Folder ten jest zaproszeniem Pañstwa do spêdzenia 2 dni w terenie, gdzie historia i piêkno
natury uzupe³niaj¹ siê wzajemnie. Dla chêtnych, którzy w ten sposób chcieliby aktywnie
wypoczywaæ, przygotowaliœmy ponad 400 km oznakowanych tras rowerowych i pieszych,
obiekty rekreacyjne oraz pe³ne zaplecze turystyczne, gastronomiczne i pobytowe.
Ziemia oœwiêcimska po³o¿ona jest w centralnej czêœci Kotliny Oœwiêcimskiej, wydzielona
miêdzy rzekami: Wis³¹ od zachodu i pó³nocy oraz Skaw¹ od wschodu. Charakteryzuje
j¹ urozmaicona rzeŸba terenu - p³aska (o charakterze równinnym) w Dolinie Wis³y
(220 - 230 m n.p.m.) oraz pofa³dowana na WysoczyŸnie Osieckiej (280 - 300 m n.p.m.).
Zachêcamy równie¿ do poznania historii ksiêstwa oœwiêcimskiego, zwiedzenia miejscowoœci
dawnych siedzib znanych rodów szlacheckich, jak równie¿ rozkoszowania siê bogactwem
flory i fauny.
W tym celu proponujemy Pañstwu:
Trasa 1 rowerowa (jednodniowa)
"Doliny Wis³y i Karpia"

str. 5

Trasa 2 rowerowa (dwudniowa z noclegiem na trasie)
"Wysoczyzna Osiecka i ¯abi Kraj"

str. 10

Trasa 3 samochodowa (jednodniowa)
"Dziedzictwo kulturowe pogranicza Ma³opolski i Œl¹ska"

str. 14

Legenda o Zatorze i nawa³nicy tatarskiej

str. 21

Informacja praktyczna

str. 22

Zachêcamy równie¿ do przegl¹dania naszej strony internetowej
www.powiat.oswiecim.pl

Ziemia oœwiêcimska to obszar historycznie zwi¹zany z kasztelani¹, póŸniej ksiêstwami
oœwiêcimskim i zatorskim, miejsce wp³ywu i przenikania siê kultur makroregionów: Ma³opolski
i Œl¹ska. Gdy w 1177(9) r. rozleg³a kasztelania Oœwiêcimska z grodami Oœwiêcim i Bytom
zosta³a wy³¹czona z dzielnicy senioralnej krakowskiej i przekazana ksiêciu opolskiemu
Mieszkowi Pl¹tonogiemu ziemia ta na prawie trzy stulecia podzieli³a losy Œl¹ska. W wyniku
podzia³ów ksiêstwa opolskiego, a póŸniej cieszyñskiego, ok.1317 r. powsta³o niezale¿ne
ksiêstwo oœwiêcimskie, granicz¹ce od wschodu z Koron¹ Polsk¹ na rzece Skawince
k/ Tyñca - 12 km od Wawelu. W 1327 r. ks. oœwiêcimski z³o¿y³ ho³d lenny królowi czeskiemu
Janowi Luksemburczykowi. Wojny husyckie oraz niepokoje na pograniczu w I po³. XV w. zadecydowa³y o wykupie w 1457 r. ksiêstwa oœwiêcimskiego przez króla Kazimierza Jagielloñczyka,
a w 1494 r. przez króla Jana Olbrachta ksiêstwa zatorskiego (powsta³ego w1445 r. w wyniku
podzia³u ks. oœwiêcimskiego). Ziemie te sta³y siê w³asnoœci¹ królewsk¹, a Oœwiêcim, Zator,
Kêty, ¯ywiec miastami królewskimi. Ze wzglêdu na strategiczne znaczenie zamek oœwiêcimski
zosta³ mocno ufortyfikowany. Dopiero w 1564 r. ziemie tych by³ych ksiêstw inkorporowano
do Korony Polskiej. Rzeka Bia³a i zakole Górnej Wis³y sta³y siê p³d.- zach. granic¹ Królestwa
Polskiego, a ka¿dorazowy w³adca Polski, nawet Habsburgowie w okresie zaborów, tytu³owali
siê "dux oswieszensis et zatoriensis". Natomiast miejscowoœci po³o¿one na tym obszarze sta³y
siê siedzibami znanych i cenionych w Polsce rodów szlacheckich (Porêbscy h. Kornicz,
Myszkowscy h. Jastrz¹b), czy w póŸniejszych wiekach rodzin arystokratycznych
(Poniatowskich, Potockich, Bobrowskich, Laryszów, Tyszkiewiczów, Sapiehów, Radziwi³³ów).
Na opisanych trasach chcemy Pañstwu pokazaæ bogactwo kulturowe ziemi oœwiêcimskiej
zwi¹zane z jej histori¹. Tylko na tym obszarze, zawartym miêdzy Górn¹ Wis³¹ a Skaw¹,
bêdziecie mogli zaobserwowaæ przenikanie siê kultur na pograniczu Œl¹ska i Ma³opolski na podstawie póŸnogotyckiego budownictwa sakralnego.
Mapa Stanis³awa Porêbskiego
z roku 1563.

