczą, a w 1915 r. 

rozpoczęto budowę kolejnych mieszkań dla górników  Nowej Kolonii. 

42. Quest „Z Kantym po Kętach” 

Pomnik św. Jana Kantego, Rynek, 32-650 Kęty 

GPS: 49°53'00.1"N 19°13'16.4"E 

Kategorie: szlaki i questy 

http://dnidziedzictwa.pl/osiedle-domow-
http://dnidziedzictwa.pl/osiedle-domow-
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Historyczny spacer sąsiadującymi z Rynkiem uliczkami Kęt, na który zaprasza św. Jan Kanty – 

pochodzący z Kęt patron miasta, opiekun studentów i profesorów. 

43. Quest „Grojec wehikułem czasu” 

Kościół św. Wawrzyńca, ul. Legionów 1, 32-615 Grojec 

GPS: 49°58'49.0"N 19°14'08.8"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Quest rowerowy, który prowadzi po historycznych miejscach wsi Grojec. 

44. P.P.H.U. Wyrobek s.c. 

ul. Kościuszki 33a, 32-620 Brzeszcze, tel. 32 212 13 17, www.wyrobekbrzeszcze.pl/  

GPS: 49°59'06.4"N 19°08'40.8"E 

Kategorie: produkt lokalny 

P.P.H.U. "Wyrobek" s.c. istnieje  na rynku od 1984 roku. W 2006 roku rozpoczęła produkcję 

domowych wyrobów wędliniarskich i garmażeryjnych i ciągle poszerza swoją ofertę, 

działając głównie na rynku lokalnym. Wyroby cechuje starannie dobrana, tradycyjna 

receptura, świeżość i najwyższej jakości surowce, a także niepowtarzalny smak. Wszystkie 

te cechy stały się wyróżnikiem produktów „Wyrobka” i dlatego warto spróbować tych 

tradycyjnych przysmaków odwiedzając Brzeszcze. Firma jest laureatem konkursów „Nasze 

Kulinarne Dziedzictwo” i „Agro Polska. 

45. Szlak pieszy Oświęcim – Malec, szlak zielony 

Początek: Hotel Olimpijski Oświęcim, ul. Chemików 2a, 32-600 Oświęcim 

GPS: 50°02'14.6"N 19°15'08.1"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (20.4 km) prowadzi przez Stawy Zaborze, Grojec, kościół Św. Wawrzyńca w Grojcu, 

Pasiekę „Malwa” ze Skansenem Pszczelarskim w Grojcu,  Malec i kończy się w Kętach 

Czajkach. 

więcej : http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

46. Szlak pieszy Oświęcim – Góra, szlak niebieski 

Początek: Hotel Olimpijski Oświęcim, ul. Chemików 2a, 32-600 Oświęcim 

GPS: 50°02'14.6"N 19°15'08.1"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (21.7 km) prowadzi przez Plac Kościuszki i Zespół Klasztorny S. Serafitek w Oświęcimiu, 

Zespół Dworski w Harmężach, Zamek Oświęcimski, Auschwitz I – Państwowe Muzeum  

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Auschwitz II Birkenau – Państwowe Muzeum  Auschwitz-

Birkenau w Oświęcimiu, Brzeszcze, nad Sołą i kończy się   w Brzeszczach Zarudziu. 

więcej : http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

47. Szlak pieszy Kęty Dwór, szlak czarny 

Początek: Kęty PKP Czaniec 

GPS: 49°52'51.01"N 19°13'32.16"E 

http://www.wyrobekbrzeszcze.pl/
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
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Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (3,3  km ) prowadzi z Kęt do dworu obronnego w Czańcu.  

więcej : http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

48. Szlak pieszy Zapora – Chatka na Trzonce, górski szlak zielony 

Początek: Zapora w Porąbce Łaski 1, Porąbka 

GPS: 49°48'26.5"N 19°12'07.3"E  

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (7.9 km ) prowadzi od Zapory w Porąbce do Chatki na Trzonce  

więcej: http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php 

49. Szlak pieszy Jaworzyna – Kęty, szlak czarny 

Początek: Jaworzyna 

GPS: 49°48'22.88"N 19°12'09.63"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (7.5 km ) prowadzi przez Przełęcz Kiczera, Górę Żar, Doliną Soły do Zapory Porąbka, 

przez Porąbkę, Bukowiec do Kęt. 

więcej: http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php 

50. Szlak pieszy Porąbka – Kocierz, szlak zielony 

Początek: Zapora Porąbka Zapora w Porąbce Łaski 1, Porąbka 

GPS: 49°48'22.88"N 19°12'09.63"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (5 h) prowadzi od Zapory Porąbka, przez Porąbkę, Palenicę, Bukowski Groń, Trzonkę, 

Przełęcz Bukowską, Przełęcz Beskid Targanicki, Przełęcz Kocierską do Kocierzy. 

więcej: http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php 

51. Szlak pieszy Przełęcz Kocierska – Chrobacza Łąka, szlak czerwony 

Początek: Kocierz 

GPS: 49°46'46.57"N 19°19'32.21"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (4,5 h) prowadzi przez Cisową Grapę, Żar, Zaporę Porąbka do Chrobaczej Łąki. 

więcej: http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php 

52. Szlak pieszy Zapora Porąbka – Kozy, szlak niebieski 

Początek: Zapora Porąbka Zapora w Porąbce Łaski 1, Porąbka 

GPS: 49°48'88 "N 19°12'09.63"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (3 h) prowadzi przez Rezerwat „Zasolnica”, Bujakowski Groń, Kamieniołom w Kozach 

do Kóz. 

więcej: http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php 

53. Szlak pieszy Zapora Porąbka- Złota Górka, szlak żółty 

http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php
http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php
http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php
http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php
http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php
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Początek: Zapora Porąbka Zapora w Porąbce Łaski 1, Porąbka 

GPS: 49°48'88 "N 19°12'09.63"E  

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak prowadzi przez Palenicę, Bukowski Groń, Trzonkę, Porębski Groń do Złotej Górki. 

więcej: http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php 

54. Szlak rowerowy Czernichów – Nidek, szlak czerwony 

Początek: Centrum Modlitwy i Dialogu, ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim 

GPS: 50°01'22.37"N 19°11'59.61"E  

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (32,9 km) prowadzi przez Rajsko, Nową Wieś do kościoła śś. Szymona i Judy Tadeusza 

w Nidku. 

więcej: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

55. Szlak rowerowy Oświęcim – Czajki, szlak zielony 

Początek: Dom Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim 

GPS: 50°02'22.1"N 19°12'50.6"E  

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (22,1 km) prowadzi przez Łazy i Stawy Adolfińskie i kończy się w Kętach Czajkach. 

więcej: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

56. Szlak rowerowy Rudno – Harmęże, szlak zielony 

Początek: Rudno 

GPS: 50°06'10.7 "N 19°35'16.59"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (54,1 km) prowadzi przez Kamionkę Małą, Alwernię, Zamek Tenczynek – m. Rudno, 

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, Babice, Nadwiślański Park Etnograficzny, 

Zamek Lipowiec, Mętków, Harmęże, Zespół dworski w Harmężach, Zamek w Oświęcimiu, 

Auschwitz I – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, śluzę stopnia 

wodnego Dwory, Chechło i kończy się na Zamku Tenczynek. 

