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Zabytki i inne atrakcje

Gospodarka stawowa i łowiska
Lokalna Grupa Rybacka „Dorze-
cze Soły i Wieprzówki z siedzibą 
w Rajsku działa na terenie trzech 
gmin wiejskich: Oświęcim, Po-
rąbka i Wieprz oraz dwóch gmin 
miejsko-wiejskich: Brzeszcze 
i Kęty. Poza Porąbką, należącą 
do woj. śląskiego, pozostałe gmi-
ny leżą po małopolskiej stronie. 
Cały obszar zajmuje powierzch-
nię około 337 km2, a zamiesz-
kany jest przez blisko 100 tys. 
osób. Wymienione gminy są za 
sobą mocno powiązane przez 
sieć komunikacyjną i struktury 
administracyjne. Jednak najwięk-
szym ich spoiwem jest świetnie 
rozwinięty system wodny, gdzie 
naturalne cieki wodne zostały 
wsparte systemem kanałów: mły-
nówek i odprowadzalników stwo-
rzonych przez człowieka. Cały 
ten układ miał i ma na celu pro-
wadzenie efektywnej gospodarki. 
W dawnych czasach woda napę-
dzała tu głównie młyny i tartaki, a już od średnio-
wiecza zasilała także stawy hodowlane obsadzo-
ne karpiem. Chów i hodowla karpia, jak i innych 
gatunków ryb, nie tylko przetrwały, ale znacznie 
rozwinęły się do dzisiejszych czasów. Niejako 
przy okazji, rozbudowane kompleksy stawów 
hodowlanych o zróżnicowanej głębokości, w spo-
sób pozytywnie rewolucyjny wzbogaciły przyrodę 
regionu w liczne gatunki roślin i zwierząt. Wiele 
spośród nich, zagrożonych wyginięciem, znalazło 
tu swój bezpieczny azyl. Potwierdzeniem nie-
zwykle wysokich walorów przyrodniczych opisy-
wanego regionu, ważnych w skali całej Europy, 
jest utworzenie tu aż 5 obszarów europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000. Są to trzy ostoje 
ptasie: Stawy w Brzeszczach, Dolina Dolnej Soły 
i Dolina Dolnej Skawy oraz dwie ostoje siedlisko-
we: Dolna Soła i Beskid Mały.

Gmina Brzeszcze to 
bardzo atrakcyjny pej-
zażowo i przyrodniczo 
fragment Kotliny Oświę-
cimskiej, leżący między 
dwiema rzekami: Sołą 

od wschodu i Wisłą od zachodu. Swy-
mi granicami obejmuje powierzchnię 
46 km2, na którą składa się miasto 
Brzeszcze oraz sołectwa: Jawiszowi-
ce, Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowi-
ce i Zasole. Wszystkie te miejscowo-
ści łącznie zamieszkuje ponad 21 tys. 
osób. Obszar ten jest częścią powiatu 
oświęcimskiego, a ten należy do wo-
jewództwa małopolskiego. Gmina jest 
dobrze skomunikowana z sąsiednimi 
miastami: Pszczyną, Oświęcimiem 
i Kętami.

Choć na gruntach gminnych prym 
wiedzie rolnictwo, to jednak zacho-
wały się tu dwa większe, zwarte 
kompleksy leśne, gdzie zobaczyć 

można zupełnie inny zespół gatunków roślin 
i zwierząt niż ten nad wodą. Trzeba podkreślić, 
że mimo działającego tu od ponad 100 lat, po-
tężnego zakładu wydobywczego – kopalni KWK 
„Brzeszcze”, gmina szczyci się świetnie zacho-
wanym środowiskiem naturalnym. Zachwyca 
przede wszystkim kompleks leśno-stawowy Na-
zieleńce. Tam w sąsiedztwie lasu mieszanego 
i wiślańskich łąk znajduje się kilkanaście stawów 
zajmujących łącznie powierzchnię 150 ha, o któ-
rych mówią już dokumenty z XV wieku.

Stawy te porasta bogata szata roślinna – zwarte 
pasy różnogatunkowych szuwarów jak i pływające 
po powierzchni wody, choć zakotwiczone w dnie, 
efektowne grążele żółte czy grzybienie białe. Bo-
gata roślinność jest świetną bazą dla wyjątkowo 
licznego tu ptactwa. Spotkamy tu rzadkie w skali 
kraju ślepowrony i ponad 200 innych gatunków pta-
ków. Z powodu ptasiej obfitości utworzono tu ostoję 

europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 „Stawy 
w Brzeszczach”.

Poza samymi stawami, a także nadwiślańskimi sta-
rorzeczami i rozległymi plażami utworzonymi przez 
naturalnie meandrującą rzekę Sołę, warto spo-
ro czasu zarezerwować na zwiedzanie zabytków 
w gminie Brzeszcze. Wśród nich zobaczymy m.in. 
drewniany kościół będący częścią Szlaku Architek-
tury Drewnianej, murowany dwór i wiele przydroż-
nych, zabytkowych kapliczek.

Ponadto dzięki prężnie działającemu tu Ośrodkowi 
Kultury, a także bogatej infrastrukturze sportowej 
i rekreacyjnej w gminie każdy znajdzie tu coś intere-
sującego dla siebie.

Na południe od Kotliny Oświęcimskiej, 
a na północ od Beskidu Małego leży 
miejsko-wiejska gmina Kęty. Jej po-
wierzchnia liczy 76 km2, a składa się 
na nią miasto Kęty oraz sołectwa: 
Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nowa 

Wieś i Witkowice. Z administracyjnego punktu wi-
dzenia gmina należy do powiatu oświęcimskiego, 
a ten do województwa małopol-
skiego. W miejscowym pejzażu do-
minują grunty użytkowane rolniczo 
zajmujące prawie 2/3 jej obsza-
ru, a rozproszone lasy mają tylko 
16% udziału. Ludność całej gminy 
liczy blisko 33 800 osób, z czego 
na samo miasto przypada ponad 
19 tys. mieszkańców.

Obszar gminy znajduje się w me-
zoregionie Pogórze Śląskie, a jej 
niezwykle cennym przyrodniczo ele-
mentem jest, wijąca się przy zachod-
niej granicy, podgórska rzeka Soła. 
Szerokie koryto z rozległymi łachami 
żwirowymi i stromymi, podmytymi 
brzegami, świadczy o dzikości rzeki 
i jej naturalnie kształtowanym kory-
cie, a to już wielka rzadkość w dzi-
siejszym, uregulowanym świecie. 
Ponadto niewielkie odcinki brzegu 
Soły ciągle jeszcze porastają na-
turalne lasy łęgowe wierzbowo-

-topolowe, których pozostało 
już tylko 5% z ich pierwotnego 
areału. Potwierdzeniem warto-
ści przyrodniczych rzeki są dwie 
utworzone tu ostoje sieci eko-
logicznej Natura 2000 – ptasia 
i siedliskowa. Ważnym uzupeł-
nieniem obrazu tutejszej przy-
rody, a w szczególności ptaków 
wodnych, jest wizyta w komplek-
sie stawów hodowlanych w Mal-
cu. Lecz nie tylko obserwatorzy 
przyrody przyjeżdżają na teren 
gminy. Bogate w ryby wody rzeki 
Soły, a także zagospodarowane, 
dawne pożwirowe wyrobiska 
w Bielanach i stawy w Nowej 
Wsi są często odwiedzane przez 
wędkarzy.

Poza licznymi walorami przyrod-
niczymi, gminę Kęty charaktery-
zuje również długa lista obiektów 
zabytkowych, których szczegól-

na obfitość występuje w samym mieście. Kwitnie tu 
również życie kulturalne m.in. dzięki imprezom cy-
klicznym jak np. Festiwal „Psalite Deo”, Dnie Kęt czy 
Festyn Franciszkański.

W gminie istnieje bogata i ciągle rozwijająca się 
sieć obiektów noclegowych, gastronomicznych 
i agroturystycznych. Ponadto miasto wyposażone 
jest w nowoczesne obiekty rekreacyjne i sporto-
we. Cechy te czynią z gminy Kęty doskonałą bazę 
wypoczynkową, a jednocześnie wypadową na po-
bliskie, malownicze jeziora i zapory Kaskady Soły 
oraz liczne i dobrze oznakowane szlaki malow 
niczego Beskidu Małego.

Rozwojowi turystycznemu gminy Kęty sprzyja ko-
rzystne położenie na skrzyżowaniu ważnych szla-
ków komunikacyjnych. Od stolicy małopolski dzieli je 
bowiem dystans 70 km, a od Bielska Białej, Oświę-
cimia czy Wadowic około 20 km. Z kolei by dostać 
się do Czech lub Słowacji wystarczy przejechać 
po około 50 km do przejść granicznych w Cieszynie, 
Zwardoniu, Glince lub Korbielowie.

Gmina Oświęcim leży w Kotlinie 
Oświęcimskiej, nad malowniczym od-
cinkiem górnej Wisły oraz jej dużym, 
prawobrzeżnym dopływem – rzeką 
Sołą. Ta wiejska gmina, z siedzibą 
w mieście Oświęcim, administracyjnie 

stanowi część powiatu oświęcimskiego, a ten wcho-
dzi w skład województwa małopolskiego. Powierzch-
nia gminy, zamieszkana przez ponad 17,5 tys. osób, 
liczy około 75 km2 na które składa się 13 miejscowo-
ści: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory II, Gro-
jec, Harmęże, Łazy, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, 
Stawy Monowskie, Włosienica i Zaborze.

Obszar gminy jest świetnie skomunikowany z naj-
większymi miastami regionu oraz międzynarodo-
wymi portami lotniczymi w Balicach i Pyrzowicach. 
Przebiegające tędy linie kolejowe i trasy drogowe, 
a także pobliska autostrada A4, w krótkim czasie 
prowadzą podróżnych do Krakowa (ok. 70 km), Ka-
towic i Bielska Białej (po ok. 35 km).

W dominującym tu krajobrazie rolniczym na szcze-
gólną uwagę zasługują wyjątkowo cenne przyrodni-
czo zakątki takie jak: niezwykle rzadkie w skali kraju 
i Europy lasy łęgowe wierzbowo-topolowe rosnące 
na brzegach Soły, kameralne starorzecza Wisły, 
a przede wszystkim liczne kompleksy stawów 
hodowlanych. To w miejscowościach: Grojec, 
Zaborze, Poręba Wielka, Stawy Monowskie 
i Harmęże zobaczymy najlepiej jak środowisko 
stworzone przez człowieka – hodowcę karpia, 
stało się równocześnie ptasim rajem. Spośród 
kilkudziesięciu gatunków występujących tu pta-
ków, największym skarbem jest ślepowron. Ta 
czapla w Dolinie Górnej Wisły ma swe jedyne 
stanowiska lęgowe w kraju. 

Bogatej ornitofaunie towarzyszy tu równie interesu-
jący świat roślin. Podziwiać można zasobne stanowi-
ska takich rzadkości florystycznych jak grzybieńczyk 
wodny i kotewka orzech wodny. Towarzyszą im ma-
sowo kwitnące grążele żółte urozmaicone wielkimi 
kwiatami grzybieni białych. Dobitnym potwierdze-
niem niezwykle wysokich walorów przyrodniczych 
gminy Oświęcim jest fakt znajdowania się na jej ob-
szarze aż 4 obszarów europejskiej sieci ekologicznej 
Natura 2000 – trzech ostoi ptasich oraz jednej ostoi 
siedliskowej. 

Ponadto na wielu dobrze 
zagospodarowanych łowi-
skach miejsce swe znajdą 
również wędkarze. Z kolei 
na turystów – pasjonatów 
historii czeka tu długa lista 
cennych zabytków. Jest 
ich tu wielka różnorodność, 
począwszy od pałacu neo-
gotycko-mauretańskiego, 
przez liczne dworki, za-
bytkowe cmentarze, drew-
niane kościółki znajdujące 
się na Szlaku Architektury 
Drewnianej, liczne kapliczki 
przydrożne, aż po stanowi-
ska archeologiczne z na-
szych pradziejów. Zupełnie 
wyjątkowym punktem na tu-
rystycznym szlaku, wyro-
słym z tragicznego okresu 
II wojny światowej, jest 

odwiedzany obecnie przez miliony osób z całego 
świata, dawny obóz hitlerowski, a obecnie Muzeum 
Auschwitz – Birkenau.

Obrazu gminy dopełnia bogata sieć gastronomicz-
na i noclegowa, a także agroturystyczna oraz wiele 
dostępnych dla gości obiektów sportowych, gdzie 
można zadbać o kondycję fizyczną.

W północnej części Beskidu Małego 
leży gmina Porąbka. Jej unikalne wa-
lory krajobrazowe tworzą głównie za-
lesione szczyty okolicznych gór, z naj-
wyższym Kocierzem (879 m n.p.m.). 
Niezapomniane wrażenia wywiera tak-

że rzeka Soła, a przede wszystkim wzniesiona tu 
część słynnej Kaskady Soły. Spokojne wody Jeziora 
w Czańcu, a także rozległe lustro Jeziora Między-
brodzkiego, z imponującej wielkości tamą, na długo 
pozostają w pamięci.