Stopieñ trudnoœci: Dolin¹ Wis³y - ³atwa, Wysoczyzn¹ Osieck¹ - œredniotrudna
Opis trasy: mapa zamieszczona na ok³adce folderu
Oœwiêcim (Dworzec PKP) - Dwory - Dwory II (Machnaty) - Las - Przyrêb - Bugaj Zatorski Piotrowice - Polanka Wielka - Porêba Wielka - Oœwiêcim

km

d³. - 44,45 km

1). Oœwiêcim - Dwory - Œluza Kana³u ¯eglugowego.
km d³. odcinka - 10,80 km
00,00 km Oœwiêcim (Dworzec PKP) - pocz¹tek szlaku. Wyjazd z pêtli autobusowej.
Na skrzy¿owaniu prosto w ul. Dworcow¹ (trasa bez oznakowania
). Przeje¿d¿amy przez lewobrze¿n¹ czêœæ Oœwiêcimia - Zasole. Tereny te pierwotnie znajdowa³y siê na prawym brzegu So³y.
Do pocz. XIX w. rzeka meandrowa³a, szeroko zataczaj¹c ³uk na zachód, dalej prowadzi³a swoje
koryto wzd³u¿ ob. linii kolejowej do Krakowa. W czasie powodzi1805 r. puœci³a swoje wody
w M³ynówkê, rzeczkê fosê, otaczaj¹c¹ Wzgórze Zamkowe. Intensywny rozwój tej czêœci miasta
nast¹pi³ w II po³. XIX w, po wybudowaniu drogi kolejowej Kraków - Wiedeñ i po³¹czenia
z Mys³owicami. W kamienicy po prawej stronie (ul. Cynkowa) mieœci³o siê na pocz. XX w. pierwsze
biuro podró¿y Zofii Biesiadackiej, które organizowa³o wyjazdy zarobkowe emigrantom sezonowym
za granicê. Oœwiêcim by³ wtedy miastem granicznym.
0,80 km na czwartym skrzy¿owaniu skrêcamy w lewo, w ul. Poln¹ i ³¹czymy siê z tras¹ miêdzynarodow¹ Eurovelo R-4 (kolor zielony
), któr¹ bêdziemy podró¿owaæ przez nastêpne 11 km.
Ul. Poln¹ doje¿d¿amy do ul. Legionów, przeprowadzamy rower przez przejœcie dla pieszych i dalej
jedziemy prosto drog¹ asfaltow¹, potem szutrow¹ do przeprawy mostowej przez So³ê.
1,50 km z k³adki rozpoœciera siê widok na Stare Miasto z dominantami (od lewej): Wie¿¹ Piastowsk¹, wie¿¹ koœcio³a parafialnego, koœcio³em M.B. Wspomo¿enia Wiernych i szko³¹ salezjañsk¹.