więcej: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

57. Szlak rowerowy Góra – Głębowice, szlak niebieski 

Początek: Brzeszcze Zarudzie 

GPS: 49°58'23.11 "N 19°07'21.11"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (22,3 km) prowadzi przez Jawiszowice (teren dawnego podobozu Auschwitz), Kościół 

p.w. Św. Marcina w Jawiszowicach, Zespół parkowo-pałacowy w Osieku, Kościół 

św. Andrzeja Apostoła w Osieku, Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Głębowicach i kończy 

się przy Kościele p.w. NMP z Góry Karmel. 

więcej: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

58. Szlak rowerowy Harmęże – Góra, szlak żółty 

http://www.mapa.porabka.pl/szlaki.php
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/315/981
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/315/982
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/322/962
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/322/978
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/880
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/883
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/884
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/911
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/921
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/946
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/947
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/957
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/958
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/969
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/969
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/305/2156
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/331/976
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/331/966
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/331/983
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/331/983
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/331/985
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
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Początek: Harmęże 

GPS: 50°01'03.3 "N 19°09'11.47"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (7,7 km) prowadzi przez Harmęże, Stawy Brzeszcze-Nazieleńce i kończy się w Harmęże 

Stawy. 

więcej: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

59. Pętla rowerowa Oświęcim – Nidek – Oświęcim 

Początek: Oświęcim 

GPS: 50°01'38.09 "N 19°13'20.83"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (48,2 km) prowadzi przez Grojec,  Kościół św. Wawrzyńca w Grojcu, Pasiekę „Malwa” 

ze Skansenem Pszczelarskim w Grojcu, Malec, Stawy Adolfińskie, Stawy Grojeckie, Kościół 

św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Nidku, Kościół Matki Bożej Szkaplerznej 

w Głębowicach, Kościół św. Mikołaja w Polance Wielkiej. 

więcej: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

60. Szlak rowerowy Góra – Wola, szlak czarny 

Początek: Brzeszcze Zarudzie 

GPS: 49°58'23.11 "N 19°07'21.11"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (7,2 km) prowadzi przez starorzecza Wisły, Stawy Brzeszcze Nazieleńce i kończy się 

w Woli. 

więcej: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

61. Szlak rowerowy Grojec Tarniówka – Grojec Bugaj, szlak czarny 

Początek: Grojec Tarniówka 

GPS: 49°57'59.28 "N 19°13'06.42"E 

Kategorie: szlaki i questy 

Szlak (4,9 km) prowadzi przez starorzecza Soły,  Górę Grojecką i kończy się w Grojcu Bugaju. 

więcej: http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os 

62. Międzynarodowy Szlak Kraków-Morawy-Wiedeń Greenway 

Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego 

tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych 

ścieżek tematycznych. Główną jego osią jest 700-kilometrowa trasa rowerowa, która łączy 

zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo 

tereny wiejskie. Począwszy od Jury Krakowskiej, przez Kotlinę Oświęcimską, ziemię 

pszczyńską, Śląsk Cieszyński i Beskidy, szlak przedostaje się na Morawy Południowe, gdzie 

pośród winnic dociera do Dolnej Austrii. Zielony szlak Kraków-Morawy-Wiedeń stanie się w 

przyszłości najdłuższą aleją drzew w Europie. W roku 2003 posadzono już pierwsze 2 tys. 

drzew. 

więcej:  http://www.krakow-wieden.pl 

http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/330/946
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/330/974
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/314/963
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/314/964
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/314/967
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/314/978
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/314/979
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/314/984
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/314/984
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/314/985
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/314/985
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/314/986
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/329/2143
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/opis_miejsca/329/2143
http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/szlaki/lista/os
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2.2. Święta lokalne 

Inwentaryzacja wykazała, że na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 

organizowane są liczne imprezy, często o charakterze lokalnym lub tematyce niezwiązanej 

z dziedzictwem obszaru. Postanowiono wybrać z listy zidentyfikowanych imprez te wydarzenia, 

które w najciekawszy sposób pozwalają poznać specyfikę i doświadczyć dziedzictwa tego 

obszaru. Wydarzenia będą na bieżąco dodawane do kalendarza utworzonego na stronie www i 

w aplikacji mobilnej. Przyjęto też, że lista wydarzeń i świąt lokalnych nie jest zamknięta i do 

oferty ekomuzealnej mogą zostać włączone kolejne, które będą się wpisywać w spójna 

koncepcję Ekomuzeum „Gościnna Kraina” (zgodne z przyjętymi kryteriami). 

 

3. Harmonogram tworzenia i realizacji Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

 

Tworzenie Ekomuzeum „Gościnna Kraina” przebiegało w kilku etapach, które mogą być 

ponownie przeprowadzane w trakcie rozwijania ekomuzeum i przyłączania kolejnych Członków 

– obiektów/miejsc/ofert. Funkcjonowanie ekomuzeum to proces, w którym do sieci na każdym 

etapie mogą dołączać kolejne miejsca, a tym samym stale poszerzać i uatrakcyjniać ofertę.  

 

3.1.  Wstępne zapoznanie z koncepcją ekomuzeum 

 

Wstępne zapoznanie z koncepcją ekomuzeum miało formę seminarium, podczas którego 

przedstawiono idee i metodykę tworzenia ekomuzeum, zilustrowano przykładami z Polski 

i z zagranicy. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele trzech Lokalnych Grup Rybackich: LGR 

Dolina Karpia, LGR „Żabi Kraj” i LGR Dorzecze Soły i Wieprzówki. Po prezentacji nastąpiła 

dyskusja pod kątem zastosowania koncepcji ekomuzeum na terenie trzech Lokalnych Grup 

Rybackich: potencjału, lokalnych uwarunkowań, inicjatyw, partnerów. Seminarium 

w zmodyfikowanej wersji może być zorganizowanie ponownie w każdym z tworzonych 

ekomuzeów, jeśli pojawi się grupa osób zainteresowanych przystąpieniem do ekomuzeum, 

bardzo istotne jest bowiem dobre rozumienie koncepcji ekomuzeum i istoty funkcjonowania 

każdego z trzech ekomuzeów. Ustalono, że tworzenie trzech ekomuzeów będzie konsultowane 

przez partnerów z trzech Lokalnych Grup Rybackich, tak aby tworzone przedsięwzięcia były 

spójne pod względem podejścia i sposobu funkcjonowania i będą współpracowały w dłuższej 

perspektywie czasowej (wspólna promocja, organizacja wspólnych wydarzeń i uczestnictwo 

wzajemne w wydarzeniach organizowanych przez poszczególne ekomuzea.  
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3.2. Szkolenie połączone z analizą potencjału obszaru 

Celem dwudniowego szkolenia przeprowadzenie analizy potencjału miejsca i wstępny wybór 

miejsc/obiektów/pomysłów na ekomuzeum. Uczestnikami szkolenia były osoby reprezentujące  

instytucje (głównie kultury), organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, ale także 

przedsiębiorcy, głównie branży turystycznej, osoby prywatne – pasjonaci.  Pierwszym 

elementem szkolenia była poszerzona prezentacja dotycząca koncepcji ekomuzeum, 

ilustrowana zróżnicowanymi przykładami z Polski i z zagranicy. Analiza potencjału obszaru 

koncentrowała się na zasobach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przyszłego 

ekomuzeum. Dziedzictwo w tym kontekście było rozumiane szeroko i uwzględnia zarówno 

zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe w wymiarze materialnym jak i duchowym. 