Opisywana gmina zamieszkana przez około 15 tys. 
osób – zajmuje obszar blisko 65 km2, a tworzą ją 
miejscowości: Bujaków, Kobiernice, Czaniec i Po-
rąbka. Ta ostatnia, mająca status miejscowości 
turystyczno-wypoczynkowej, jest siedzibą gminy. 
Obszar ten należy do powiatu bielskiego, a powiat 
do województwa śląskiego.

Blisko połowa powierzchni gminy Porąbka poro-
śnięta jest lasami. W drzewostanach dominuje 
świerk, ale w niektórych miejscach można jeszcze 
wędrować przez fragmenty dawnej puszczy kar-
packiej, gdzie króluje buk. Cieniste lasy są miej-
scem licznych wycieczek i spacerów, a nie brakuje 
tu także amatorów zbierania grzybów i owoców 
jagody czarnej. Turystyce sprzyja duża ilość wy-
znaczonych szlaków o zróżnicowanej długości, 
co zaspokoi ambicje i dopasuje się do możliwo-
ści każdego piechura, rowerzysty, a zimą również 
narciarza biegowego. Tutejsze szlaki prowadzą 
zboczami Beskidu Małego m.in. na pobliską Pa-
lenicę (782 m n.p.m.), Żar (761 m n.p.m.) z je-
dyną elektrownią podziemną w kraju, Bukowski 
Groń (729 m n.p.m.) czy Zasolnicę (556 m n.p.m.) 
z rozległą buczyną na jej zboczu chronioną jako 
rezerwat.

ła, a w zwieńczeniu zobaczymy wyobrażenie Boga 
Ojca z berłem i kulą ziemską otoczonego przez 
anioły. Całości dopełnia rzeźba Ducha Świętego 
w promienistej glorii. Trzeba wspomnieć, że część 
wyposażenia świątyni sprowadzono z Kościoła 
Mariackiego w Krakowie i są to m.in. dwa ołtarze 
boczne. Wnętrze kościoła zdobią ponadto liczne 
witraże i freski, a duże okna witrażowe dopełniają 
obrazu. Warto jeszcze wspomnieć, że do kościoła 
udało się sprowadzić z Niemiec zabytkowy dzwon, 
który stanowił wyposażenie poprzedniej, modrze-
wiowej świątyni.

JAWISZOWICE – DREWNIANY KOŚCIÓŁ 
Z XVII W.
Zabytkowy, jednonawowy kościół o konstrukcji zrę-
bowej pw. św. Marcina. Wzniesiony, jak się przyjmu-
je, w 1692 r. w miejscu doszczętnie spalonej świą-
tyni z 1511 r.

Nawa i prezbiterium kościoła pokryte są jednolitym, 
gontowym dachem, który schodzi nisko tworząc 
szerokie podcienia zwane sobotami. Wewnątrz zo-
baczymy drewniany strop w nawie, a skle-
pienie kolebkowe nad prezbiterium. Ołtarz 
główny pochodzi z ok. 1700 r., a dwa 
boczne ołtarze datuje się na XIX w. Po-
między nawą, a prezbiterium, na profilowa-
nej belce, umieszczono barokowy krucyfiks, 
a także posągi Matki Boskiej, św. Jana 
Ewangelisty i św. Magdaleny. Warto też 
zwrócić uwagę na rokokową ambonę, kilka 
obrazów również z tego okresu, wczesno-
barokowy konfesjonał z figuralnymi malowi-
dłami oraz kamienną kropielnicę wykonaną 
prawdopodobnie w XVII w. Kościół otoczo-
ny jest drewnianym ogrodzeniem, a w nim 
znajdują się cztery murowane kapliczki.

Obiekt wpisano na listę zabytków Szlaku Ar-
chitektury Drewnianej. 

JAWISZOWICE – KL AUSCHWITZ-BIR-
KENAU, PODOBÓZ JAWISCHOWITZ
Na potrzeby głównego obozu śmierci 
w Oświęcimiu KL Auschwitz-Birkenau 
tworzono mniejsze jednostki, zwane po-
dobozami. W Polsce południowej było 
ich aż 45. Jeden z nich, podobóz męski 
w Jawiszowicach powstał 15.08.1942 r., 
a w szczytowym okresie mieścił około 
2500 więźniów – głównie Żydów. Ich głów-
nym zadaniem była ciężka, niewolnicza 
praca związana z wydobyciem węgla, 
a także z przygotowywaniem produkcji na 
powierzchni kopalni. Obóz założono w bli-
skim sąsiedztwie obecnej kopalni Brzesz-
cze, która istniała od 1904 r., a podczas 
wojny przejęta została przez Hermann 
Göring Werke. Zamysłem Hitlerowców 
było wybudowanie przy kopalni elektrowni 
Kraftwerk „Andreas”, która wytwarzałaby 
prąd z węgla dostarczanego z kopalni.

Obóz otaczał drut kolczasty, 
a w każdym rogu stała wieża 
wartownicza z karabinem ma-
szynowym. Do wnętrza prowa-
dziła brama z napisem: „Arbeit 
macht frei”. Naprzeciw bramy 
stały dwa kamienne posągi – 
rzeźby górników wykonane 
przez któregoś z więźniów. Da-
lej znajdował się plac apelowy 
z kozłem, gdzie wymierzano 
karę chłosty. Więźniowie spali 
w przepełnionych, drewnianych 
barakach, a obsługa w muro-
wanych obiektach.

Podobóz istniał do 18.01.1945 
roku. Podczas ewakuacji jego 
więźniów przyłączono do ko-
lumn „Marszu Śmierci” prowa-
dzonego z obozu głównego 
w Oświęcimiu. Obecnie po 
obozie został tylko budynek 
obozowej łaźni i stojąca obok 
latarnia, które można zobaczyć 
w parku. Tablice informacyjne 

oraz zrekonstruowane figury górników przypominają 
o nieodległej, tragicznej historii.

INNE ATRAKCJE:
Basen kąpielowy, grota solna, siłownia, solarium 
„Pod Platanem”
ul. Ofiar Oświęcimia 39, Brzeszcze, tel. 32 737 42 
39, www.ok.brzeszcze.pl

BOISKA SPORTOWE
Brzeszcze, Skidziń, Wilczkowice,

HALA SPORTOWA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA
ul. Ofiar Oświęcimia 49, Brzeszcze,
tel. 32 716 56 71

KINO „WISŁA”
ul. Narutowicza 1, 32-621 Brzeszcze,
tel. 32 211 14 90, www.ok.brzeszcze.pl

STADNINA, NAUKA JAZDY KONNEJ
Nazieleńce 1, 32-620 Brzeszcze,
tel. kom. 605 741 485

OBSZARY CENNE  
PRZYRODNICZO

REZERWAT „ŻAKI”
Enklawa roślinności leśnej 
w otwartym krajobrazie rolniczym 
będąca wycinkiem pierwotnego 
krajobrazu doliny Wisły. Rezerwat 
zlokalizowany jest w sąsiedztwie 
miejscowości Dwory II w gmi-
nie Oświęcim. Utworzony został 
w 1959 r. na powierzchni 17,52 ha. 
Chroni zespół naturalnego lasu 
grądowego – wielogatunkowego 
lasu liściastego, w którym dominu-
je starodrzew lipowy urozmaicony 
m.in. grabem zwyczajnym i dębem 
szypułkowym. W czerwcu można 
tu podziwiać masowo kwitnący 
i intensywnie pachnący czosnek 
niedźwiedzi. Do najciekawszych 
gatunków ptaków zaliczyć można 
m.in. dzięcioła średniego, siniaka 
i muchołówkę białoszyją.

REZERWAT „ZASOLNICA”
Leży na terenie gminy Porąbka na południo-
wo-wschodnich zboczach góry Zasolnica 
(567 m n.p.m.). To zachodnia część Beskidu 
Małego – Pasmo Magurki Wilkowickiej. Rezer-
wat został utworzony w 1973 r. na powierzchni 
16,65 ha. Ochronie podlega tu, zbliżony do natu-
ralnego, zwarty drzewostan bukowy, który mocno 
kontrastuje z dominującymi w okolicy ciemnymi 
świerczynami. Poza wartościami przyrodniczymi 
teren ten zachował również wysokie walory kra-
jobrazowe. Można je szczególnie mocno docenić, 
kiedy to jesienną, kolorową porą przespacerujemy 
się drogą od Kobiernic w stronę Żywca.

PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU MAŁEGO
Beskid Mały to dwie grupy górskie leżące w Beski-
dach Zachodnich, rozdzielone doliną Soły i jej trze-
ma zbiornikami zaporowymi tworzącymi Kaskadę 
Soły. Mniejszą część zachodnią tworzy Pasmo 
Magurki Wilkowickiej z najwyższym szczytem Be-
skidu Małego – Czuplem (933 m n.p.m.). Drugą, 
znacznie większą powierzchniowo częścią, jest 
Grupa Łamanej Skały z najwyższym szczytem – 
Madohora (929 m n.p.m.).

Beskid Mały rozciąga się równoleżnikowo na dłu-
gości ok. 35 km i szerokości ok. 12 km. Od stro-
ny zachodniej, przez Bramę Wilkowicką graniczy 
z Beskidem Śląskim, a od wschodu zbliża się 
do Beskidu Makowskiego, od którego oddziela 
go dolina rzeki Skawy. Obszar ten chroniony jest 
przez Park Krajobrazowy Beskidu Małego powoła-
ny do życia w 1998 r. Obejmuje on powierzchnię 
25 770 ha, a jego otulina liczy 22 250 ha.

Obszar Parku urozmaicony jest gęstą siecią źródeł 
i cieków wodnych spośród których najważniejsze to 
wspomniane już Skawa i Soła, a także Biała. Rzeki 
zasilane są, prostopadle do nich wpadającymi, licz-
nymi potokami górskimi.

Masyw Beskidu Małego tworzą głównie drobno-
ziarniste i odporne na wietrzenie piaskowce go-
dulskie, a jedynie miejscowo spotyka się wapie-
nie, łupki i piaskowce istebniańskie. Największymi 
atrakcjami przyrody nieożywionej Beskidu są licz-
ne skałki i jaskinie. Z tych ostatnich, większość 
ma głównie tektoniczne, osuwiskowe pochodzenie, 
a rzadziej erozyjne. Spośród 14 odnalezionych 
i opisanych tu jaskiń, sześć chronionych jest jako 
pomniki przyrody. Najciekawsza z nich to Jaskinia 
Komonieckiego o długości 34 m i szerokim na 16 m 
wejściu. Jaskinię tę ozdabia spadający ze stropu 
wodospad.

Z kolei wspomniane wcześniej skałki, w wielu przy-
padkach, są niezwykle efektownie uformowane. 
Najlepszym tego przykładem jest ostaniec pia-
skowcowo-zlepieńcowy nazwany Basztą Skalną 
w Kocierzu Rychwałdzkim.

W Beskidzie Małym, z uwagi na wysokość nie-
przekraczającą 1000 m n.p.m., występują tylko 
dwa piętra roślinności: piętro pogórza i regiel dolny. 
Pietro pogórza, sięgające średnio do 550 m n.p.m., 
jest mocno zagospodarowane przez człowieka – 
pod zabudowę i uprawę roli. Niewielkie fragmenty 
obecnego tu niegdyś powszechnie grądu zacho-
wały się już tylko w miejscach stromych, najtrud-
niej dostępnych. Miejscami, od strony północnej, 
schodzi tu buczyna karpacka. Drugim piętrem, się-
gającym najwyższych szczytów Beskidu Małego 
jest piętro regla dolnego. Królują tu dosyć zwarte 

kompleksy leśne urozmaicone 
niewielkimi polanami leśnymi. 
Ponad połowę drzewostanów 
tworzy tu świerk, a dwa inne 
dominujące gatunki to buk (30% 
drzewostanów) i jodła (10%). 
Wielką tutejszą ciekawostką jest 
fakt występowania świerczyny 
górnoreglowej w strefie regla 
dolnego. Najcenniejsze obszary 
leśne chronione są jako rezerwa-
ty przyrody: „Szeroka” (52,12 ha), 
„Zasolnica” (16,65 ha) i „Madoho-
ra” (71,38 ha). 

Botanicy podczas badań tere-
nowych wykazali tu obecność 
około 850 gatunków roślin na-
czyniowych. W tej liczbie blisko 
50 to rośliny ściśle chronione, 
z 20 gatunkami z rodziny storczy-
kowatych na czele. Spotkamy tu 
m.in.: storczycę kulistą, storczyka 
męskiego, kruszczyka błotnego, 

stoplamka plamistego, a także mieczyka dachów-
kowatego oraz mającą tu swoje najdalej na północ 
wysunięte w Karpatach stanowisko – rzeżuchę 
trójlistkową.

Świat fauny reprezentuje: 40 gatunków ssaków, 
a spośród tych najciekawszych rozmnażają się tu 
bobry i wydry. Spotkać można także rysia i wilka, 
a sporadycznie również niedźwiedzia. Warto też 
wspomnieć o rzadkich nietoperzach: nocku orzę-
sionym, borowiaczku i mroczku pozłocistym.