Po uregulowaniu rzeki w 1866 r. utworzono nadrzeczny park miejski, tzw. Planty, a w 2003 r.
zespó³ przyrodniczo krajobrazowy "Dolina rzeki So³y". Po zejœciu z k³adki jedziemy prosto 450 m .
Przy tablicy informacyjnej Eurovelo Greenway R-4 odchodzi w prawo œcie¿ka spacerowa
(kolor ¿ó³ty
) do Starego Miasta, na którego zwiedzenie trzeba poœwiêciæ do 3 godz.
Miasto Oœwiêcim zosta³o lokowane ok. 1272 r. przez ks. opolskiego W³adys³awa na prawie
lwóweckim. Dziêki uzyskanym licznym przywilejom szybko rozwija³o siê. W nastêpnym stuleciu
zosta³o opasane murami obronnymi, a w dobie jego najwiêkszego rozkwitu (XVI XVII w) by³o
kolebk¹ znanych postaci renesansu polskiego (Jan Sakranus, £ukasz Górnicki, Patrycy Nidecki,
Szymon Syreñski). Kres wspania³oœci miasta po³o¿y³ potop szwedzki, kiedy to Oœwiêcim zosta³
ca³kowicie zniszczony. Ponowny rozwój jego nast¹pi³ dopiero w II po³. XIX w. Pod¹¿amy 300 m
dalej. ZAMEK OŒWIÊCIMSKI: prawdopodobnie na pocz. XI w. na wzgórzu lessowym, przy ujœciu
So³y do Wis³y, ksi¹¿ê Boles³aw Chrobry ulokowa³ warowniê, o której pierwsza informacja,
jako siedzibie kasztelana, pojawi³a siê w 1177(1179) r. Na pocz. XIV w. zamek sta³ siê siedzib¹
ksi¹¿êc¹, a miasto uros³o do rangi stolicy nowo powsta³ego ksiêstwa oœwiêcimskiego od zachodu
granicz¹cego z ksiêstwem cieszyñskim, od pó³nocy na Wiœle i od wschodu na Skawince pod
Krakowem z Koron¹ Polsk¹, natomiast od po³udnia na szczytach Beskidu ¯ywieckiego z Królestwem Wêgier. Po sprzeda¿y i wcieleniu ziem by³ych ksiêstw oœwiêcimskiego i zatorskiego (powsta³ego w 1445 r. w wyniku podzia³u ksiêstwa oœwiêcimskiego) do Korony Polskiej w 1564r.
zamek sta³ siê siedzib¹ starosty. Budowla ta w XVI i XVII w. wielokrotnie p³onê³a. Dzie³a zniszczenia oœwiêcimskiej warowni dokona³a So³a w 1813 r. olbrzymi¹ fal¹ powodziow¹ uderzaj¹c
w cypel i zrywaj¹c 2/3 wzgórza.