W wyniku szkolenia powstała szeroka lista konkretnych miejsc, ofert, wydarzeń i historii, które 

mogą być podstawą tworzenia ekomuzeum. Spośród nich wybrano obiekty o ciekawej historii 

i ofercie, najlepiej takie, gdzie oprócz zwiedzenia i przeczytania informacji, można też wysłuchać 

opowieści, czegoś się nauczyć, spróbować czy doświadczyć. Analiza potencjału i identyfikacja 

dziedzictwa pozwoliły na wypracowanie wstępnej koncepcji Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

Szkolenia dla osób tworzących ekomuzeum z pewnością powinny być kontynuowane i powinny 

dotyczyć różnych zagadnień związanych z tworzeniem oferty  produktów turystycznych, różnych 

form współpracy, tworzenia wspólnej promocji i marketingu i innych kwestii przydatnych przy 

tworzeniu i zarządzaniu wspólnym przedsięwzięciem, jakim jest ekomuzeum. Warto tez podczas 

takich szkoleń odwoływać się do wspólnych wartości, zastanawiać się nad stałym 

uatrakcyjnieniem oferty. 

 

3.3. Doradztwo 

Następnym etapem było doradztwo, które z reguły odbywało się indywidualnie w przyszłych 

miejscach/obiektach ekomuzealnych i miało charakter spotkań doradczych z osobami, które 

będą przyjmować turystów, odwiedzających ekomuzeum. Celem doradztwa była, z jednej 

strony, ocena, na ile charakter miejsc i sposób ich funkcjonowania są zgodne z filozofią 

ekomuzeum i wstępną koncepcją Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, na ile są w nich osoby 

zainteresowane przyłączeniem się do ekomuzeum i gotowe przyjmować turystów – oferować 

im „opowieść o miejscu”, udział w warsztatach czy pokazach, z drugiej pomoc w wypracowaniu 

atrakcyjnej oferty, która pozwoli zapewnić ciekawe spędzenie czasu, poszerzenie wiedzy 

i umiejętności, zabawę, doświadczenie – niezapomniane wspomnienia. Przygotowanie listy 

miejsc, w których odbyło się doradztwo poprzedzone zostało telefonicznym kontaktem 

i wstępnym ustaleniem, czy dane miejsce jest zainteresowane współpracą w ramach 

ekomuzeum – dotyczyło to przede wszystkim osób, które nie uczestniczyły w seminarium i 

szkoleniu.  Rozwijanie ekomuzeum i poszerzanie jego oferty o kolejne miejsca, obiekty, atrakcje 

i ludzi będzie wymagało świadczenia doradztwa, które pozwoli na przygotowanie nowych 

Członków oraz zachowanie spójności ekomuzeum. 
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3.4. Warsztaty 

W dwudniowych warsztatach wzięły udział osoby, które wyraziły chęć współtworzenia 

ekomuzeum i ich miejsca przeszły weryfikację podczas spotkań doradczych. Celem warsztatów 

było ostateczne wypracowanie koncepcji Ekomuzeum „Gościnna Kraina” oraz systemu 

wizualizacji, promocji i sposobu funkcjonowania i zarządzania ekomuzeum. Ważnym elementem 

warsztatów była prezentacja wszystkich miejsc/obiektów ekomuzeum, tak, żeby wszyscy 

przyszli Członkowie Ekomuzeum mieli pełną wiedzę na temat całości oferty ekomuzeum. Na tej 

podstawie opracowano: 

1. Tematykę ekomuzeum – prezentację zróżnicowanego dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego, bez skupienia się na jakimś wybranym jego 

aspekcie, ale oddającego pasje ludzi i tradycje związane z gospodarką 

stawową i twórczością rękodzielniczą i artystyczna, 

2. Nazwę: Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. Propozycje nazw ekomuzeum 

zebrano w oparciu o burzę mózgów, następnie wytypowano drogą 

eliminacji najlepsze propozycje, spośród których wybrano ostatecznie 

nazwę w drodze głosowania.  „Inne propozycje nazw to: Kraina Trzech Rzek, 

Dorzecze Soły i Wieprzówki, Kraina/ W Krainie Soły i Wieprzówki, Kraina 

Rzek i Stawów, Nad Sołą i Wieprzówką, Bogactwo Trzech Rzek, Bogactwa 

Trzech Rzek, Bogactwa Krainy Trzech Rzek, Kotlina Smaku, Kociołek 

Skarbów, Kociołek Smaków, Kraina Smaków, Dorzecze Niesamowitości, 

Przyjazna Kotlina/Kraina, Gościnna Kraina, Cudowna Kraina, Barwy 

Podbeskidzia, Podbeskidzki Gościniec. 

3. Slogan: Nie zdecydowano się na żaden slogan, który uzupełniałby nazwę 

ekomuzeum. 

4. Zadecydowano o uporządkowaniu wszystkich miejsc/obiektów w szersze 

kategorie, które pozwolą na grupowanie ofert o podobnym charakterze 

 walory przyrodnicze 

 sztuka i rękodzieło 

 miejsca i obiekty historyczne 

 produkty lokalne 

 warsztaty tematyczne i zajęcia edukacyjne 

 szlaki i questy 

 muzea, galerie i izby regionalne 

 rekreacja na świeżym powietrzu 

 noclegi 

 kuchnia lokalna. 

5. Kryteria ekomuzeum, oparte o wspólne wartości: 

 dostępność obiektu / miejsca, oferty warsztatowej – na określonych 

zasadach (np. po umówieniu telefonicznym) 
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 związek z lokalną kulturą, nawiązanie do miejscowych tradycji, 

historii, legend itp. 

 autentyczność – trzymanie się autentycznych form, technik, tradycji, 

zwyczajów, wynikających ze specyfiki kulturowo-historycznej obszaru 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

 działalność uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego 

i niepowodująca niekorzystnych skutków dla środowiska 

 wykorzystywanie w działalności przede wszystkim lokalnych zasobów 

i surowców w sposób zrównoważony 

 wiarygodność informacji – przekazywana wiedza i informacje  

6. Ogólne zasady funkcjonowania ekomuzeum, które stały się podstawą 

opracowania Regulaminu funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

 

Podczas warsztatów opracowano też ogólne zasady wizualizacji ekomuzeum: 

1. Logotyp ekomuzeum – przeprowadzono dyskusję na temat logotypu 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” i określono skojarzenia, które powinien 

wywoływać (góry, woda, słońce), ewentualną kolorystykę. Przyjęto 

następujący logotyp: 

  

 

 

2. Założenia do opracowania mapy Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

3. Założenia do opracowania ulotki: format, układ, zakres informacji 

4. Założenia do strony www (www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl) 

5. Założenia do aplikacji mobilnej. 

 

3.5. Opracowanie programu 

Wypracowane podczas seminarium, szkolenia i warsztatów materiały i założenia stały się 

podstawą opracowania Programu Ekomuzeum „Gościnna Kraina” oraz podstawowych 

dokumentów: Regulaminu funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina” i Deklaracji 

przystąpienia do Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
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3.6. Wypracowanie materiałów promocyjnych 

Bardzo ważne jest wypracowanie materiałów promocyjnych, które pozwolą na 

przeprowadzenie akcji promocyjnej i będą podstawową formą komunikacji z potencjalnymi 

odbiorcami / turystami, odwiedzającymi ekomuzeum.  

Wypracowano następujące materiały promocyjne: 

1. Mapę ekomuzeum – która obejmuje wszystkie obiekty, zwizualizowane 

w formie zindywidualizowanych ikonek i może być wykorzystana we 

wszystkich materiałach i narzędziach promocyjnych (ulotka, tablice, strona 

www). 

2. Ulotkę ekomuzeum – zawierającą mapę wszystkich obiektów i opis ich 

oferty. 