Ornitolodzy stwierdzili tu obecność 111 gatun-
ków ptaków lęgowych, a w tej liczbie m.in. 6 ga-
tunków dzięciołów i 4 gatunki kuraków, a także 
6 gatunków dziennych drapieżników. Uważny 
obserwator dostrzeże tu tak ciekawe gatunki jak 
np.: bocian czarny, trzmielojad, kobuz, głuszec, 
pójdźka i zimorodek.

Żyje to 15 gatunków płazów, w tym kumak górski, 
traszka karpacka i salamandra plamista. Wykryto 
obecność także 5 gatunków gadów i ponad 40 ga-
tunków ryb.

Obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Małego 
obfituje także w liczne zabytki, spośród których 
szczególną uwagę warto zwrócić na:
 - dwory w miejscowościach: Rychwałd, Łodygowi-
ce i Czaniec,

 - drewniane świątynie w Gilowicach i Łodygowicach,
 - zagrody wiejskie w Łysinie,
 - liczne, wykonane z kamienia i drewna, kapliczki 
przydrożne.

OSTOJA SIECI EKOLOGICZNEJ NATURA 
2000 – STAWY W BRZESZCZACH (PLB 
120009)
Ptasia ostoja o powierzchni 3066 ha. W jej grani-
cach znajduje się kilkanaście kompleksów stawów 
hodowlanych założonych w Dolinie Górnej Wisły 
leżących po obu stronach rzeki. Wisła zachowa-
ła tu swój dziewiczy charakter o czym świadczą 
jej kreślone z rozmachem zakola i leżące po są-
siedzku starorzecza. W tutejszym pejzażu dominu-
ją stawy wraz z Wisłą pokrywające ponad ¼ po-
wierzchni ostoi. Wokół nich roztaczają się tereny 
otwarte, głównie pola uprawne, łąki i zarośla. Lasy 
mają dosyć symboliczną reprezentację.

Wśród bogatej szaty roślinnej warto zwrócić uwagę 
na efektowne płaty grążela żółtego, rzadsze grzy-
bienie białe i interesującą, pływającą paproć – sal-
winię. W granicach ostoi ornitolodzy zaobserwowa-
li 6 zagrożonych gatunków ptaków wpisanych do 
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, a także 14 ga-
tunków cennych dla całego kontynentu europej-
skiego, ujętych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: 
 - cztery gatunki czapli: bąk (do 9 par), bączek (do 
9 par), ślepowron (do 226 par) i czapla purpuro-
wa (prawdopodobnie para),

 - powszechnienie znany i cieszący się sympatią 
bocian biały (do 6 par),

 - drapieżny błotniak stawowy (do 8 par),
 - spokrewnione z pospolitą łyską: zielonka (para) 
i derkacz (3 zajęte terytoria),

 - przybyła z rejonu Morza Czarnego mewa czarno-
głowa (3 pary),

 - trzy gatunki rybitw: białowąsa (do 215 par), czar-
na (do 20 par) i rzeczna (do 9 par),

 - głośny dzięcioł zielonosiwy (para),
 - magazynujący swe ofiary na cierniach gąsiorek 
(23 pary).

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że „Sta-
wy w Brzeszczach” są jedną z zaledwie kilku 
krajowych ostoi lęgowych ślepowrona. Pozostałe 
kolonie lęgowe tej tajemniczej czapli znajdują się 
również w najbliższej okolicy.

Drugim, charakterystycznym i licznym, a w po-
zostałej części kraju rzadziej lęgowym ptakiem 
jest rybitwa białowąsa. Gatunek ten, w podobnej 
jak ślepowron liczbie, zasiedla tutejsze stawy choć 
jej liczebność podlega większym wahaniom.

Poza tymi sztandarowymi gatunkami lęgi swe wy-
prowadza tu również cały szereg interesujących 
ptaków, których liczebność często jest zaskakują-
co wysoka, a są to m.in.: wszystkie cztery krajowe 
gatunki perkozów. Spośród nich samego tylko per-
koza dwuczubego gnieździ się tu do 158 par, a za-
usznika do ponad 52 par. Skryto żyjąca kokoszka 
ma tu również swą bogatą liczebnie ostoję (do 40 
par), a także krakwa (do 15 par), krwawodzioby (do 
6 par) i śmieszki, których liczebność wynosi nawet 
ponad 2600 par.

Na stawach gnieżdżą się również łabędzie nieme 
(do 9 par) i gęsi gęgawy (5 par), a z ciekawszych 
kaczek rozmnażają się m.in.: płaskonosy (7 par), 
cyranki (do 4 par) i czernice (do 261 par). Abso-

lutnie niezwykłym faktem 
jest bardzo prawdopodobne 
gnieżdżenie się czapli pur-
purowej, która tylko spora-
dycznie decyduje się na lęgi 
w naszym kraju.

OSTOJA SIECI EKOLO-
GICZNEJ NATURA 2000 – 
DOLINA DOLNEJ SOŁY 
(PLB120004)
Kolejna ptasia ostoja w re-
gionie. Jej powierzchnia 
liczy nieco ponad 4023 ha 
i obejmuje kompleksy sta-
wów, wyrobiska pożwirowe 
oraz dolny odcinek rzeki 
Soły – ciągnący się od mia-
sta Kęty, aż do przedmieść 
Oświęcimia. Na obszarze 
ostoi dominują wody płyną-
ce i stojące zajmujące blisko 
1/4 powierzchni, a pozosta-
ła część przypada na tereny 

otwarte – głównie użytkowane 
rolniczo. Kilka procent przypa-
da na lasy.

Soła na wielu fragmentach 
zachowała tu swój naturalny, 
podgórski charakter z rozle-
głymi, kamienistymi łachami 
i plażami, wysokimi skarpami 
podmytych brzegów i staro-
rzeczami. Rzece towarzyszą 
niewielkie już fragmenty nie-
zwykle cennego przyrodniczo 
lasu łęgowego wierzbowo-to-
polowego.

Najciekawsze przyrodniczo 
kompleksy stawów hodowla-
nych zlokalizowane są na du-
żej przestrzeni między Oświę-
cimiem a Grojcem. Występuje 
na nich bogata szata roślinna, 
która stanowi doskonałe miej-
sce lęgów dla wielu gatunków 
ptaków. Cenną ostoją ptactwa są również wyrobi-
ska pożwirowe leżące na południe od Rajska.

Stwierdzono tu 5 gatunków ptaków z Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt oraz kilkanaście ga-
tunków ptaków cennych dla całej Europy, ujętych 
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a są to: bąk (do 
16 samców), bączek (do 20 par), ślepowron (do 
120 par), bocian biały (do 10 par), błotniak stawo-
wy (do 11 par), kropiatka (do 2 par), zielonka (do 
2 par), rybitwa rzeczna (do 91 par), rybitwa biało-
wąsa (do 61 par), rybitwa czarna (do 24 par), dzię-
cioł zielonosiwy (do 3 par) i gąsiorek (do 25 par).

Ponadto znaczącą w skali naszego kraju liczebno-
ścią wyróżniają się: perkoz dwuczuby (do 134 par), 
zausznik (do 55 par), bąk, bączek, ślepowron, 
czernica (do 334 par), rybitwa białowąsa, siewecz-
ka rzeczna (do 50 par) i krwawodziób (do 8 par). 
Wymieniony już ślepowron ma tu jedną z najważ-
niejszych ostoi w kraju, a jego liczebność kwalifiku-
je Dolinę Dolnej Soły do ostoi o międzynarodowym 
znaczeniu.

Warto też wspomnieć o dosyć licznych tu kokosz-
kach wodnych, łabędziach niemych, gęgawach, 
krakwach, głowienkach i wodnikach. Kolonie mewy 
śmieszki skupiają tu ponad 2000 par.

Idąc wzdłuż Soły zaskakuje duża liczba par lę-
gowych brodźca piskliwego – częstego sąsiada 
sieweczki rzecznej. A w urwistych brzegach rzeki 
duże kolonie zakładają brzegówki. Kolorowy zimo-
rodek ma tu również swoją sporą reprezentację.

OSTOJA SIECI EKOLOGICZNEJ NATURA 
2000 – DOLINA DOLNEJ SKAWY (PLB120005)
Rozległa, ptasia ostoja zajmująca powierzchnię 
prawie tak samo dużą jak dwie poprzednie razem 
wzięte, a dokładniej 7082 ha. Leży we wschod-
niej części Doliny Górnej Wisły, obejmując swymi 
granicami zarówno część doliny Wisły, jak i dolne 

odcinki wraz z ujściem, rzeki Skawy i mniejszej 
Wieprzówki. Wzdłuż rzek leżą liczne komplek-
sy stawów, wraz z tymi największymi w regionie: 
Przyręb i Spytkowice. Obiekty te skupione są wo-
kół Zatora – znanego od wieków ośrodka hodowli 
karpia. Pierwsze stawy powstały tu bowiem już 
na przełomie XIII i XIV w. Stawy i rzeki zatopio-
ne są w otwartym krajobrazie użytków zielonych 
i pól uprawnych wraz z niewielką domieszką la-
sów. Te ostatnie chronione są w postaci dwóch 
rezerwatów przyrody: Żaki i Przeciszów. Cennym 
uzupełnieniem miejsc przyrodniczo cennych są 
dawne, zalane wyrobiska pożwirowe, których wy-
spy są chętnie zasiedlane przez ptaki. Warto też 
wspomnieć o starorzeczach, których tu nie brakuje, 
a największym i najciekawszym z nich jest Wiślisko 
koło Spytkowic.

Warto wiedzieć, że na stawach doskonale rozwi-
nięta jest roślinność wodna i swe zasobne sta-
nowiska mają tu m.in., zanikające w swych na-
turalnych miejscach występowania, dwa rzadkie 
i podlegające ochronie gatunki: grzybieńczyk wod-
ny i kotewka orzech wodny. Masowo występuje tu 
również grążel żółty.

W ostoi Dolina Dolnej Skawy stwierdzono 7 ga-
tunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej 
Księgi Zwierząt, a 17 gatunków figuruje w Załącz-
niku I Dyrektywy Ptasiej i są to: bąk (do 25 sam-
ców), bączek (do 30 samców), ślepowron (do 
280 gniazd), czapla nadobna (1 lęg), bocian biały 
(do 8 gniazd), podgorzałka (do 3 par), błotniak sta-
wowy (do 22 par), kropiatka (do 16 par), zielonka 
(do 14 par), derkacz (do 5 samców), mewa czar-
nogłowa (do 4 par), rybitwa rzeczna (do 40 par), 
rybitwa białowąsa (do 524 par), rybitwa czarna (do 
33 par), dzięcioł zielonosiwy (do 5 par), podróżni-
czek (do 15 par), gąsiorek (do 160 par).

Ostoja stanowi jedną z kilku najważniejszych ostoi 
ślepowrona w kraju, a bardzo liczny jest tu również 

bączek. Liczebność tych dwóch 
gatunków nadaje ostoi status 
międzynarodowy. Ponadto teren 
ten jest jednym z niewielu miejsc 
lęgowych podgorzałki, a jedynym 
gdzie stwierdzono lęg czapli na-
dobnej.

Występują tu znaczące w skali 
kraju populacje lęgowe nastę-
pujących gatunków ptaków: 
bąk, bączek, ślepowron, mewa 
czarnogłowa, mewa białogłowa 
(do 200 par), podgorzałka, ry-
bitwa Białowąsa i rzeczna, cy-
ranka (do 40 par), czernica (do 
500 par), gęgawa (do 35 par), 
głowienka (do 420 par), kokosz-
ka (do 125 par), krakwa (do 
350 par), perkoz dwuczuby (do 
245 par), rybitwa białoskrzydła 
(raz 216 par), sieweczka rzecz-
na (do 45 par), krwawodziób (do 
22 par), śmieszka (do 4000 par), 
zausznik (do  465 par), perkozek 
(do 100 par).

ŚWIADKOWIE HISTORII
Na terenie wszystkich gmin, poza wieloma cenny-
mi, niżej opisanymi obiektami zabytkowymi, znajdu-
ją się również liczne i cenne kapliczki przydrożne. 
Niektóre mają już wartość zabytkową, a pochodzą 
nawet z XVIII i XIX w. Różna jest ich forma, wy-
konanie i użyte do budowy materiały, a ich roz-
maitość zaskakuje. Co ważne, nie są to obiekty 
zapomniane, gdyż do dnia dzisiejszego gromadzą 
się w przy części z nich ludzie, by śpiewać w maju 
pieśni maryjne. A niemal wszystkie kapliczki 
są regularnie dekorowane z okazji ważnych świąt 
i nie tylko wtedy.

GMINA OŚWIĘCIM
BRZEZINKA – MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKE-
NAU
Jesienią 1941 r., na polecenie Heinricha Himle-
ra, rozpoczęto w Brzezince budowę obozu Au-
schwitz II, który stanął niedaleko „macierzystego” 
obozu w Oświęcimiu. W 1944 r. oba obozy połą-
czono w jedną machinę śmierci, gdzie życie straci-
ło około 1,4 miliona ludzi z 25 narodowości. Był to 
największy hitlerowski obóz zagłady. 