Wiêksza czêœæ murów obronnych i zabudowañ leg³a w nurtach rzeki.
2,35 km skrêcamy w lewo, ul. Zamkow¹ jedziemy 100m , a nastêpnie kierujemy siê w prawo,
w ul. Górnickiego. Podje¿d¿amy 350 m na trasê oœwiêcimsk¹ (13 m nad korytem
So³y). Powsta³a ona w okresie ostatniego zlodowacenia Polski na skutek osadzania siê naniesionego pr¹dami powietrza py³u lessowego i lessopodobnego. Na skarpie po prawej stronie,
jeszcze na pocz¹tku XIX w., wznosi³y siê mury obronne miejskie rozebrane na polecenie
w³adz austriackich. Przed skrzy¿owaniem na œwiat³ach skrêcamy w lewo w ul. Fika i pod¹¿amy
300m za znakami do ul. Pi³sudskiego. Dalej prosto 100 m i skrêcamy w prawo w ul. Chopina
i jedziemy 150 m do ul. D¹browskiego
3,35 km skrêcamy w lewo na œcie¿kê rowerow¹, która wiedzie wzd³u¿ ul. D¹browskiego do
Firmy Chem. "Dwory". Dawny trakt zatorski zosta³ przebudowany i wybrukowany przez Niemców
w czasie II wojny. Za targowic¹ (ob. bazarem) po lewej stronie znajduje siê cmentarz ¿ydowski
(kirkut) z koñca XVIII w. Zdewastowany ca³kowicie przez okupanta, a uporz¹dkowany
i odnowiony staraniem w³adz lokalnych i Centrum ¯ydowskiego w Oœwiêcimiu stanowi symbol
barbarzyñstwa hitlerowskiego. Historia okolicy, przez któr¹ przeje¿d¿amy równie¿ wi¹¿e siê
z tym okresem. Dla specjalistów z ca³ej okupowanej Europy, pracuj¹cych dla potrzeb powstaj¹cego "Buna - Werke", Niemcy wybudowali "Muster Stadt" (miasto wzorcowe), które po wojnie
sta³o siê podstaw¹ budowy Osiedla Chemików.
4,85 km skrêcamy w lewo, w ul. ¯eromskiego, nastêpnie po 200 m w prawo, dalej jedziemy
prosto 350 m do ul. Zwyciêstwa. Skrêcaj¹c w prawo dojechalibyœmy do biurowca Firmy Chem.
"Dwory", krytego basenu o wymiarach olimpijskich oraz sztucznego lodowiska.
5,40 km przecinamy skrzy¿owanie prosto. Ul. Zwyciêstwa jedziemy wzd³u¿ muru fabrycznego
1,70 km. DWORY od 1954 r. w granicach Oœwiêcimia. Dawna wieœ ksi¹¿êca (wspomniana
w zapisach z 1405 r.) od 1457r. stanowi³a królewszczyznê. Od pocz¹tku XIX w. wchodzi³a
w sk³ad dóbr Hallerów. Wtedy to nast¹pi³o zorganizowane osadnictwo zawarte w owalu ulic
Zwyciêstwa i Wiejskiej. Pola uprawne przekazane w³oœcianom przez powsta³¹ w miêdzywojniu
Fundacjê Hallerowsk¹, zosta³y zajête przez Niemców w 1941 r. Na tych obszarach i terenach
s¹siedniej wsi Monowice rozpoczêto budowê zak³adu chemicznego "Buna - Werke",
która nieprzerwanie trwa³a do wkroczenia Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. Jeszcze w czasie
dzia³añ wojennych hitlerowcy rozpoczêli produkcjê metanolu, karbidu i kauczuku syntetycznego.
W II po³. 1944 r. lotnictwo alianckie czterokrotnie dokona³o zmasowanych nalotów bombowych
na powstaj¹c¹ fabrykê. 1.09.1945 r. okupacyjne w³adze sowieckie przekaza³y zdewastowane
i wyszabrowane obiekty rz¹dowi polskiemu. Zacz¹³ powstawaæ kombinat, który w 1951 r. przyj¹³
nazwê Zak³ady Chemiczne "Oœwiêcim". W okresie swego szczytowego rozwoju zatrudnia³ ponad
13 tys. pracowników. W latach 90-tych XX w. zmieni³ nazwê na Firma Chemiczna "Dwory".