3. Postanowiono zrezygnować z dużej tablicy (2,5 x 1,25 m), ze względu na 

trudność w znalezieniu jednego miejsca reprezentatywnego dla całego 

Ekomuzeum, gdzie taką tablicę można by zlokalizować. Uznano, 

że istotniejsze jest zaopatrzenie większości obiektów w mniejsze tabliczki 

z informacją, że należą one do ekomuzeum. 

4. Tablice indywidualne dla każdego obiektu (40 x 60 cm) – z mapą całego 

ekomuzeum i informacją o każdym obiekcie. 

5. Małe tabliczki w formacie A4 z logotypem Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, 

adresem strony www i kodem QR dającym dostęp do aplikacji mobilnej dla 

większości obiektów.  

6. Stronę www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl 

7. Aplikację mobilną. 

 

3.7. Współpraca partnerów  

Trzy Lokalne Grupy Rybackie: Dolina Karpia, „Żabi Kraj” i Dorzecze Soły i Wieprzówki ściśle 

współpracowały na każdym etapie projektowania i tworzenia ekomuzeum. Wspólne ustalenia 

obejmowały: 

1. Kryteria obiektów ekomuzealnych – opracowano i przyjęto wspólne kryteria 

ekomuzeum, które stanowią wytyczne do funkcjonowania ekomuzeum i są podstawą 

przyjmowania nowych członków. 

2.  Spójny projekt graficzny – ustalono zasady dotyczące opracowania graficznego 

materiałów, stron www i aplikacji mobilnej: 

a. Mapa ekomuzeum – prosta mapa ze zindywidualizowanymi ikonkami dla 

każdego obiektu ekomuzeum w formie odręcznego rysunku. 

http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
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b. Kategorie obiektów – wspólna lista kategorii obiektów, o których informacja 

znajdzie się zarówno na ulotce, stronie www jak i w aplikacji mobilnej.  

c. Ulotka ekomuzeum – format ulotki (A2), układ ulotki (z jednej strony mapa 

z listą obiektów i namiarami GPS, z drugiej opisy obiektów i informacje 

teleadresowe). 

d. Strona www – układ i zawartość stron www 

e. Aplikacja mobilna – układ i zawartość aplikacji 

f. Wzajemne umieszczenie logotypów – na wszystkich materiałach w aplikacjach 

i na stronie www znajdą się logotypy pozostałych dwóch współpracujących 

ekomuzeów. Na stronie www dodatkowo ekomuzea będą do siebie wzajemnie 

podlinkowane. 

3. Dokumenty programowe ekomuzeów: Deklaracja członkowska i Regulamin 

funkcjonowania ekomuzeum: partnerzy konsultowali podstawowe zapisy dotyczące 

przynależności do sieci ekomuzealnej w każdym ekomuzeum i zasad funkcjonowania, 

promocji, praw i obowiązków Koordynatora i Członów Ekomuzeum. 

4. Tablice obiektów – przyjęto wspólny projekt graficzny tabliczek obiektów 

ekomuzealnych (skład tabliczek i zawartość informacyjna). 

5. Partnerzy ustalili zasady wspólnej wizualizacji trzech ekomuzeów: na każdym elemencie 

wizualizacji każdego ekomuzeum: mapki ekomuzeum, dużej tablicy informacyjnej, 

ulotkach, stronie internetowej (z wyjątkiem logotypu) danego ekomuzeum znajdą się 

logotypy pozostałych 2 ekomuzeów wraz z informacją, że tworzą one sieć ekomuzeów 

jako jeden produkt turystyczny. Dodatkowo na stronie internetowej danego ekomuzem 

znajdą się banery pozostałych 2 ekomuzeów wraz z przekierowaniem na ich strony. 

Każda strona będzie zawierała informację o partnerach wszystkich 3 ekomuzeów. 

To samo dotyczyć będzie mobilnych systemów informacji turystycznej. Każdy 

z 3 systemów będzie zawierał odnośnik do mapy, przewodnika i tras pozostałych 

LGRów. 

6. Systemy wszystkich trzech ekomuzeów będą ze sobą kompatybilne: aplikacje oraz 

strony mobilne wszystkich trzech ekomuzeów będą różnić się wizualną prezentacją 

treści (layout dostosowany do charakteru każdego ekomuzeum i zgodny z wytycznymi 

jego identyfikacji wizualnej) natomiast będą posiadać te same rodzaje funkcjonalności. 

Wszystkie 3 produkty będą posiadać elementy tzw. cross promocji - będą zawierać 

dane oraz odnośniki do treści pozostałych produktów 

Ważnym elementem współpracy były spotkania partnerów: przedstawicieli trzech Lokalnych 

Grup Rybackich, służące wymianie doświadczeń i wypracowaniu wspólnych ustaleń na różnych 

etapach tworzenia ekomuzeów.  
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4. Sposób funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

 

4.1. Koordynacja Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Za bieżące funkcjonowanie i rozwój całego Ekomuzeum „Gościnna Kraina” odpowiada 

Koordynator Ekomuzeum (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły 

i Wieprzówki”) we współpracy ze wszystkimi Członkami Ekomuzeum lub wybraną grupą 

Członków (np. przy kształtowaniu sprofilowanej oferty).  

Koordynator Ekomuzeum będzie odpowiadał za: 

 

1. Bieżący kontakt z Członkami Ekomuzeum poprzez: 

a. informowanie ich o nowych inicjatywach podejmowanych w ramach ekomuzeum, 

b. organizowanie spotkań Członków Ekomuzeum, 

c. informowanie o wydarzeniach w ramach ekomuzeum. 

2. Rozwijanie Ekomuzeum poprzez:  

a. pozyskiwanie nowych Członków (ciekawych miejsc, aktywnych partnerów), których 

oferta może wzbogacić ofertę Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, 

b. tworzenie sprofilowanych ofert pobytowych dla turystów wspólnie z Członkami 

Ekomuzeum, 

c. organizowanie przydatnych szkoleń i doradztwa dla Członków Ekomuzeum, wsparcie 

w rozwijaniu nowych aktywności i atrakcji w miejscach tworzących ekomuzeum, 

d. sprawdzanie oferty Członków Ekomuzeum pod kątem jakości i zgodności z przyjętymi 

kryteriami, 

e. nawiązanie współpracy z tour-operatorem lub biurem turystycznym w celu 

marketingu produktu turystycznego/produktów turystycznych Ekomuzeum 

„Gościnna Kraina”, 

f. nawiązywanie współpracy z innymi ekomuzeami w kraju i zagranicą. 

3. Promocja ekomuzeum: 

a. dostarczenie każdemu Członkowi Ekomuzeum logotypu, którego jest właścicielem, 

b. opracowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych we współpracy 

z Członkami Ekomuzeum, 

c. administracja stroną internetową: www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl, której 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” jest 

właścicielem, 

d. administracja aplikacją mobilną dotyczącą Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, 

e. promocja ekomuzeum podczas lokalnych i ponadlokalnych imprez, 

f. informowanie zainteresowanych o ofercie poszczególnych miejsc ekomuzeum 

i ofertach powiązanych (np. zorganizowany pobyt w kilku obiektach). 

 

http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
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4.2. Funkcjonowanie poszczególnych obiektów Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Każdy Członek Ekomuzeum odpowiada za funkcjonowanie swojego obiektu, kształtowanie 

oferty zgodnej z kryteriami Ekomuzeum „Gościnna Kraina” i rozwój. Każdy przystępujący 

do Ekomuzeum nowy Członek zobowiązany jest podpisać Deklarację przystąpienia do 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” i zapoznać się z Regulaminem funkcjonowania Ekomuzeum 

„Gościnna Kraina” i stosować go w praktyce. 