Najważniejsze miejsca do zwiedzenia na terenie 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince:
 - Brama Śmierci – główna brama wjazdowa z to-
rem kolejowym, nad którą znajduje się wieża 
wartownicza. Przy bramie stoi szereg budynków 
z czerwonej cegły i główna wartownia obozu.

 - Rampa ciągnąca się wzdłuż torów równoległych 
do drogi o długości ok. 800 m. To tu przybywali 
w wagonach więźniowie, tu odbierano im bagaż, 
dokonywano selekcji, a około 75% z nich kiero-
wano prosto z rampy do komór gazowych.

 - Dwie komory gazowe istniały w Brzezince 
jeszcze przed wybudowaniem krematoriów – 
w 1942 r. Następnego roku wybudowano dwa 
potężne krematoria, a każde z nich składało się 
z 5 pieców trzyretortowych. W ciągu doby można 
było spalić w nich 2000 ciał. Całości obrazu „in-
frastruktury” dopełniały podziemne rozbieralnie 
i komory gazowe, które mieściły jednocześnie do 
3000 ludzi. 

 - Międzynarodowy Pomnik Ofiar Faszyzmu znaj-
dujący się na końcu torów kolejowych.

Muzeum wpisano jest na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO.

GROJEC – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA 
Z XVIII W.
Drewniana, orientowana świątynia o konstrukcji 
zrębowej i słupowo-ramowej wieży. Wzniesiona 
w 1766 r. została rozbudowana w drugiej połowie 
XIX w. o murowaną kaplicę i zakrystię. Nawę i pre-
zbiterium przykrywa dwuspadowy dach o zróżnico-
wanym nachyleniu. Wieża zwieńczona jest pozor-
ną latarnią.

Wnętrze zdobi polichromia z motywami roślinnymi 
i malowidło Matki Boskiej z Dzieciątkiem wraz ze 
scenami z jej życia. Zobaczymy tu rokokowy ołtarz 
główny i dwa boczne w stylu barokowym. Ciekawy-
mi elementami wyposażenia są także trzy wielkie 
zasłony wielkopostne. 

W 2000 r. świątynia przestała pełnić swoją rolę, 
a zastąpiono ją nowym, większym kościołem. Za-
bytek jest wpisany na prestiżową listę Szlaku Ar-
chitektury Drewnianej.

GMINA WIEPRZ
FRYDRYCHOWICE – DREWNIANY DWÓR 
Z XIX W.
Jedyny z 4 ocalałych tego typu obiektów w wiosce 
zwany „Wielkim Dworem”. Przed II wojną światową 
był własnością Marka Łuszczkiewicza – posła do 
parlamentu w Wiedniu. Po wojnie zorganizowano 
w nim m.in. szkołę podstawową.

GIERAŁTOWICE – KOŚCIÓŁ Z 1886 R.
Świątynia pw. św. Marcina wyposażona w późno-
barokowy ołtarz, obraz «Ukrzyżowanie» malowany 
na desce z końca XVI w. i kamienną, barokową 
chrzcielnicę.

GIERAŁTOWICE – ZABYTKOWY DWÓR
Budynek wykonany z drewna na planie prostoką-
ta o symetrycznym wnętrzu. Nakryty jest dachem 
naczółkowym, a od frontu znajduje się głębokie 
podcienie i sień. Dwór wzniesiono na owalnej plat-
formie, którą otacza fosa. Poza fosą wypełnioną 
wodą dwór był chroniony przez kolano rzeki Wie-
przówki. Do dworu prowadziły dwa zwodzone mo-
sty. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje 
się park, który w części jest krajobrazowy, a w czę-
ści geometryczny.

Obiekt wzniesiono na miejscu dawnej wieży obron-
nej w XVIII w., a radykalnej przebudowie został 
poddany w latach II wojny światowej. Na przestrze-
ni dziejów jego właścicielami, podobnie jak całej 
wioski, byli m.in.: Lubomirscy i Potoccy, a pomię-

dzy nimi dobra te nabył gen. Stanisław Wąsowicz – 
właściciel Zatora. Po II wojnie światowej majątek 
został rozparcelowany, a przez dłuższy czas dzia-
łało tu gminne przedszkole.

GIERAŁTOWICZKI – ZESPÓŁ DWORSKO-PAR-
KOWY Z DRUGIEJ POŁOWY XIX W.
Ten ciekawie zagospodarowany obszar, o po-
wierzchni około 10 ha, zlokalizowany jest 
we wschodniej części wioski. Powstał w latach 
1855–1880, a do dziś, poza okazałym drzewosta-
nem, zachował się tu m.in. spichlerz i oficyny dwor-
skie. W północnej, wyniesionej części kompleksu 
zobaczyć można pozostałości parku krajobrazo-
wego. Warto zwrócić uwagę na jego najstarsze 
elementy, gdzie królują dorodne buki, lipy, graby 
i dęby. Kilkanaście drzew chronionych jest jako 
pomniki przyrody.

NIDEK – DWÓR KLASYCYSTYCZNY Z PRZE-
ŁOMU XVIII I XIX W.
Murowany, parterowy dwór, na planie prostoką-
ta, o czterospadowym dachu. Wyposażony jest 
w dwukondygnacyjny ganek, a całość wzbogaca 
ogród krajobrazowy. Zbudowany zapewne przez 
rodzinę Bobrowskich obiekt wiele razy zmieniał 
właściciela, a była nim m.in. rodzina Górniaków 
i bracia Dembieńscy, którzy opuścili te dobra 
w 1939 r. Po wojennej zawierusze majątek rozpar-
celowano, a przejściowo w murach dworu siedzibę 
swą miało Leśnictwo Nidek. W późniejszych latach 
funkcjonowało tu przedszkole.

NIDEK – ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ Z 1539 R.
Drewniany, orientowany kościół parafialny pw. św. 
św. Szymona i Judy Tadeusza o konstrukcji zrę-
bowej usadowiony na kamiennym podmurowaniu. 
Wieża z konstrukcją słupową wyposażona jest 
w izbicę z 1617 r. Dach wykonany jest z gontu, 
a ściany kościoła częściowo również podbite są 
gontem. Obiekt otaczają niskie soboty mające 
oparcie w słupach.

Świątynia przez długi czas zachowała się w do-
brym stanie. Dopiero w styczniu 1945 r. podczas 
zaciętych walk kościół został uszkodzony przez 
wybuchy dwóch granatów. Poważnych strat doznał 
wówczas ołtarz „wielki”, a mocno ucierpiały też fi-
gury świętych, stacje drogi krzyżowej i kolumna 
podtrzymująca chór.

Kościół w Nidku jest wpisany na prestiżową listę 
Szlaku Architektury Drewnianej.

PRZYBRADZ – DREWNIANY DWÓR NA POD-
MUROWANIU PRAWDOPODOBNIE Z XIX W.
Malowniczo położony obiekt na skarpie doliny Wie-
przówki. Początkowo obszar dworski był własno-
ścią rodziny Pleszowskich, by pod koniec XIX w. 
przejść do rodziny Smolarskich. Majątek stopniowo 

wyprzedawano, a tuż przed II wojną światową jego 
pozostałość wykupili katowiccy adwokaci.

WIEPRZ – KOŚCIÓŁ PW. WSZYSTKICH ŚWIĘ-
TYCH Z 1890 R.
Obecna, murowana świątynia powstała na miejscu 
starego, drewnianego kościoła z XVI w. Barokowe 
wyposażenie poprzednika zostało przeniesione do 
nowego obiektu.

INNE ATRAKCJE:

BOISKA SPORTOWE
Frydrychowice, Nidek, Wieprz

MUZEUM PARAFIALNE 
Wieprz k. Andrychowa 732, 34-122 Wieprz
Historia miejscowego kościoła i lokalnej społeczno-
ści. Liczne pamiątki i eksponaty pochodzące nawet 
z XVIII w. Muzeum jest czynne w czasie świąt i uro-
czystości. Kontakt z ks. Klajmanem tel.  33 875 51 80.

GMINA KĘTY
BULOWICE – NEOGOTYCKI PAŁAC Z XIX W. 
Obiekt ten wybudował w 1882 r. austriacki arysto-
krata, właściciel wioski, Egon Larisch. Inwestycja 
stanowiła prezent dla jego szkockiej małżonki 

OSTOJA SIECI EKOLOGICZNEJ NATURA 
2000 – DOLNA SOŁA (PLH120083)
Ostoja typu siedliskowego o powierzchni 501 ha 
leżąca w całości w granicach wcześniej opisa-
nej, ptasiej ostoi – Dolina Dolnej Soły. Ochronie 
podlega tu obszar obejmujący koryto rzeki Soły 
i jej najbliższe sąsiedztwo na wyjątkowo cennym 
przyrodniczo odcinku. Jego początek znajduje 
się na moście drogowym, będącym częścią trasy 
Kęty–Pisarzowice, a kończy się na dolnej granicy 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego leżącego 
w granicach miasta Oświęcim.

Dolina Soły w obszarze ostoi utrzymała naturalny 
charakter podgórskiej rzeki, z szerokim, mocno 
meandrującym, kamienistym i miejscami wielo-
nurtowym korytem. Brzegi rzeki porastają frag-
mentarycznie wyjątkowo cenne przyrodniczo lasy 
łęgowe. W sąsiedztwie Soły znajdują się komplek-
sy stawów hodowlanych o mocno zróżnicowanej 
intensywności produkcji ryb. Całości pejzażu do-

pełniają pola uprawne i łąki wraz z wioskami i ich 
rozproszoną zabudową.

Trzeba podkreślić, że grubo ponad połowę po-
wierzchni ostoi pokrywają siedliska cenne w skali 
całego kontynentu europejskiego ze zdecydowa-
nie dominującymi, choć nieco już przekształcony-
mi, łęgami wierzbowo-topolowymi. Z rosnących tu 
roślin najciekawsze gatunki to: centuria pospolita, 
kukułka szerokolistna, listera jajowata i pióropusz-
nik strusi.

Typy siedlisk wymienionych w Załączni 
ku I Dyrektywy Siedliskowej programu Natura 2000:
 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alne-
nion pokrywające 45% powierzchni ostoi,

 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane eksten-
sywnie (Arrhenatherion elatioris) zajmujące 8% 
powierzchni ostoi,

 - ziołorośla górskie (Adenostylion al-
liariae) i ziołorośla nadrzeczne (Co-
nvolvuletalia sepium) pokrywające 
3,00% ostoi,

 - starorzecza i naturalne eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 
z Nympheion, Potamion zajmujące 
0,50% powierzchni ostoi,

 - zalewane muliste brzegi rzek z udzia-
łem 0,30% w powierzchni ostoi,

 - pionierska roślinność na kamień-
cach górskich potoków pokrywające 
jedynie 0,01% terenu opisywanego 
terenu.

Spośród zwierząt wpisanych do Za-
łącznika II Dyrektywy Siedliskowej 
programu Natura 2000, na terenie ostoi 
wyjątkowo licznie występuje kumak 
nizinny. Zasiedla on nie tylko same 
stawy hodowlane, ale również różne-
go pochodzenia zagłębienia terenu 
znajdujące się przy rzece. Jest to jed-
no z najliczniejszych stanowisk w gra-
nicach województwa małopolskiego. 

Przy sprzyjających warunkach pogodowych na jed-
nym arze może występować nawet kilkadziesiąt 
osobników, których charakterystyczny, godowy głos 
niesie się po okolicy. Pozostałymi stwierdzonymi 
tu zwierzętami z Załącznika II są:
 - wydra, której populacja odrodziła się i dosyć ła-
two można ją tu zaobserwować,

 - reintrodukowany bóbr, obecny m.in. na jednym 
ze starorzeczy Soły,

 - traszka grzebieniasta, częsta sąsiadka kumaka 
nizinnego, 

 - w wodach Soły: boleń, głowacz białopłetwy 
i brzanka.

Ponadto można tu obserwować cały szereg fascy-
nujących zwierząt o ciekawym wyglądzie czy też 
interesujących zachowaniach, a należą one do ga-
tunków nieco rzadziej spotykanych. Spośród ssa-
ków można wymienić m.in. nietoperze: mroczka 
późnego i nocka rudego. Z kolei płazy reprezentu-
ją: ropucha szara, żaba moczarowa i trawna oraz 

traszka zwyczajna. Z gadów 
spotkamy tu: padalca, jasz-
czurkę żyworodną i zwinkę, 
zaskrońca, a  także żmiję 
zygzakowatą. Spośród ryb 
należy wspomnieć o: mię-
tusie, śwince, brzanie i pie-
kielnicy.