Panorama Oœwiêcimia z mostu Jagielloñskiego

7,10 km na pocz¹tku zjazdu z terasy oœwiêcimskiej po lewej stronie, w parku podworskim,
znajduje siê Mauzoleum Hallerów, wolnostoj¹ca, klasycystyczna kaplica w kszta³cie rotundy,
przykryta pó³okr¹g³¹ kopu³k¹, pochodz¹ca z pocz. XIX w.
7,80 km przejazd kolejowy. Teraz trasa prowadziæ bêdzie dol. rzeki Wis³y, wzd³u¿ kana³u ¿eglugowego. Zbiorniki wodne znajduj¹ce siê po prawej stronie
to pozosta³oœci po eksploatacji ¿wiru. Kotlina Oœwiêcimska
le¿y w obrêbie g³êbokiego zapadliska przedkarpackiego
powsta³ego w trzeciorzêdzie (50 mln l. temu) w wyniku
alpejskich ruchów górotwórczych. Zalane nastêpnie
przez morze mioceñskie stanowi³o miejsce kumulacji
osadów. Czo³o lodowca œrodkowopolskiego zagrodzi³o
p³yn¹c¹ dot¹d na pó³noc Wis³ê i skierowa³o jej koryto na
wschód. W wyniku ocieplania siê klimatu wody
polodowcowe nanios³y osady ¿wiru i piasku zmieszane ze
¿wirami karpackimi ze sto¿ków nap³ywowych So³y i Skawy.
Kaplica Hallerów w Dworach.
2). Œluza Kana³u ¯eglugowego Dwory II Przyrêb.
km D³ugoœæ odcinka 12,00 km
10,80 km - œluza Kana³u ¯eglugowego. Historia jego budowy siêga lat 80-tych XIX w.
Na polecenie w³adz austriackich opracowano projekt Kana³u Galicyjskiego - drogi wodnej ³¹cz¹cej
Dunaj z Dniestrem przez Bramê Morawsk¹, przechodz¹cej przez rzeki So³ê i Skawê nadziemnymi
akweduktami. Budowê uroczyœcie rozpoczêto 27.12.1911 r. i do dziœ nie ukoñczono tej inwestycji
realizowanej, w okrojonej skali, przez rz¹dy II RP i PRL -u. Dopiero w 2003 r. pop³yn¹³ pierwszy
statek na odcinku Oœwiêcim - Kraków. Na rozwidleniu dróg za kana³em w lewo odchodzi szlak
Greenways R4 zielony na Mêtków i Wygie³zów. My natomiast skrêcamy w prawo na szlak
Greenways'a (ikona) oznaczony kolorem niebieskim
, którym bêdziemy jechaæ 6 km przez
Dwory II i przysió³ki Lasu. Znajdujemy siê na wyspie utworzonej w l. 90-tych XX w. miêdzy
meandrami Wis³y a Kana³em ¯eglugowym. Rzeka ma charakter nizinny, bieg wolniejszy, szeroko
zatacza ³uki. Na wysokoœci przysió³ka ¯aki (12,65 km) po drugiej stronie kana³u w 1959 r. utworzony zosta³ rezerwat przyrody "¯aki", którego zadaniem jest ochrona fragmentu lasu gr¹dowego
doliny Wis³y.
15,50 km - most na kanale. Jedziemy 1,20 km przez wieœ Las w gminie Przeciszów. Po prawej
stronie mijamy rezerwat "Przeciszów" o pow. 85,13 ha utworzony w 1996 r., obejmuj¹cy fragment
lasu dol. Wis³y, w którym dominuje gr¹d subkontynentalny. W 1948 r. zauwa¿ono we wsi pierwsz¹
w Polsce znan¹ letni¹ koloniê lêgow¹ œlepowrona (z rodziny czapli). Na rozjeŸdzie za mostkiem
skrêcamy w lewo w drogê ¿wirow¹ wiod¹c¹ miedzy stawami ( w prawo odchodzi szlak Greenways
2,00 km.
niebieski). Jedziemy tras¹ nieoznakowan¹
18,70 km - PRZYRÊB, "wyspa" z zabudowaniami dawnego folwarku. Historia stawów na terenie
ziemi oœwiêcimskiej siêga XIII w. Podmok³e doliny Wis³y, So³y i Skawy - rzek, które czêsto zmienia³y swoje koryta oraz pozostawione po nich starorzecza, stwarza³y idealne warunki do hodowli
ryb, a w szczególnoœci karpia. Gospodarka ta przynosi³a krociowe zyski ksi¹¿êtom oœwiêcimskim
i zatorskim, a od³awiane tu sztuki by³y okras¹ sto³u królewskiego na Wawelu.
Na prze³omie XIX i XX w. za spraw¹ Micha³a Naimskiego podniesiono na najwy¿szy poziom gospodarkê stawow¹ poprzez zastosowanie przesadkowej hodowli karpia i zwiêkszenie powierzchni
zbiorników. Gospodarstwo Przyrêb to kompleks stawów obejmuj¹cy 534 ha lustra wody,
a zarazem jeden z najciekawszych przyrodniczo obszarów. W zale¿noœci od pory roku jest ostoj¹
dla ptactwa wodnego (stwierdzono obecnoœæ ponad 270 gatunków) oraz skupiskiem najrzadszych
gatunków roœlin m. in. kotewka orzech wodny, salwinia p³ywaj¹ca, grzebieñczyk wodny.