Na ofertę Ekomuzeum „Gościnna Kraina” składają się indywidualne oferty poszczególnych 

Członków Ekomuzeum lub pakiety przygotowane przez grupę Członków, np. dostosowane do 

wystandaryzowanej grupy odbiorców (np. dla ”zielonych szkół”, dla rodzin z dziećmi, dla 

seniorów, dla aktywnych) oferty sezonowe (np. związane z cyklem wegetacji i możliwością 

obserwacji przyrody, związane ze świętami np. z Wielkanocą (warsztaty przygotowania pisanek 

i innych ozdób wielkanocnych, kulinarne - tradycyjnych potraw wielkanocnych, zwyczaje 

wielkanocne), Bożym Narodzeniem (warsztaty przygotowywania tradycyjnych ozdób 

choinkowych, kulinarne – tradycyjnych potraw bożonarodzeniowych, zwyczajów świątecznych) 

i inne. 

Członkowie Ekomuzeum będą informowali o wydarzeniach przez siebie organizowanych 

w ramach oferty ekomuzealnej oraz będą się wtłaczać w organizację i uatrakcyjnienie imprez 

wspólnych organizowanych w ramach Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

Członkowie Ekomuzeum powinni pozostawać w kontakcie z Koordynatorem, w szczególności 

przekazywanie Koordynatorowi Ekomuzeum informacji o wszelkich zamianach 

w funkcjonowaniu: nowej działalności i ofercie, zaniechaniu działań, zmianie formy lub 

dostępności.  

Do ważnych obowiązków Członków Ekomuzeum należy aktywny udział w promocji całego 

ekomuzeum: 

a. informowanie (E-mail, telefon) o działaniu w ramach Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, 

b. stosowanie logotypu ekomuzeum na swoich materiałach promocyjnych: ulotkach, 

stronie www, biuletynach, publikacjach książkowych i innych, 

c. umieszczenie tablicy informacyjnej o Ekomuzeum „Gościnna Kraina” na swoim 

obiekcie, 

d. dostarczanie informacji Koordynatorowi Ekomuzeum na temat zmian 

w funkcjonowaniu, nowej ofercie, planowanych wydarzeniach, ciekawostkach, które 

mogą być wykorzystane w promocji całego ekomuzeum, 

e. dostarczanie Koordynatorowi Ekomuzeum zdjęć i filmów na nośnikach 

elektronicznych do wykorzystania w materiałach promocyjnych, na stronie www i w 

aplikacji mobilnej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na rzecz 

Koordynatora Ekomuzeum, 

f. informowanie zainteresowanych osób o ofercie innych Członków Ekomuzeum,  
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g. promowanie ekomuzeum podczas organizowanych imprez i wydarzeń. 

Ważne, żeby Członkowie Ekomuzeum mieli możliwość regularnego spotykania się i wspólnego 

kształtowania spójnej i coraz bardziej urozmaiconej oferty Ekomuzeum, projektowania pakietów 

ofert (we współpracy z innymi Członkami Ekomuzeum). Spotkania powinny też służyć 

wzajemnej informacji o zmianach w funkcjonowaniu obiektów czy wzbogaceniu oferty oraz 

wymianie doświadczeń.  

 

4.3. Rozwój Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Koordynator i Członkowie Ekomuzeum powinni współpracować na rzecz rozwijania 

Ekomuzeum, zarówno jego kompleksowej oferty, włączania nowych Członków, jak i strategii 

promocji i wprowadzania nowych narzędzi marketingowych. Wskazane jest, żeby Ekomuzeum 

tworzyło strategie rozwoju – wskazujące główne kierunki działań na rzecz rozwoju i podnoszenia 

atrakcyjności ekomuzeum oraz plany operacyjne, uwzględniające zadania, służce realizacji 

strategii. Powinny temu służyć przede wszystkim regularne spotkania, organizowane przez 

Koordynatora Ekomuzeum. Ważne też, żeby przy tej okazji prowadzić ewaluację funkcjonowania 

ekomuzeum, służące wzmacnianiu dobrze działających mechanizmów współpracy 

i funkcjonowania oraz modyfikacji tych, które wymagają poprawy. 

Przyjmowanie nowych Członków Ekomuzeum jest ważnym elementem rozwoju ekomuzeum. 

Odbywa się ono w oparciu o określoną w Regulaminie funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna 

Kraina” procedurę przyjmowania nowych Członków, zapewniającą zachowanie charakteru 

i spójności merytorycznej całego Ekomuzeum. 

Ekomuzeum działa w oparciu o Deklarację przystąpienia do Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

i Regulamin funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

 

4.4. Regulamin funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

§ 1 

Definicja Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” to sieć obiektów, miejsc, partnerów indywidualnych, instytucji 

publicznych, organizacji społecznych i gospodarczych – zwanych Członkami Ekomuzeum, którzy 

tworzą wspólnie produkt turystyczno-edukacyjny w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodnicze 

i kulturowo-historyczne zgodnie z przyjętymi wspólnie kryteriami. Ekomuzeum powstało 

z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki we współpracy 

z Grupą Inicjatywną – utworzona przez osoby, instytucje i organizacje społeczne i gospodarcze, 

które stworzyły pierwszą kompleksową ofertę Ekomuzeum. 
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§ 2 

Kryteria dla Członków Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Ekomuzeum działa w oparciu o wspólnie przyjęte kryteria, które obowiązują każdego Członka 

Ekomuzeum i są warunkiem przystąpienia nowych Członków, a którymi są: 

a. dostępność obiektu / miejsca, oferty warsztatowej – na określonych zasadach 

(np. po umówieniu telefonicznym). 

b. związek z lokalną kulturą, nawiązanie do miejscowych tradycji, historii, legend itp. 

c. autentyczność – trzymanie się autentycznych form, technik, tradycji, zwyczajów, 

wynikających ze specyfiki kulturowo-historycznej obszaru Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

d. działalność uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego i niepowodująca 

niekorzystnych skutków dla środowiska. 

e. wykorzystywanie w działalności przede wszystkim lokalnych zasobów i surowców w sposób 

zrównoważony. 

f. wiarygodność informacji – przekazywana wiedza i informacje są zgodne z aktualnym 

stanem wiedzy. 

§ 3 

Członkostwo w Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

1. Członkiem Ekomuzeum „Gościnna Kraina” jest każda osoba indywidualna, instytucja publiczna, 

organizacja społeczna czy gospodarcza, która tworzy ofertę w ramach Ekomuzeum i podpisała 

deklarację przystąpienia do Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

 
2.1. Do zadań Członka Ekomuzeum „Gościnna Kraina” należy: 

 
2. Udostępnianie swojej oferty w ramach Ekomuzeum, zgodnie z zadeklarowaną formą 

i na określonych warunkach zainteresowanym osobom. 

3. Angażowanie się we wspólne inicjatywy Ekomuzeum – tworzenie wspólnych ofert, udział 

we wspólnych wydarzeniach i imprezach. 

4. Informowanie niezwłocznie Koordynatora Ekomuzeum „Gościnna Kraina” o zmianach 

teleadresowych, nowych stronach www, itd. 

5. Aktywność na forum Ekomuzeum, przez którą rozumie się: 

a. udział w spotkaniach, 

b. przekazywanie Koordynatorowi Ekomuzeum informacji o wszelkich zamianach 

w funkcjonowaniu: nowej działalności i ofercie, zaniechaniu działań, zmianie formy 

lub dostępności, 

c. udział w podejmowaniu decyzji o przyjęciu nowego Członka Ekomuzeum,  

d. wsparcie Koordynatora Ekomuzeum w rozwijaniu i uatrakcyjnianiu oferty 

Ekomuzeum. 