KASKADA SOŁY
Rzeka Soła jest pierwszym, 
dużym prawobrzeżnym do-
pływem Wisły. Liczy prawie 
90 km długości, a w swym 
korycie gromadzi wodę 
z powierzchni 1,4 tys. km2. 
Wody swe prowadzi przez 
malownicze, południowe 
rejony kraju m.in.: Kotli-
nę Żywiecką, Beskid Mały 
i Pogórze Śląskie. Jednak 
najważniejszą jej cechą 
jest fakt wielkiej zmienności 
przepływu wody, co skut-
kuje niezwykle wysokim 

potencjałem powodziowym. Doskonale ilustrują 
to następujące dane:
 - przepływ minimalny to zaledwie 1 m3/s
 - przepływ średni zbliża się do 20 m3/s,
 - przepływ rekordowy to aż 1382 m3/s!

Gdy rzeka ustalała swój ponury rekord zalała wów-
czas centrum Żywca, a działo się to w 1958 r.

Władze krajowe, biorąc pod uwagę częste powo-
dzie i ogromne straty materialne jakie wyrządzała 
rzeka, podjęły decyzje o wybudowaniu zespołu 
zapór celem utemperowania powodziowych zdol-
ności Soły. Zespół ten nazwano Kaskadą Soły. Do 
jej głównych zadań zaliczają się:
 - ochrona przeciwpowodziowa,
 - magazynowanie i zaopatrzenie w wodę aglome-
racji śląskiej i Bielska Białej,

 - wyrównanie przepływów rzeki,

Poza walorami przyrodniczymi 
i krajobrazowymi nie brak w gmi-
nie Porąbka wielu zabytkowych 
obiektów świadczących o bogatej 
przeszłości tych okolic. Zobaczyć 
tu można m.in. ruiny średniowiecz-
nego zamku, siedemnastowiecz-
ny pałac szlachecki, kamienne 
figury i stare kapliczki przydroż-
ne, a także klasycystyczny dwór 
z XIX wieku. Dłuższy czas warto 
też zarezerwować na zwiedzenie 
całej Kaskady Soły, w tym obiek-
tów leżących w granicach gminy. 
Mowa tu o zaporze wodnej w Po-
rąbce z 1936 r. – pierwszym tego 
typu obiekcie w Karpatach oraz 
Zbiorniku Czaniec, którego obwa-
łowanie jest świetnym miejscem 
na spacer. Tuż przy granicy gminy 
znajduje się jeszcze jeden element 
kaskady – elektrownia Żar wydrą-
żona w górze o tej samej nazwie. 
Na niej to wybudowano potężny zbiornik wodny. 
Funkcjonuje tam również lotnisko szybowcowe 
i paralotniowe oraz kolej linowo-terenowa ze sta-
cją w Międzybrodziu Żywieckim. Ze szczytu góry 
rozciąga się wspaniały widok na Jezioro Żywieckie 
i pasmo Magurki Wilkowickiej oraz Hrobaczą Łąkę.

Efektownie pofałdowana, niezwykle 
atrakcyjna widokowo gmina Wieprz 
leży na Pogórzu Śląskim. W obszar ten 
wcina się wartko płynąca rzeka Wie-
przówka oraz jej dopływ Frydrychówka. 
Wody obu tych rzek zasilają płynącą 

w pobliżu Skawę. W północnej, łagodniej ukształto-
wanej części gminy leży kilka kompleksów stawów 
hodowlanych. W kierunku południowym, zbliżając 
się do Beskidu Małego, pagórkowata rzeźba terenu 
nasila się i znacznie zyskuje na wysokości.

W granicach gminy, należącej do województwa 
małopolskiego i powiatu wadowickiego, leży bli-
sko 75 km2 powierzchni. Obszar ten zamieszkuje 
łącznie ponad 11,5 tys. osób, a podzielony jest 
on na miejscowości: Frydrychowice, Gierałtowice, 

Gierałtowiczki, Nidek, Przybradz i Wieprz z siedzi-
bą gminy.

Opisywany obszar ma charakter rolniczy. Dominuje 
tu spokojny, sielankowy nastrój, daleki od miejskie-
go zgiełku. Z kolei ciekawy i zróżnicowany świat 
roślin i zwierząt skupia się głównie wokół paru kom-
pleksów stawów: Rudze, Gierałtowice, Gierałtowicz-
ki i Przybradz. Świetnym też miejscem do relaksu 
i obserwacji przyrody jest Wieprzówka, gdzie pliszki 
górskie i kolorowe zimorodki zakładają swe gniaz-
da. Warto też wiedzieć, że rodzina bobrów zamiesz-
kuje tę rzekę. Na lądzie spotkamy ich liczne ślady 
żerowania – zgryzione drzewa, a w wodzie często 
widać płynącego bobra. Spod lustra wody zwierzęta 
te mają wejścia do swych nor wykopanych w brze-
gu. Tutejsze walory przyrodnicze są chronione jako 
ważny teren dla całego kontynentu europejskiego 
w formie ptasiej ostoi sieci obszarów chronionych 
Natura 2000 pod nazwą Dolina Dolnej Skawy. W jej 
granicach znalazły się stawy Rudze, Gierałtowice 
i Przybradz oraz rzeka Wieprzówka.

Obfitość cieków wodnych i stawów stwarza dosko-
nałe warunki również do wędkowania.

Do Wieprza warto przyjechać 
z rowerem lub na rowerze, gdyż 
istnieje tu około 44 km szlaków 
rowerowych. Ich wielką atrakcją 
są liczne punkty widokowe m.in.: 
z zielonego widać Tatry Bielskie 
i Babią Górę, z czerwonego Be-
skidy, a z czarnego rozciąga się 
wielka panorama na Pogórze 
Śląskie. Trasy rowerowe są tak-
że świetnym miejsce na długie 
spacery, podczas których warto 
bliżej przyjrzeć się tutejszym 
zabytkom: zespołom pałacowo-
-parkowym, kościołom i przy-
drożnym kapliczkom.

Gmina Wieprz to świetna baza 
wypadowa w Beskid Mały. 
Blisko stąd też do Krakowa 
i śląskich atrakcji, a także do 
masowo nawiedzanych przez 
pielgrzymów Wadowic i Kalwarii 
Zebrzydowskiej.

Pojemność całkowita Zb. Po-
rąbka wynosiła w pierwszych 
latach ponad 32 mln m3, jednak 
w wyniku intensywnych proce-
sów zamulania obecnie war-
tość ta bliższa jest liczbie około 
26 mln m3. Naukowcy szacują, 
że rocznie akwen traci około 
60 000 m3 pojemności. Proces 
zamulania nabiera tempa, gdyż 
poprzedzający Porąbkę Zbior-
nik Tresna wypłyca się i tym sa-
mym coraz bardziej traci zdol-
ność przyjmowania materiału 
przynoszonego przez Sołę.

HYDROELEKTROWNIA 
PORĄBKA
W połowie ubiegłego wieku 
zapora Zbiornika Porąbka zo-
stała wyposażona w szczytową 
elektrownię wodną. W prawych 
sekcjach zapory zamontowa-
no trzy turbiny o łącznej mocy 
12,6 MW: dwie Kaplana produkcji czeskiej i jedną 
austriacką Francisa. Łączny przełyk turbin wynosi 
64 m3/s. 

W latach 1955–1966 produkcja energii elektrycz-
nej kształtowała się w zakresie 15,5–28,9 GWh. 
Od czasu uruchomienia kaskady wynosi średnio 
23 GWh.

HYDROELEKTROWNIA PORĄBKA-ŻAR
Wyjątkowa inwestycja! Jedyna elektrownia pod-
ziemna w kraju. Ta szczytowo-pompowa, wy-
sokospadowa elektrownia o mocy 500 MW 
i spadzie 440 m wykorzystywana jest do re-
gulacji systemu energetycznego w czasie 
szczytów i spadków obciążenia. Krótki rozruch 
elektrowni powoduje jej wielką przydatność  
do pracy interwencyjnej.

Wybudowana została w 1979 r. w Międzybrodziu 
Żywieckim wewnątrz i na powierzchni góry Żar 
(761 m n.p.m.). Na jej szczycie wybudowano zbior-
nik gromadzący wodę, który liczy 650 m długości 
i maksymalnie 250 m szerokości. Jego wały się-
gają wysokości 30 m i mieszczą ponad 2,3 mln m3 
wody. Rolę dolnego zbiornika spełnia Jezioro 

Międzybrodzkie. Infrastruktura elektrowni – m.in.: 
sztolnie wodne i transportowe, komora maszynow-
ni znajdują się we wnętrzu wydrążonej góry. Elek-
trownia wyposażona jest w 4 turbozespoły.

Czas produkowania energii elektrycznej z wykorzy-
staniem wody ze zbiornika górnego to 4 godziny. 
Z kolei na wpompowanie wody do zbiornika po-
trzebne jest 5 godzin. Sprawność cyklu elektrowni 
wynosi 75%.

Obiekt udostępniony jest do zwiedzania.

ZBIORNIK WODNY CZANIEC
Akwen położony jest w miejscowości Porąbka 
z jazem w 31 km rzeki Soły. Do eksploatacji został 
oddany w 1967 r. Do jego głównym zadań należą: 
 - wyrównanie odpływów pracującej szczytowo 
elektrowni Porąbka, gdyż w przeciętnych warun-
kach hydrologicznych przepływy w ciągu doby 
zmieniały się 2,8–65 m3/s,

 - zapewnienie możliwości poboru wody dla aglo-
meracji śląskiej i bielskiej.

Zapora ziemna zbiornika, uszczelniona ekra-
nem żelbetowym, składa się z trzech części: za-
pory czołowej o długości 670 m i dwóch zapór 
bocznych o łącznej długości blisko 2,4 km. 

Powierzchnia lustra wody przy 
maksymalnym spiętrzeniu wyno-
si 54 ha, a pojemność całkowita 
to wartość 1,32 mln m3.

Przepływy przechodzą przez jaz 
wyposażony w 3 przęsła o sze-
rokości po 15 m, a ich łączna 
przepustowość wynosi 815 m3/s. 
Na wypadek ekstremalnych wez-
brań wód utworzono przewał awa-
ryjny, którym jest obniżenie korony 
zapory o 0,5 m na odcinku 70 m. 
Po jego uruchomieniu możliwy 
przepływ wzrasta do 1615 m3/s. 
Wartość ta odpowiada maksymal-
nemu upustowi leżącego powyżej 
Zbiornika Porąbka. Opisywany jaz, 
w przeciwieństwie do Zbiorników 
Porąbka i Tresna, został wyposa-
żony w przepławkę dla ryb, dzięki 
której mogą pokonać ten obiekt.

i reprezentowała rzad-
ki w naszym kraju styl 
szkockiego neogotyku.

Pałac zbudowany jest 
na planie prostokąta, 
ozdobiony trzema basz-
tami na rogach, z których 
najwyższa liczy aż 50 m 
wysokości. Pałac wyposa-
żono ponadto w widokową 
loggię i duży taras, a cało-
ści towarzyszy, obecnie 
mocno już zdziczały, park 
o powierzchni 10 ha.

Wewnątrz budynku warto 
zwrócić uwagę na stylową 
balustradę przy schodach.

KĘTY – KOŚCIÓŁ PW. 
ŚW. ŚW. MAŁGO-
RZATY I KATARZYNY 
Z XVII W.
Najstarszy w mieście 
kościół – sanktuarium 
Matki Boskiej Pocieszenia ze słynącym z obfitych 
łask obrazem.

Obiekt zlokalizowany jest w miejscu, gdzie prawdo-
podobnie jeszcze w XIII w. stała drewniana świą-
tynia. W następnym stuleciu zastąpił ją murowany 
kościół, który istniał do połowy XVII w. Wówczas 
to, podczas potopu szwedzkiego, został spalony. 
W 1661 r., na miejscu poprzednika i przy wykorzy-
staniu niektórych jego części odbudowano kościół, 
choć już w barokowym stylu. O gotyckim rodowodzie 
świadczą jednak ciężkie przypory zewnętrzne, strze-
listy dach i ostrołukowe okna.

Świątynia, będąca trójnawową bazyliką, wzniesio-
na jest na planie krzyża łacińskiego. Posiada wieżę 
o wysokości 40 m, którą wieńczy od 1910 r. neoba-
rokowy hełm.

Wnętrze świątyni skrywa piękne i niezwykle cenne 
wyposażenie, a zobaczymy tam m.in.: 
 - trójkondygnacyjny, barokowy ołtarz główny z dru-
giej połowy XVII w. zbudowany w formie łuku 
triumfalnego. W jego większym, środkowym polu 
znajduje się obraz z XVII w. przestawiający Matkę 
Boską z Dzieciątkiem w towarzystwie obu patronek 
kościoła. Z kolei boczne pola ołtarza zajmują figu-
ry dwóch świętych: Wojciecha i Stanisława. Ołtarz 
zdobią jeszcze rzeźby innych świętych i aniołów,

 - chrzcielnicę poświęconą przez kardynała Karola 
Wojtyłę w 1966 r.,

 - neorokokowy ołtarz z czczonym od stuleci 
gotyckim obrazem Matki Boskiej Pocieszenia, 
która nazywana jest kęcką. Wokół słynnego 
obrazu namalowanego na desce wiszą liczne wota 
dziękczynne utrwalające pamięć o wielu cudach,

 - ołtarze boczne cechowe (garbarzy, szewców, 
krawców) w stylu barokowym i neobarokowym,

 - fantazyjne dekoracje stiukowe na sklepieniu.