6.  Promocja Ekomuzeum: 

a. informowanie (E-mail, telefon) o działaniu w ramach Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, 
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b. stosowanie logotypu Ekomuzeum na swoich materiałach promocyjnych: ulotkach, 

stronie www, biuletynach, publikacjach książkowych i innych, 

c. umieszczenie tablicy informacyjnej o Ekomuzeum „Gościnna Kraina” na swoim 

obiekcie, 

d. dostarczanie informacji Koordynatorowi Ekomuzeum na temat zmian 

w funkcjonowaniu, nowej ofercie, planowanych wydarzeniach, ciekawostkach, które 

mogą być wykorzystane w promocji całego Ekomuzeum, 

e. dostarczanie Koordynatorowi Ekomuzeum zdjęć i filmów na nośnikach 

elektronicznych do wykorzystania w materiałach promocyjnych, na stronie www 

i w aplikacji mobilnej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na rzecz 

Koordynatora Ekomuzeum, 

f. informowanie zainteresowanych osób o ofercie innych Członków Ekomuzeum,  

g. promowanie Ekomuzeum podczas organizowanych imprez i wydarzeń, 

7. Poinformowanie Koordynatora Ekomuzeum o decyzji wystąpienia z Ekomuzeum „Gościnna 

Kraina”. 

 

2.2. Członek Ekomuzeum „Gościnna Kraina” ma prawo: 

 
7. Otrzymywania informacji o funkcjonowaniu Ekomuzeum „Gościnna Kraina” (spotkaniach, 

wydarzeniach i imprezach realizowanych pod szyldem Ekomuzeum, tworzonych ofertach). 

8.  Uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach i doradztwie, dostępnym dla Członków 

Ekomuzeum. 

9. Udziału w podejmowaniu decyzji o przyjmowaniu nowych i wykluczaniu Członków 

niespełniających kryteriów Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

10. Promocji – umieszczania informacji o jego działalności na stronie 

www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl, aplikacji mobilnej, wspólnej ulotce i innych wspólnych 

materiałach, publikowanych w ramach Ekomuzeum. 

11. Wystąpienia z Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

 

§ 4 

Koordynacja Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

1. Za Koordynację funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina” odpowiada Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki, zwana w niniejszym Regulaminie 

Koordynatorem Ekomuzeum. Do zadań Koordynatora Ekomuzeum należy: 

 
4. Bieżący kontakt z Członkami Ekomuzeum poprzez: 

a. informowanie ich o nowych inicjatywach podejmowanych w ramach Ekomuzeum, 

b. organizowanie spotkań Członków Ekomuzeum, 

c. informowanie o wydarzeniach w ramach Ekomuzeum. 

5. Rozwijanie Ekomuzeum poprzez:  

http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
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a. pozyskiwanie nowych Członków (ciekawych miejsc, aktywnych partnerów), których 

oferta może wzbogacić ofertę Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, 

b. tworzenie sprofilowanych ofert pobytowych dla turystów wspólnie z Członkami 

Ekomuzeum, 

c. organizowanie przydatnych szkoleń i doradztwa dla Członków Ekomuzeum, wsparcie 

w rozwijaniu nowych aktywności i atrakcji w miejscach tworzących Ekomuzeum, 

d. sprawdzanie oferty Członków Ekomuzeum pod kątem jakości i zgodności z przyjętymi 

kryteriami, 

e. nawiązanie współpracy z tour-operatorem lub biurem turystycznym w celu 

marketingu produktu turystycznego/produktów turystycznych Ekomuzeum 

„Gościnna Kraina”, 

f. nawiązywanie współpracy z innymi ekomuzeami w kraju i zagranicą. 

6. Promocja Ekomuzeum: 

a. dostarczenie każdemu Członkowi Ekomuzeum logotypu, którego jest właścicielem, 

b. opracowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych we współpracy 

z Członkami Ekomuzeum, 

c. administracja stroną internetową: www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl, której 

Stowarzyszenie Lokalna grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki jest właścicielem, 

d. administracja aplikacją mobilną dotyczącą Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, 

e. promocja Ekomuzeum podczas lokalnych i ponadlokalnych imprez, 

f. informowanie zainteresowanych o ofercie poszczególnych miejsc Ekomuzeum 

i ofertach powiązanych (np. zorganizowany pobyt w kilku obiektach). 

 

§ 5 

Przyjmowanie nowych Członków Ekomuzeum 
 

1. Członkowie Grupy Inicjatywnej stali się automatycznie pierwszymi Członkami Ekomuzeum. 

2. O przyjmowaniu nowych Członków do Ekomuzeum „Gościnna Kraina” decydują 

Członkowie Ekomuzeum i Koordynator Ekomuzeum podczas spotkania zorganizowanego przez 

Koordynatora Ekomuzeum. Decyzja o przyznaniu członkostwa zapada zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym. Każdemu Członkowi Ekomuzeum przysługuje jeden głos. 

3. Kandydat na Członka Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, zwany dalej „Kandydatem”, zobowiązany 

jest przekazać Koordynatorowi Ekomuzeum podpisaną Deklarację przystąpienia do Ekomuzeum 

„Gościnna Kraina” na piśmie oraz załącznik w formie opisu oferty i zdjęć. 

4. Koordynator może przeprowadzić wizję lokalną w miejscu/obiekcie prowadzenia działalności 

Kandydata na Członka Ekomuzeum „Gościnna Kraina” przed podjęciem decyzji o przyjęciu 

w poczet Członków Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, w celu sprawdzenia czy kandydat spełnia 

kryteria określone dla Członków Ekomuzeum w niniejszym Regulaminie. 

http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
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5. Koordynator Ekomuzeum przekazuje Kandydatowi decyzję Członków Ekomuzeum w ciągu 7 dni 

od dnia jej podjęcia. Przyjęcia na Członka Ekomuzeum odbywa się poprzez potwierdzenie 

na podpisanej przez kandydata Deklaracji decyzji o przyjęciu do Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

6. Koordynator Ekomuzeum przekazuje nowemu Członkowi Ekomuzeum niniejszy Regulamin 

oraz informacje o założeniach dotyczących wizualizacji Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

(tablica informacyjna, stosowanie logotypu, przekazanie informacji na stronę www i do aplikacji 

mobilnej). 

7. Nowi Członkowie Ekomuzeum są zobowiązani do zawieszenia w widocznym miejscu  na swoim 

obiekcie tablicy informacyjnej Ekomuzeum „Gościnna Kraina” zgodnej ze wzorem, przekazanym 

przez Koordynatora Ekomuzeum „Gościnna Kraina” na własny koszt. 

 

§ 6 

Wystąpienie lub wykluczenie z Ekomuzeum 
 

1. Każdy Członek Ekomuzeum może w każdym momencie podjąć decyzję o wystąpienie 

z Ekomuzeum. Powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Koordynatora Ekomuzeum 

(w formie pisemnej), który przekazuje tę informację pozostałym Członkom Ekomuzeum.  

2. Wystąpienie Członka z Ekomuzeum zobowiązuje go do niezwłocznego zdjęcia z obiektu tablicy 

informacyjnej Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, nieumieszczania logotypu Ekomuzeum „Gościnna 

Kraina” i informacji o Ekomuzeum na żadnych materiałach promocyjnych. Równocześnie 

obiekt/miejsce/oferta o występującym Członku Ekomuzeum zostanie usunięta ze strony 

www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl oraz aplikacji mobilnej. 

3. W razie zmiany sposobu działania Członka Ekomuzeum i wprowadzenia zmian powodujących 

niezgodność z kryteriami Ekomuzeum Członkowie Ekomuzeum na wniosek Koordynatora 

Ekomuzeum mogą wykluczyć takiego Członka Ekomuzeum z członkostwa w Ekomuzeum.  

Koordynator rozsyła wniosek o wykluczenie Członka wraz z pisemnym uzasadnieniem 
do Członków Ekomuzeum, którzy w ciągu 7 dni od doręczenia wniosku mogą odnieść się do 
niego na piśmie. 

4. Wykluczenie Członka Ekomuzeum jest skuteczne, jeśli za taką decyzją wypowiedziała się zwykła 

większość Członków Ekomuzeum w głosowaniu jawnym. Informację o wykluczeniu przekazuje 

Członkowi Koordynator Ekomuzeum. 

5. Wykluczenie Członka z Ekomuzeum wywołuje takie same skutki jak określone w § 6 ust.  

  

 

http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
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................................................ 
   miejscowość, data 

 

 

DEKLARACJA 
PRZYSTĄPIENIA DO EKOMUZEUM „GOŚCINNA KRAINA” 

 
 

……………………………………............................................................................................................... ....…… 

Nazwa / imię i nazwisko Członka Ekomuzeum 
 

……………………………………...................................................................................................................…… 

Adres pocztowy 

 

……………………………………............................................................................................................... ....…… 

numer PESEL (os. fiz.) lub  numer KRS/CEIDG  

 

……………………………...………...…      ………………………………..…...…………     …………………………...………………… 
         telefon                                      e-mail      strona www 

 

Ja niżej podpisany/podpisana deklaruję przystąpienie/deklaruję przystąpienie reprezentowanego 

przeze mnie podmiotu/1 i działanie w ramach Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, rozumianego jako 

sieć obiektów, miejsc, partnerów indywidualnych, instytucji publicznych, organizacji społecznych 

i gospodarczych – zwanych Członkami Ekomuzeum, którzy tworzą wspólnie produkt turystyczno-

edukacyjny w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowo-historyczne zgodnie 

z przyjętymi wspólnie kryteriami. 

Deklaruję wolę działania zgodnie z przyjętymi kryteriami Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, którymi 

są: 

a. dostępność obiektu / miejsca, oferty warsztatowej – na określonych zasadach 

(np. po umówieniu telefonicznym) 

b. związek z lokalną kulturą, nawiązanie do miejscowych tradycji, historii, legend itp. 

c. autentyczność – trzymanie się autentycznych form, technik, tradycji, zwyczajów, 

wynikających ze specyfiki kulturowo-historycznej obszaru Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

d. działalność uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego i niepowodująca 

niekorzystnych skutków dla środowiska 

e. wykorzystywanie w działalności przede wszystkim lokalnych zasobów i surowców w sposób 

zrównoważony 

f. wiarygodność informacji – przekazywana wiedza i informacje są zgodne z aktualnym 

stanem wiedzy 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić 
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Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

oraz zobowiązuję się go przestrzegać, a w szczególności realizować zadania Członka Ekomuzeum 

„Gościnna Kraina” wskazane w załączonym do deklaracji Regulaminie. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych/danych reprezentowanego przeze mnie podmiotu przez Koordynatora Ekomuzeum 
„Gościnna Kraina” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
/Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmian./ w celach związanych z działalnością Ekomuzeum 
„Gościnna Kraina”. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie. 
 

 

 

………………………………….......…................. 
                        Podpis 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

 

 

 

4.5. Współpraca z innymi ekomuzeami w Polsce i na świecie 

 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” będzie działało we współpracy z dwoma współtworzonymi 

ekomuzeum: Ekomuzeum Doliny Karpia (Koordynator Stowarzyszenie Dolina Karpia) 

i Ekomuzeum „Żabi Kraj” (Koordynator Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”).  

Współpraca będzie obejmowała: 

 wzajemną promocję ofert i pakietów ofert – poprzez umieszczanie na stronach www 

informacji o wydarzeniach w pozostałych dwóch ekomuzeach, linki na stronach do stron 

pozostałych dwóch ekomuzeów, 

 „podsyłanie” sobie turystów – informowanie przez Koordynatora i Członków każdego 

z ekomuzeów o ofercie Pozostałych dwóch ekomuzeów, która może interesująca dla 

turystów, a nie jest dostępna w ramach oferty ekomuzeum, które turysta w danym 

momencie zwiedza oraz turystów, którzy skorzystali już z oferty jednego ekomuzeum i są 

zainteresowani poznaniem kolejnych, 

 udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez ekomuzea – zapraszanie 

Koordynatorów i Członków pozostałych dwóch ekomuzeów na wszystkie imprezy 

organizowane w ramach ekomuzeum, 
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 organizację spotkań i wizyt studialnych służących wzajemnemu poznaniu ofert dwóch 

pozostałych ekomuzeów oraz wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Wizyty studialne 

mogą dotyczyć zarówno wizyt wzajemnych jak i organizacji wspólnych wizyt do innych 

funkcjonujących ekomuzeów w kraju i zagranicą, 

 możliwość tworzenia wspólnych strategii promocji i marketingu. 

Ponadto Ekomuzeum „Gościnna Kraina” będzie rozwijało kontakty i współpracę z innymi 

ekomuzeami w Polsce i zagranicą.  

Działania w tym zakresie będą obejmowały: 

 nawiązanie kontaktu z ekomuzeami z Polski i zagranicy i informowanie się 

o doświadczeniach w funkcjonowaniu oraz ofercie, 

 organizacja wizyt studialnych do innych ekomuzeów w Polsce i zagranica oraz oferta 

organizacji wizyt studialnych po Ekomuzeum „Gościnna Kraina” dla innych ekomuzeów, 

 udział w spotkaniach i konferencjach poświęconych tematyce ekomuzeum oraz 

dziedzinom pokrewnym, w tym prezentację Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, 

 przekazywania informacji o ofercie i działaniach Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

na stronę www i profil ekomuzeów w Polsce na FB, o ile takie media będą działały, 

 przekazywanie zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Ekomuzeum „Gościnna 

Kraina” do innych ekomuzeów w Polsce, 

 stworzenie mechanizmów sieciowania ekomuzeów w Polsce i zagranicą (wspólnie 

z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych). 

Dla rozwoju i stałego udoskonalania funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina” oraz 

przyciągnięcia do niego większej liczby turystów wskazane jest rozwinięcie sieci współpracy 

z innymi ekomuzeami przede wszystkim w Polsce, a w dalszej kolejności również zagranicą. 

Doświadczenia współpracy z Ekomuzeum Doliny Karpia i „Żabo Kraj” będą rozwijane 

i rozszerzane na inne ekomuzea. 
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5. Zasady wizualizacji Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

 

Koordynator i wszyscy Członkowie Ekomuzeum zobowiązani są stosować wszystkie narzędzia 

wizualizacji, zgodnie z opisanymi poniżej zasadami. 