KĘTY – KAPLICA PW. ŚW. JANA KANTEGO 
Z XVIII W.
Kościół, a wg lokalnej tradycji kaplica, stoi prawdopo-
dobnie w miejscu narodzin najbardziej znanego z kę-
czan – Jana Kantego (1390–1473). Był on kapłanem, 
profesorem Akademii Krakowskiej, a odszedł w opinii 
świętości. Jego kanonizacja miała miejsce w 1767 r.

Obecna świątynia stoi w miejscu poprzedniczki, ka-
plicy ufundowanej przez księcia Sykstusa Lubomir-
skiego, a wybudowanej w 1648 r. Jednak rosnący 
kult Jana Kantego i tym samym wzbierający na sile 
ruch pielgrzymkowy do tego miejsca stał się powo-
dem wzniesienia w 1715 r. większej świątyni w miej-
scu zbyt małej już kaplicy.

Świątynia zbudowana jest na obrysie prostokąta, 
a jej prezbiterium na planie kwadratu. Ma budowę 
jednonawową, barokową fasadę oraz kolebkowe 
sklepienie z lunetami. Prezbiterium zdobi polichro-
mia przedstawiająca Trójcę Świętą.

Wewnątrz warto zwrócić szczególna uwagę na:
 - ołtarz główny datowany na 1722 r. o jednokondy-
gnacyjnej budowie. Centralne pole zajmuje w nim 

obraz ze św. Janem z Kęt, a jego sąsiadami są 
imiennicy: Jan Chrzciciel i Jan Ewangelista.

 - pełnowymiarowe rzeźby świętych – ojców ko-
ścioła: Ambrożego i Augustyna umiejscowione 
nad bramkami prowadzącymi za ołtarz,

 - dwa jednopolowe ołtarze boczne pochodzące 
z nieco późniejszego niż główny ołtarz okresu wy-
posażone w obrazy z 1838 r.,

 - ambonę z płaskorzeźbami świętych Janów: 
Chrzciciela, Ewangelisty i Kantego,

 - woskową figurę św. Jana Kantego ubranego 
w strój profesora Akademii Krakowskiej stojącą 
w gablocie na ołtarzu św. Józefa,

 - rokokowe obrazy i ławki. 

KĘTY – KOŚCIÓŁ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
NMP I KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW 
REFORMATÓW
Kompleks barokowych budynków wznoszono w la-
tach 1703–1714, a historia sprowadzenia ojców 
franciszkanów do Kęt związana jest z fundacją An-
drzeja Jana Żydowskiego herbu Doliwa – sędziego 
krakowskiego.

Skromna architektura, tak wewnątrz jaki na ze-
wnątrz, tej jednonawowej świątyni zgodna jest z za-
konnymi wytycznymi. Występuje tu typowe dla okre-
su barokowego sklepienie kolebkowe z lunetami. 
Wewnątrz szczególnie cennym wyposażeniem jest 
architektoniczny, drewniany ołtarz główny o częścio-
wym złoceniu, który podobnie jak trzy ołtarze boczne 
datowany jest na pierwszą połowę XVIII w.

Z kościołem sąsiaduje jednopiętrowy, czworoboczny 
klasztor z wewnętrznym wirydarzem. Znajduje się 
w nim bogata kolekcja malarstwa sakralnego z XVIII 
i XIX w. Warto wiedzieć, że przechowywane są tu 
również niezwykle wartościowe dzieła sztuki jak np.:
 - XV-wieczna drewniana polichromowana Pieta,
 - późnorenesansowa alabastrowa płaskorzeźba 
przedstawiająca Ukrzyżowanie z pocz. XVII w.,

 - późnobarokowa drewniana polichromowana rzeź-
ba Chrystusa Biczowanego przy kolumnie.

Na wewnętrznym dziedzińcu klasztoru znajduje 
się zegar słoneczny, a obecna na nim łacińska in-
skrypcja przypomina o nieustanie upływającym cza-
sie. Warto dodać, że w odnowionych podziemiach 
klasztoru powstała„ Galeria pod klasztorem” w której 
organizowane są interesujące wystawy.

KĘTY – KLASZTOR ZGROMADZENIA SIÓSTR 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
W sąsiedztwie zabudowań Ojców Franciszkanów 
znajduje się kolejny klasztor – Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego. Tworzy ją kompleks XIX-wiecz-
nych zabudowań klasztornych z kaplicą o neogo-
tyckim wyposażeniu, a całość otoczona jest starym 
i zadbanym ogrodem. Odgłosy miasta dodatkowo 
wycisza zabytkowy mur.

Prowadzone jest tu Muzeum Matek Celiny i Jadwigi 
Borzęckich, które założyły to Zgromadzenie. Docze-
sne szczątki Matek Założycielek przez pewien czas 
spoczywały w krypcie pod klasztorną kaplicą, by 
ostatecznie trafić do okazałego nagrobka w północ-

KOBIERNICE – RUINY ŚREDNIOWIECZNEGO 
ZAMKU WOŁEK
Na lewym brzegu Soły, na zboczu jednego 
ze szczytów Beskidu Małego – Bujakowskiego 
Gronia (749 m n.p.m.) znajdują się ruiny zamku. 
Został on wzniesiony w połowie XIV w. jako jeden 
z trzech obronnych zamków w okolicy – pozostałe 
zbudowano w Barwałdzie i Żywcu na Grojcu.

Zamku bronił mur obwodowy, wały i fosy wypeł-
nione wodą. W jego obrysie była baszta i budynek 
mieszkalny o drewnianej konstrukcji, a pomiędzy 
nimi znajdowała się brama główna do której pro-
wadził zwodzony most. Stacjonująca tu załoga 
miała za swe główne zadanie prowadzenie ob-
serwacji i obronę w przypadku najechania Księ-
stwa Oświęcimskiego od polskiej strony. Wojowie 
w swych działaniach skupiali się na kupcach ja-
dących z Węgier do Polski i stosowali wobec nich 
różnego rodzaju restrykcje m.in.: cła, rewizje, 
aresztowania i konfiskaty. Zamek na przestrze-
ni dziejów nie został wprawdzie zdobyty, jednak 
w 1454 r., po przyłączeniu ziemi oświęcimskiej do 
Korony Polskiej, nie był już potrzebny. Jego drew-
niane elementy strawił pożar, 
a do dziś pozostały jedynie ruiny 
kamiennych fundamentów, ślady 
fosy i fragmenty zewnętrznej wie-
ży bramnej.

KOBIERNICE – DWÓR Z XIX W.
Parterowy dwór klasycystyczny 
pochodzący z pierwszej połowy 
XIX w. Obiekt zbudowany na pla-
nie prostokąta otoczony jest par-
kiem krajobrazowym obniżającym 
się, za sprawą tarasów, ku rzece 
Sole. Do dziś, mimo niekontro-
lowanej eksploatacji parkowe-
go drzewostanu, zachowało się 
w nim sporo dorodnych dębów, 
buków, lip, a rosną tu również gra-
by i jawory.

Budynek ma liczne i ciekawe deta-
le architektoniczne jak m.in.: uroz-
maicające bryłę budynku ryzality 
umieszczone na bokach elewacji 
frontowej i centralnie umieszczony 
portyk wsparty czterema kolumna-
mi jońskimi. Portyk od strony muru 
podpierają ponadto płaskie filary, 
wystające nieco przed lico ściany, 
zwane pilastrami. We wnętrzach 
dworu warto zwrócić szczególną 
uwagę na neogotyckie kominki.

Warto wiedzieć, że w tym pierw-
szym murowanym budynku w wio-
sce, w 1915 r. odbyło się przyjęcie 
imieninowe samego Józefa Pił-
sudskiego. Podczas II wojny świa-
towej w dworku wybuchł pożar, 
lecz szybko przywrócono mu po-
przedni, znakomity stan.

PORĄBKA – KAPLICA Z 1. POŁOWY XIX W.
W sąsiedztwie rzeki Soły, tuż przy szkole, stoi ka-
plica św. Urbana wybudowana w 1827 r. Jej wnę-
trze skrywa kamienny ołtarz i dwa obrazy: Matki 
Boskiej Różańcowej i św. Urbana. Po bokach stoją 
dwie kamienne figurki świętych: Franciszka i Jana 
Nepomucena.

PORĄBKA – KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA 
NMP Z 1907 R.
Jednonawowa, neogotycka świątynia murowa-
na wykonana jest z piaskowca ciosanego. Ołtarz 
główny w stylu renesansowym pochodzi z kęckie-
go kościoła parafialnego, a ozdabia go m.in. obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Drewniane ołtarze 
boczne w stylu neogotyckim prezentują rzeźby 
słynnego snycerza – Stanisława Jarząbka z Kęt. 
Do najpiękniejszych jego dzieł w tutejszym koście-
le zaliczyć można rzeźbę świętych: Jana Chrzci-
ciela i Józefa.

INNE ATRAKCJE:
Zapora i Zbiornik Czaniec oraz zapora Porąbka. 
Opis w rubryce Kaskada Soły.

 - produkcja energii elektrycznej,
 - funkcje rekreacyjne (z wyjątkiem 
Zb. Czaniec).

System Kaskady Soły złożony jest 
z czterech zbiorników wodnych:
 - Zbiornik Tresna z zaporą i hydroelek-
trownią szczytową w Tresnej,

 - Zbiornik Porąbka z zaporą i hydroelek-
trownią szczytową w Porąbce,

 - Zbiornik na górze Żar z hydro-
elektrownią szczytowo-pompową 
w Międzybrodziu Żywieckim,

 - Zbiornik Czaniec z zaporą w Czańcu.

ZBIORNIK WODNY TRESNA
W latach 1959–1967, kilometr od prze-
łomu Soły pokonującej Beskid Mały, 
wybudowano zaporę w Tresnej. Począt-
kowo planowano tu zaporę betonową, 
jednak deficyt materiałów budowlanych 
jak i brak dźwigów spowodowały, że 
zdecydowano się miejscowe materiały 
wznosząc zaporę ziemno-narzutową, 
uszczelnioną glinianym rdzeniem. Zapora zlo-
kalizowana jest na 41,9 km Soły, ma wysokość 
39 m, a długość 300 m. Urządzeniem spustowym 
zapory jest spust denny o trzech światłach 3 x 4 m 
i przepustowości 730 m3/s. Wspomaga go przelew 
powierzchniowy o trzech przęsłach: dwóch sta-
łych przelewach liczących po 23 m w świetle oraz 
środkowe przęsło zamykane o szerokości 15 m. 
Całość pozwala na odprowadzanie maksymalnie 
1900 m3/s wody. Zasilają go wody nie tylko Soły, 
a także Żylicy, Łękawki, Moszczanicy, Żarnówki 
i innych, mniejszych cieków.

Nowo powstały Zbiornik Tresna, zwany też Jezio-
rem Żywieckim, miał pojemność 100 mln m3. Jed-
nak silny proces zamulania, w pierwszej dekadzie 
jego istnienia, odejmował zbiornikowi średnio po 
270 tys. m3 pojemności rocznie. Jego pojemność 
obecnie bliższa jest liczbie 90 mln m3.

Powierzchnia akwenu jest bardzo zmienna i przy 
maksymalnym napełnieniu wynosi 964 ha, a kurczy 
się o około 2/3 przy minimalnym poziomie. Długość 
Zbiornika to maksymalnie około 8 km, szerokość 
ponad 2 km, a linia brzegowa liczy blisko 34 km. 

HYDROELEKTROWNIA TRESNA
Elektrownia szczytowa o mocy 21 MW oddana do 
eksploatacji w 1966 r. Produkuje średnio około 
28 GWh, a liczba ta mocno waha się w zależności 
od ilości opadów w danym roku – od około 11 do 
47 GWh.

W elektrowni zainstalowano dwie turbiny Kaplana 
produkcji czeskiej o łącznym przełyku 122 m3/s pra-
cujące na spadach od 12,4 do 26,7 m, przy spadzie 
nominalnym 20,4 m. 

ZBIORNIK WODNY PORĄBKA
Zlokalizowany w miejscowości Międzybrodzie 
Bialskie, a jego zapora na 34,6 km rzeki Soły. 
Oddany do eksploatacji w grudniu 1936 r. Akwen 
ten, zwany również Jeziorem Międzybrodzkim, 
zasilany jest głównie wodami Soły, a także Roz-
toki, Isepnicy, Ponikiewki oraz Żarnówki Wielkiej 
i Małej. Według założeń budowniczych, poza 
swymi głównymi zadaniami, czyli łagodzeniem 
wezbrań powodziowych i wytwarzaniem energii, 
miał on być wykorzystywany do celów żeglu-
gowych. Jednak stosunkowo niewielka po-
jemność i szybko zanikające, wypuszczane 
fale zweryfikowały negatywnie ten pomysł. 
Woda gromadzi się tu dzięki ciężkiej, betono-

wej zaporze (duże zdjęcie na 
okładce) liczącej 260 m dłu-
gości, ponad 37 m wysokości 
i 18 m szerokości w podstawie. 
Konstrukcja podzielona jest na 
18 sekcji. W sekcjach 6–10 znaj-
dują się przęsła przelewowe 
o sumarycznej przepustowości 
913 m3/s. Sekcje zamykają zasu-
wy wielkości ok. 11 x 4 m każda. 
Dodatkowymi urządzeniami spu-
stowymi zapory są dwie sztolnie 
obiegowe o łącznym przekroju 
poprzecznym 21,60 m2. Całko-
wita przepustowość opisanych 
urządzeń zapory wynosi blisko 
1700 m3/s.