 

 

5.1. Logotyp Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Podstawowym narzędziem wizualizacji Ekomuzeum „Gościnna Kraina” jest logotyp: 

 

 
 Do używania logotypu uprawnienie są: 

 Koordynator Ekomuzeum „Gościnna Kraina”: Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, które jest właścicielem logotypu 

 Członkowie Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, którzy podpisali Deklarację 

przystąpienia do Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

Logotyp może być wykorzystywany do umieszczenia na: 

a. materiałach promocyjnych w formie ulotek, broszur, kartek pocztowych, 

publikacji książkowych i innych materiałach drukowanych – dotyczących 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

b. Stronie www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl i stronach www Członków 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” i powinno mieć formę linku do strony 

www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl. 

c. Tablicach informacyjnych (ogólnych – dotyczących całego ekomuzeum 

i indywidualnych – dla poszczególnych obiektów 

d. Etykietach produktów, promowanych w ramach Ekomuzeum „Gościnna 

Kraina” 

e. Gadżetach reklamowych (surowiec, z którego wykonany jest gadżet oraz jego 

http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
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forma powinna być zaakceptowana przez Koordynatora Ekomuzeum 

„Gościnna Kraina”).  

Koordynator Ekomuzeum udostępnia logotyp wszystkim upoważnionym do jego używania 

Członkom Ekomuzeum „Gościnna Kraina” w wersji elektronicznej w różnych formatach. 

 
 

5.2. Mapa Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

 

Zaprojektowana mapa Ekomuzeum „Gościnna Kraina” wraz z listą wszystkich obiektów 

i kategoriami, do których są przypisane (wraz z legendą), obejmująca cały obszar 

ekomuzeum oraz wszystkie miejsca/ obiekty, które go tworzą powinna stanowić ważne 

narzędzie wizualizacji i promocji.  

 

Mapa powinna być umieszczana nie tylko na materiałach dotyczących całego ekomuzeum, 

ale także na materiałach poszczególnych  obiektów, zgodnie z zasadą „każdy obiekt promuje 

wszystkie pozostałe, tworzące ekomuzeum”.  

 

Mapa w szczególności powinna być umieszczana na: 

a. Ulotkach, broszurach, publikacjach książkowych dotyczących całego 

Ekomuzeum i indywidualnych, przygotowywanych dla poszczególnych miejsc / 

obiektów, jeśli pozwala na to format  

b. Tablicach informacyjnych 

c. Stronie www 

d. Gadżetach reklamowych, jeśli wielkość i format na to pozwalają. 

 

Właścicielem mapy jest Koordynator Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, który może 

udostępniać mapę do wykorzystania przez upoważnionych do tego Członków Ekomuzeum. 

Ponadto każdy Członek Ekomuzeum może otrzymać swoją zindywidualizowaną ikonkę, którą 

może również wykorzystać w swoich materiałach promocyjnych. 

Mapka powinna być regularnie aktualizowana, po dołączeniu do ekomuzeum kolejnych 

Członków. 
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5.3. Ulotka Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Ogólna ulotka, prezentująca całe Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, zawierająca informację 

o wszystkich obiektach i miejscach je tworzących będzie dystrybuowana przez Koordynatora 

i wszystkich Członków Ekomuzeum. W pierwszym etapie działalności ulotka zostanie wydana 

w nakładzie 5 000 egzemplarzy w formacie A2. Ulotka może być aktualizowana i wznawiany 

jej druk – najlepiej z zachowaniem formatu i układu. W razie możliwości dodruku ulotki 

przez któregoś z Członków Ekomuzeum – Koordynator może przekazać projekt ulotki 

w wersji elektronicznej. 

 

 

5.3. Tablice informacyjne Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

 

W ramach Ekomuzeum „Gościnna Kraina” planowane jest funkcjonowanie dwóch kategorii 

tablic informacyjnych: 

A. Indywidualne tablice informacyjne dla każdego obiektu 

Tablica informacyjna powinna być umieszczona w widocznym miejscu w każdym obiekcie / 

punkcie ekomuzeum. Tablica powinna zawierać: 

 Nazwę obiektu 

 Logotyp Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 



51 

 

 Mapę całego ekomuzeum z listą obiektów 

 Wszystkie niezbędne logotypy 

 Informację o stronie www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl 

 Kod QR do aplikacji moblilnej 

B. Małe tabliczki A4 z logotypem, adresem strony 

www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl i kodem QR 

 

Małe tabliczki powinny być zamontowane w widocznym miejscu w obiekcie/punkcie 

ekomuzeum, najlepiej w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej lub jako 

dodatkowe oznaczenie.  

Właścicielem projektów graficznych tablic jest Koordynator Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

i może on udostępniać je do wykorzystania przez upoważnionych Członków Ekomuzeum, 

w tym nowych, którzy zobligowani są do umieszczenia indywidualnych tablic informacyjnych 

i małych tabliczek na swoich obiektach. W przypadku, gdy Członek Ekomuzeum lub inny 

podmiot (z obszaru Ekomuzeum „Gościnna Kraina”) będzie zainteresowany umieszczeniem 

ogólnej tablicy ekomuzeum, może się zwrócić do Koordynatora z wnioskiem o przekazanie 

założeń do projektu graficznego tablicy ogólnej – musi jednak określić planowaną lokalizację 

tablicy. 

 

 

http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
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5.4. Strona internetowa Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” posiada własną stronę internetową 

www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl, poprzez którą promuje całe ekomuzeum oraz wszystkie 

obiekty / miejsca, które je współtworzą. Wszyscy Członkowie Ekomuzeum, którzy posiadają 

swoje strony internetowe zobligowani są do umieszczenia na nich logotypu Ekomuzeum 

„Gościnna Kraina” i linku powyższej strony. 

Właścicielem i administratorem strony internetowej jest Koordynator Ekomuzeum 

„Gościnna Kraina”. 

 

 

5.6. Aplikacja mobilna Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” można zwiedzać z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, którą 

można pobrać bezpłatnie ze strony Google Play. Aplikacja mobilna zawiera wszystkie obiekty 

ekomuzeum w podziale na kategorie ofert, co ułatwia znalezienie obiektu z odpowiednią 

ofertą. Ponadto aplikacja zawiera mapę, planer zwiedzania, dostępne na terenie 

Ekomuzeum „Gościnna Kraina” trasy piesze i rowerowe oraz ogólne informacje o wszystkich 

obiektach. Dzięki kalendarzowi imprez wizytę w ekomuzeum można zaplanować podczas 

ciekawego wydarzenia w ramach Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. Lokalizacja GPS zawarta 

w aplikacji ułatwia trafienie do każdego obiektu. 

Właścicielem i administratorem aplikacji mobilnej jest Koordynator Ekomuzeum „Gościnna 

Kraina”. Dla dobrego funkcjonowania aplikacji Członkowie Ekomuzeum powinni 

przekazywać wszystkie ważne informacje, które powinny być uwzględnione w aplikacji oraz 

dostarczać dane dotyczące planowanych imprez. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekomuzeumgoscinnakraina.pl/
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5.7. Gadżety reklamowe Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

 

Gadżety reklamowe promujące Ekomuzeum „Gościnna Kraina” mogą być dobrym 

uzupełnieniem materiałów i narzędzi promocyjnych.  Każdorazowo powinny zawierać 

logotyp ekomuzeum i ich projekty powinny być każdorazowo akceptowane przez 

Koordynatora Ekomuzeum. Co do ogólnych zasad – gadżety powinny wzornictwem 

nawiązywać do lokalnej stylistyki i w miarę możliwości korzystać z lokalnych surowców / 

materiałów do wykonania. 

 

 

5.8. Etykiety na produkty Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 

 

Produkty (artystyczne, rzemieślnicze i spożywcze) promowane w ramach Ekomuzeum 

„Gościnna Kraina” mogą być zaopatrzone w etykiety informujące o produkcie, producencie i 

współpracy w ramach sieci ekomuzeum. Powinien zostać opracowany jeden wzór etykiety, 

który będzie używany przez wszystkich Członków Ekomuzeum. Właścicielem wzoru powinien 

być Koordynator Ekomuzeum, który może go udostępniać na określone produkty. 