Całkowita powierzchnia lustra 
wody przy maksymalnym spię-
trzeniu liczy 367 ha, długość 
6,6 km, a linia brzegowa ma po-
nad 15 km.

go Franciszek Maria Lanci – znany m.in. z przebu-
dowy zamku w Będzinie i pałacu Kossakowskich 
w Warszawie. Z kolei pomysłodawcą przedsięwzię-
cia w Porębie Wielkiej i jego inwestorem był hr. Igna-
cy Bobrowski – właściciel majątku. Warto wiedzieć, 
że z dworem sąsiadowała, rozebrana już, oficyna 
tzw. „Grottgerówka” z 1768 r. Mieszkał w niej przez 
pewien czas, jeden z czołowych przedstawicieli pol-
skiego romantyzmu w malarstwie, Artur Grottger. 
Tworzył tu rysunki z cyklu „Wojna”.

RAJSKO – PAŁAC Z XVIII W.
Pałac powstał dzięki ówczesnym właścicielom ma-
jątku – rodzinie Bobrowskich. W drugiej połowie 
XIX w. rodzina Zwillingów odkupiła rajskie dobra 
i przebudowała pałac w neogotyckim stylu. Poja-
wiła się wtedy ośmioboczna wieża w południowo-
-wschodnim narożniku, a kolejnymi nowinkami były 
m.in.: sporych rozmiarów narożne sterczyny w for-
mie wieżyczek zwieńczonych krenelażem. Kolejne 
zmiany własnościowe i przebudowy pałacu miały 
miejsce w ubiegłym stuleciu. Okupanci niemieccy 
w czasie II wojny światowej urządzili w nim Instytut 
Higieny pracujący na potrzeby obozu koncentracyj-
nego w Oświęcimiu. Po wojnie władze długo nie mo-
gły zdecydować o losie pałacu, aż wreszcie jego 
pomieszczenia postanowiono wykorzystać do opieki 
zdrowotnej.

Obiekt otacza dawny parku krajobrazowy, w którym 
rośnie wiele pomnikowych okazów drzew.

WŁOSIENICA – KO-
ŚCIÓŁ PW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA Z XIX W.
Murowana świątynia 
w stylu klasycystycznym 
zbudowana pod koniec 
pierwszej połowy XIX w. 
Wewnątrz znajduje się 
modrzewiowy ołtarz 
główny, a na szczególną 
uwagę zasługują również 
niesamowicie brzmiące 
organy z dwoma manu-
ałami i klawiaturą noż-
ną, posiadające około 
30 głosów.

INNE ATRAKCJE:

ŚLUZA I KANAŁ ŻE-
GLUGOWY NA WIŚLE 
DWOry II

SKANSEN PSZCZE-
LARSTWA
Aleja Ogrodowa, Grojec, 
tel. 33 842 84 37

PUNKTY WIDOKOWE NA BESKID MAŁY I JURĘ
Grojec, Łazy 

TARNIÓWKA – dawny młyn wodny, a obecnie elek-
trownia wodna

BOISKA SPORTOWE
Brzezinka, Harmęże, Rajsko, Zaborze

STADNINA, NAUKA JAZDY KONNEJ 
ul. Spacerowa 40, 32-600 Babice, tel. 602 644 626

GMINA BRZESZCZE
BRZESZCZE – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. URBANA 
Z XIX W.
Poprzednia świątynia – modrzewiowy kościół 
z XV w. pw. św. Otylii został spalony przez Szwe-
dów w połowie XVII w. Po długim okresie braku 
kościoła w Brzeszczach, w 1874 r. położono 
wreszcie kamień węgielny pod budowę obec-
nego, neobarokowego obiektu, a dwa lata ka-
lendarzowe później zakończono przy nim prace 
budowlane. Szczególną uwagę warto zwrócić na 
ołtarz główny, który zamówiono u krakowskiego 
artysty – Kazimierza Chodzińskiego (1892 r.). 
Umieszczono w nim obraz św. Urbana z odsła-
nianymi na przemian dwoma kolejnymi obrazami: 
Wniebowzięcia NMP i św. Barbary. Po bokach oł-
tarza stoją figury świętych apostołów Piotra i Paw-

GROJEC – PAŁAC Z XVIII W.
Budowla, jako barokowy pałac, została wzniesiona 
za sprawą rodziny Szembeków – właścicieli Grojca. 
Następny właściciel – ród Bobrowskich przebudował 
go w klasycystyczny pałac, a w wyniku kolejnych 
prac nabrał on cech neogotyckich. Na przełomie 
XIX i XX w. pałac należał do rodziny Chwalibóg, 
a w 1905 r. został sprzedany księżnej Wilhelminie 
Marii Radziwiłł. Po II wojnie światowej majątek roz-
parcelowano, a budynek przekazano państwowe-
mu gospodarstwu rolnemu. W późniejszym okresie 
funkcjonował tu jeszcze dom pomocy społecznej.

Wokół pałacu rozciąga się park krajobrazowy z po-
mnikowym drzewostanem.

GROJEC – NEOLITYCZNA OSADA KULTURY 
LENDZIELSKIEJ z I wieku p.n.e. odkryta na Górze 
Grojeckiej (270 m n.p.m.).

HARMĘŻE – DWÓR Z XIX W.
Murowany, zbudowany na planie prostokąta, dwu-
kondygnacyjny dwór z początku XIX w. Centralnie 
umieszczone wejście główne wyróżnione jest porty-
kiem z okazałych kolumn. Całość posiada nieczęsto 
spotykaną fasadę dworku romantycznego. W oto-
czeniu budynku rośnie parkowy drzewostan z po-
mnikowymi okazami drzew.

Wygląd dworku na przestrzeni lat został mocno zmo-
dyfikowany – zmieniono w nim m.in. układ i wielkość 
okien, pozbawiono go także cech stylowych. Duży 
udział w tych działaniach miały również wojska nie-

mieckie podczas II wojny światowej. W latach 1943–
44 przebudowali obiekt, a podczas ucieczki przed 
nacierającą Armią Czerwoną spalili budynek. Dwór 
odbudowano w 1951 r. na potrzeby szkoły, a jego 
edukacyjna misja trwa do dziś.

ŁAZY – ŚREDNIOWIECZNY GRÓDEK 
STOŻKOWATY
Obiekt zlokalizowany jest na wysuniętym półwyspie 
otoczonym z trzech stron stawem hodowlanym. 
Ma kolisty kształt liczący ok. 30 m średnicy. Do 
dziś zachowała się chroniąca go fosa o szerokości 
ok. 1,5 m i wał ziemny z pomnikowymi dębami.

PORĘBA WIELKA – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BAR-
TŁOMIEJA Z XVI W.
Kościół orientowany, wybudowany na początku 
XVI w. z dobudowaną, w połowie tamtego stulecia, 
wieżą. Prezbiterium jest trójbocznie zamknięte, 
a wspólnie z nawą ma konstrukcję zrębową, czę-
ściowo oszalowane deskami, podbite gontem. 
Oba pomieszczenia przykryte są dwuspadowym 
i dwukalenicowym dachem. Od północnej strony 
do prezbiterium przylega zakrystia. Zewnętrzne 
ściany kościoła wyposażone są w dookolne soboty – 
podcienia. Wieża ma konstrukcję słupową, nadwie-
szaną kondygnację – izbicę i zwieńczona jest ostro 
słupowym hełmem z cebulastą podstawą. 

We wnętrzu dominuje styl rokoko, w duchu którego 
wykonane są: ołtarze, ambona i organy. Pod ołta-
rzem głównym zachowały się do dziś pozostałości 
renesansowych malowideł. Warto też przyjrzeć się 

obrazom z XIX w. 
autorstwa A. Giebuł-
towskiego i A. Grot-
tgera. Ochronie 
konserwatorsk ie j 
podlega nie tylko 
budynek i wypo-
sażenie kościoła, 
ale też jego otocze-
nie z cmentarzem 
i starodrzewem. 
Obiekt wpisany jest 
na listę Szlaku Ar-
chitektury Drewnia-
nej.

PORĘBA WIEL-
KA – DWÓR 
Z 1840 R.
Murowany, piętro-
wy, eklektyczny 
dwór w stylu neo-
gotycko-mauretań-
skim. Zaprojektował 

PARK LIPOWY
ul. Sobieskiego, Kęty
Utworzony w 2003 r. park ma ponad 2 ha powierzch-
ni, a długość blisko 400 m. Rośnie tu 376 lip z 53 ga-
tunków i ich odmian. W 2009 r. utworzono tu im-
ponujących rozmiarów ścieżkę edukacyjną, złożoną 
z 25 dużych tablic, opisującą tutejszy, lipowy drze-
wostan, pszczelarstwo i jego produkty oraz przed-
stawicieli miejscowej flory i fauny.

BOISKA SPORTOWE
Kęty, Malec, Nowa Wieś, Witkowice, Łęki, Bulowice

GMINA PORĄBKA
CZANIEC – ZABYTKOWY DWÓR OBRONNY
Zbudowany najprawdopodobniej w pierwszej po-
łowie XVII w. dwór utrzymany jest we wczesnoba-
rokowym stylu. To piętrowy, trójskrzydłowy obiekt, 
zbudowany na planie prostokąta, wyposażony 
w wewnętrzny, niemal kwadratowy dziedziniec. 
Dwór kryty jest mansardowym, łamanym dachem 
pokrytym gontem. Całość otaczał mur o również 
prostokątnym kształcie, w którego rogach znajdo-
wały się bastiony, z których można było ostrzeli-
wać wroga. Całość miała charakter wystawnej 
rezydencji z systemem niezbyt przekonywują-
cych umocnień bastionowych. Obecnie po fosach 
i wspomnianym murze niewiele już zostało, ale 
w nieco lepszym stanie zachował się stary drze-
wostan z parku, a także aleja rosnąca wzdłuż dro-
gi dojazdowej.

Do dnia dzisiejszego zachowało się już niewiele 
detali architektonicznych świadczących o dawnej 
świetności rezydencji. Choć zobaczymy tu jesz-
cze anielskie głowy, girlandy owoców i maszka-

rony. Warto pokusić się o odszukanie, w jednym 
z narożników budynku, herbu dawnych właści-
cieli posiadłości – Stokłowskich „Drzewica”. Dwór 
miał wielu właścicieli na przestrzeni dziejów, 
a ostatecznie, w pierwszej połowie XIX w. zna-
lazł się w posiadaniu Habsburgów. Niespełna 
100 lat później rodzina przekazała majątek Pol-
skiej Akademii Umiejętności.

CZANIEC – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA 
Z 1924 R.
Obecny kościół został wybudowany na miejscu po-
przedniej XVII-wiecznej świątyni, z której zachowała 
się, i została wykorzystana przy budowie nowego 
kościoła, barokowa wieża z 1764 r. Zobaczyć tu 
można jeszcze inne elementy dawnego wyposaże-
nia: obraz Matki Boskiej malowany na desce i roko-
kowe: ołtarze, ambonę oraz chrzcielnicę.

CZANIEC – ZABYTKOWA ELEKTROWNIA 
WODNA
W latach 80. XIX w. ówczesny młyn zakupiła ro-
dzina Fijałkowskich z Bielska, która przekształciła 
go na siłownię wodną z myślą o potrzebach fabryki 
tektury. Pracowały tu wówczas dwie turbiny wodne 
Girarda o mocy po 90KM. W tym czasie powstał też 
murowany budynek siłowni, a nieco później dach 
o stalowej konstrukcji ze świetlikiem. Po II wojnie 
światowej zakład upaństwowiono, a jedną z turbin 
przystosowano do produkcji prądu elektrycznego. 
W latach obecnych zamontowano nowoczesną 
turbinę Kaplana o mocy 160 kW, a tą zdemonto-
waną wyeksponowano, tworząc swoiste muzeum 
techniki. Druga z turbin nadal działa w pierwotnych 
warunkach i produkuje energię elektryczną prze-
syłaną do sieci.

nej nawie kęckiego kościoła 
pw. św. św. Małgorzaty i Ka-
tarzyny.

Przez okres II wojny świa-
towej klasztor został mocno 
zdewastowany, a siostry, któ-
re wróciły do niego w 1945 r., 
przez prawie 20 lat dopro-
wadzały go do właściwego 
stanu. W latach 80 i 90 ubie-
głego stulecia klasztor został 
rozbudowany. Dwutraktowy 
budynek klasztoru zbudo-
wano na planie prostokąta. 
Wejście prowadzi do kruch-
ty, która zapowiada wnętrze 
kaplicy. Zobaczyć tu moż-
na wiele cennych rzeźb, 
jak np. drewniane kropielnice 
z motywem anielskich głó-
wek. Na jednej z nich znajdu-
je się pozłacana figurka św. 
Piotra siedzącego na alaba-
strowym tronie. Jest to minia-
tura znanego posągu znajdującego się w watykań-
skiej bazylice św. Piotra. Są tu też dębowe drzwi 
ozdobione płaskorzeźbami świętych Piotra i Pawła. 
Szczególną uwagę warto też zwrócić na trójdzielny, 
dębowy ołtarz główny o neogotyckiej ornamentyce 
z motywami góralskimi. Dzieła ta wychodziły spod 
rąk znakomitego snycerza Stanisława Jarząbka. 
Warto też wspomnieć, że klasztorne witraże zosta-
ły sprowadzone z Niemiec w 1894 r. na specjalne 
i szczegółowe zamówienie Matki Celiny.

KĘTY – KLASZTOR MNISZEK KLARYSEK 
OD WIECZYSTEJ ADORACJI
Klasztor założyła matka Maria od Najświętsze-
go Serca Jezusa Walentyna Łempicka w 1881 r. 
Miał on charakter klauzurowy i kontemplacyjny, 
a siostry pościły przez cały rok i spały w trum-
nach. Klasztor w dobrym stanie przeszedł przez 
wojenną zawieruchę. Trzeba wiedzieć, że w przy-
klasztornym kościele nieprzerwanie od 1910 r. 
trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. 
W zespole budynków klasztornych, najcenniejszym 
elementem jest neogotyckie wyposażenie świątyni. 
Wykonane zostało w ostatniej dekadzie XIX w. przez 
sławnego snycerza Stanisława Jarząbka. Wyjątko-
wą uwagę zwraca ołtarz główny, gdzie zachwyca 
świetlista kompozycja i misterność ornamentów.

KĘTY – ZABYTKOWY RYNEK ZE ŚREDNIO-
WIECZNYM UKŁADEM ULIC I KAMIENICZKAMI 
POCHODZĄCYMI Z XIX W.
Kęty – cmentarz komunalny z grobowcami i pomni-
kami z XIX w. Położona przy ul. Cmentarnej nekro-
polia została założona w 1795 r. Można tu zobaczyć 
wiele przykładów cennej rzeźby nagrobnej. Wśród 
pochowanych tu osób leżą również powstańcy 

styczniowi i legioniści.

KĘTY – CMENTARZ ŻYDOWSKI Z XIX W.
Przy drodze do Witkowic, przy ul. Kęckie Góry Pół-
nocne, leży cmentarz żydowski założony w 1892 r. 
Zniszczony podczas wojny, obecnie został odnowio-
ny. Na powierzchni ok. 0,1 ha zachowało się około 
30 nagrobków z XX w. Odsłonięty został tu pomnik 
upamiętniający Żydów z Kęt zamordowanych w cza-
sie II wojny światowej.

MALEC – PARK PODWORSKI Z DRUGIEJ  
POŁOWY XIX W.

MALEC – POZOSTAŁOŚCI ŚREDNIOWIECZNE-
GO ZAMKU
Ślady umocnień ziemnych dawnego zamku znajdują 
się na wysepce stawu hodowlanego. Wyspa wznosi 
się około 7 m nad wodą, a z brzegiem łączyła ją kie-
dyś grobla zniwelowana w czasach współczesnych.

Źródła pisane wspominają o istniejącym tu zamku 
w XIV i XV w., a powody jego zniszczenia do dziś nie 
są znane. Dzieła zniszczenia dopełnili w pierwszej 
połowie XX w. poszukiwacze skarbów.

INNE ATRAKCJE:
Basen kąpielowy, hala sportowa, sauna, grota solna
os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty, tel. 33 845 51 21, 
www.osir.kety.pl

KINO
ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty,
tel. 33 844 86 70, www.domkultury.kety.pl

MUZEUM IM. A. KŁOSIŃSKIEGO
Rynek 16, 32-650 Kęty, tel. 33 845 31 07,
www.muzeum.kety.pl

Początki gospodarki stawo-
wej w rejonie Kotliny Oświę-
cimskiej sięgają odległych 
czasów średniowiecza. Wów-
czas to znacznie zwiększyło 
się zapotrzebowanie na ryby 
z uwagi na surowo przestrze-
gane i częste okresy postu. 
Ilość postnych dni dochodziła 
wówczas do 150 w roku, a za 
ich nieprzestrzeganie groziło 
np. wybicie zębów. Idealnym 
rozwiązaniem było mięso ryb, 
które nie były wtedy postrze-
gane jako zwierzęta i dozwo-
lone było ich spożywanie. 
Dodatkowym, silnym impul-
sem rozwoju hodowli karpia 
stało się sprowadzenie tej 
ryby przez zakon Cystersów 
w XII i XIII w. z terenu Czech 
i Moraw.

Uwarunkowania opisywa-
nego regionu sprzyjały zakładaniu stawów. Miał 
on bowiem gęstą sieć cieków wodnych, odpo-
wiednią glebę, łagodny klimat i małe zalesienie. 
Co ważne, wyhodowane karpie można było stąd 
łatwo transportować wodą na bliski i bogaty, kra-
kowski rynek zbytu.

W tych to właśnie czasach, w dolinach górnej Wi-
sły oraz dolnej Soły i Skawy, zakładano wzdłuż 
rzek ciągi stawów w systemie paciorkowym. Do 
ich funkcjonowania wykorzystywano grawitacyjny 
dopływ i odpływ wody. Hodowla karpia okazywała 
się dochodowym przedsięwzięciem i nierzadko sta-
nowiła nawet połowę przychodów danego majątku. 

Pierwszym, napisanym w języku polskim pod-
ręcznikiem hodowli karpia była pozycja z 1573 r., 
autorstwa Olbrychta Strumieńskiego, pt. „O spra-
wie sypania, wymierzania i rybienia stawów”. 
Na długie lata ustanowiła ona wysokie stan-
dardy hodowli w całej Europie, a o wysokiej 
kulturze rybackiej tamtego okresu świadczy 
fakt praktykowania odchowywania ryb obsa 
dowych w płytkich stawach.

Niestety wraz z nadejściem kolejnych wojen, 
w tym trzydziestoletniej, skończył się złoty czas 
rozwoju hodowli karpia. Setki stawów uległy 
zniszczeniu, a rozwijający się przemysł, także wy-
dobywczy obniżał poziom wód gruntowych. Rów-

nież wysoka opłacalność pro-
dukcji zboża była czynnikiem 
marginalizującym gospodarkę 
stawową.

Na kolejny dobry czas dla ho-
dowli karpia trzeba było cze-
kać do XIX w. Prowadzono 
wtedy liczne badania nad jego 
fizjologią i różnymi aspektami 
hodowli, co zaowocowało 
prawdziwą rewolucją. Uda-
ło się skrócić o połowę czas 
potrzebny do odchowania 
karpia handlowego do 3 lat. 
Dokonał tego Tomasz Du-
bisz, sprowadzony z Austrii 
do Landeka, jako arcyksiążę-
cy mistrz rybacki w dobrach 
Habsburgów. W 1868 r. w nie-
co przypadkowy sposób, przy-
muszony wezbraniem rzeki 
Iłownicy, wprowadził nowy 
system przesadkowania. Mowa tu o stopniowym 
przenoszeniu poszczególnych stadiów rozwo-
jowych karpia do kolejnych, innych, wcześniej 
przygotowanych i użyźnionych stawów – prze-
sadek I, II, a nawet III, czemu towarzyszy rów-
noczesne rozrzedzanie obsady stawów. Dzięki 
tej metodzie, przy wcześniejszej, średniej wydaj-
ności wahającej się od 20 do 100 kg/ha, Dubisz 
osiągał wynik prawie 270 kg ryb z hektara sta-
wu! Za swe osiągnięcia hodowca otrzymał wie-
le nagród, a cesarz Franciszek Józef nadał mu 
w Wiedniu złoty krzyż zasługi.

Kolejni hodowcy poprzez wprowadzanie nowych 
odmian karpia, a także rozpoczęcie skarmiania 
ryb paszami zbożowymi oraz przez liczne, po-
mniejsze udoskonalenia, ciągle podtrzymywali 
wzrostu efektywności produkcji karpia. Choć 
warto podkreślić, że w zasadniczych elementach 
proces produkcji ryby handlowej niewiele już 

się zmienił. Rozpoczyna się w tarlisku, a więc 
w płytkim, nagrzanym, zarośniętym nieco, ma-
łym stawie, gdzie majową porą odbywa się tar-
ło karpia. Następnie narybek przenoszony jest 
do większego akwenu – przesadki pierwszej. Ta 
została wcześniej nawieziona obornikiem i dzięki 
temu rozwija się w nich bujnie plankton, którym 
żywią się małe karpie. Po około 5 tygodniach 
ryby zostają przeniesione do jeszcze większego 
stawu – przesadki drugiej. Tam żywią się już nie 
tylko organizmami wodnymi, ale także dostarcza-
ną im paszą. W pierwszym roku narybek osiąga 
wagę około 40 g. W drugim roku ryby przeno-
szone są do większych stawów i osiągają wagę 
150–250 g, a nazywane są kroczkami. W trzecim 
roku dorastają już w dużych stawach towaro-
wych, skąd trafiają do klienta. System ten bywa 
modyfikowany w ten sposób, że ryby z przesad-
ki pierwszej czy nawet tarliska trafiają od razu 
do stawu towarowego.

Wieprz – Pogórze Śląskie z Beskidem Małym w tle, fot. M.Karetta

Brzeszcze – staw przygotowany do odłowu ryb, fot. M.Karetta

Rez. Zasolnica chroni fragment Puszczy Karpackiej, fot. M.Karetta

Meandrująca Soła w okolicy Kęt, fot. M.Karetta Rajsko – łowisko Sumik, fot. M.Karetta

Beskid Mały, fot. M.Karetta

Rezerwat Żaki z lipowym starodrzewiem, fot. M. Karetta

Stawy Monowskie to bogata ostoja ptactwa wodnego, fot. M. Karetta

Dziwonia – śpiewający samiec, fot. M. Karetta

Ślepowron – niezwykła czapla o nocnej aktywności, fot. M.Karetta

Grzebieńczyk wodny – rzadka i chroniona roślina, fot. M.Karetta

Sieweczka rzeczna lęgnie się na żwirowych łachach Soły, fot. M. Karetta

Pióropusznik strusi – chroniona paproć w lesie łęgowym, fot. M.Karetta

Zapora zbiornika w Czańcu, fot. M.Karetta

Zapora Czaniec – opis kaskady Soły, fot. M.Karetta

Zbiornik Tresna w okresie letniego wypoczynku, fot. M.Karetta

Góra Żar z lotniskiem sportowym, fot. M.Karetta

Bóbr europejski zasiedla stawy i rzeki, fot. M.Karetta

Grojec – zabytkowy kościół pw. św. Wawrzyńca, fot. M.Karetta

Rajsko – neogotycki pałac z XVIII w., fot. M.Karetta

Tarniówka – dawny młyn wodny a obecnie elektrownia wodna, fot. M.Karetta

Poręba Wielka – drewniany kościół z XVI w., fot. M.Karetta

Jawiszowice – zabytkowy kościół z XVII w. leżący na Szlaku Architektury Drewnianej, fot. M.Karetta

Brzeszcze – górniczy familok, fot. M.Karetta

Nidek – zabytkowy, drewniany kościół z 1539 r., fot. M.Karetta

Wieprz – murowany kościół z końca XIX w., fot. M. Karetta Wieprz – wspaniały widok na panoramę Beskidu Małego, fot. M.Karetta

Stawy Rudze w jesiennej szacie, fot. M.Karetta

Bielany – sanktuarium Chrystusa Cierpiącego, fot. M.Karetta

Kęty – barokowy kościół z XVII w., fot. M.Karetta
Zbiornik Czaniec z górującym nad okolicą Bujakowskim Groniem (749 m n.p.m.), fot. M.Karetta

Porąbka – potężna zapora wodna wraz z elektrownią na rzece Sole, fot. M.Karetta Porąbka – murowany kościół  z 1907 r., fot. M.Karetta

Czaniec – zabytkowa elektrownia wodna, fot. M.Karetta

Kęty – kryta pływalnia, fot. M.Karetta

Jesienne „żniwa” rybaków, fot. M.Karetta

Odłowiony staw o wschodzie, fot. M.Karetta

Przy odławianiu dużych stawów niezbędny jest ciężki sprzęt, fot. M.Karetta Łowisko wędkarskie, fot. M.Karetta

Brzeszcze – figura św. Anny, fot. M.Karetta

Nazieleńce – jedna z form czynnego wypoczynku, fot. M.Karetta

Podmyty brzeg rzeki Wieprzówki, fot. M.Karetta