250 m za gospodarstwem rybackim znowu ³¹czymy siê z tras¹ niebiesk¹
i za znakami jedziemy 1,10 km do skrzy¿owania. W lewo odchodzi szlak niebieski Greenways'a. My natomiast
kierujemy siê prosto na trasê nieoznakowan¹
, przeje¿d¿amy przez tory kolejowe i pod¹¿amy do drogi nr 44 Zator - Oœwiêcim (600 m ).
20,65 km - przecinamy skrzy¿owanie i ul. Graniczn¹ jedziemy (dalej bez oznaczeñ ) 2,15 km
w kierunku £owiczek. W Bugaju Zatorskim (22,80 km) ³¹czymy siê ze szlakiem rowerowym
czerwonym "Dolina Karpia". W lewo przez Bory prowadzi droga do oddalonego
o 3,00 km Zatora.
3). Bugaj Zatorski - Piotrowice - Polanka Wielka - Porêba Wielka - Oœwiêcim
km D³ugoœæ odcinka - 21,35 km.
22,80 km skrêcamy w prawo. Ten odcinek trasy prowadzi pó³nocnym krañcem Wysoczyzny
Osieckiej i teras¹ oœwiêcimsk¹ przez teren pofa³dowany, charakteryzuj¹cy siê brakiem lasów na
wierzchowinach. 3,00 km dalej doje¿d¿amy do skrzy¿owania w PIOTROWICACH. Wzmiankowana w po³. XIV w. wieœ ksi¹¿êca od 1513 r. stanowi³a królewszczyznê. Po I rozbiorze Polski
zakupiona zosta³a przez Fryderyka Piotra Dunina, a w 1805 r. wesz³a w sk³ad dóbr zatorskich.
Przecinamy skrzy¿owanie i jedziemy prosto 650 m dalej za znakami czerwonymi szlaku rowerowego "Dolina Karpia". Na rozjeŸdzie za kapliczk¹ odbijamy w prawo na Polankê Wielk¹.
Nieoznakowan¹ tras¹
d³. 2,40 km przez Hajdugi i Szatanki doje¿d¿amy do drogi z G³êbowic. Skrêcamy w prawo na trasê rowerow¹ oznaczon¹ kolorem ¿ó³tym
. Zje¿d¿amy 500 m
do dol. potoku, za którym po prawej stronie w cieniu lip znajduje siê koœc. p.w. œw. Miko³aja.
29,35 km - POLANKA WIELKA - dawna wieœ ksi¹¿¹t oœwiêcimskich, wspomniana w 1325 r. jako
"Polenka", rozlokowana zosta³a 6-cio km pasem wzd³u¿ dol. potoku, dop³ywu
Bachorza (Stronika). Historia jej zwi¹zana jest ze znanymi w Polsce rodami szlacheckimi;
Myszkowskimi, Tarnowskimi, Cieñskimi i Wysockimi. Niew¹tpliwie najcenniejszym zabytkiem
we wsi jest nieczynny ju¿ drewniany, pochodz¹cy z pocz. XVI w., póŸnogotycki koœció³
p.w. œw. Miko³aja orientowana œwi¹tynia zbudowana na zr¹b odmiany ma³opolskiej. Dobudowana
w 1633 r. do korpusu g³ównego wie¿a konstrukcji s³upowej zosta³a w I po³. XVIII w. obni¿ona
i nakryta "he³mem pruskim". Wyposa¿enie wnêtrza barokowe i rokokowe. Po wyjœciu z koœcio³a
jedziemy prosto 300 m do rozjazdu z obeliskiem po œrodku. Po lewej stronie za zabytkowym
parkiem znajduje siê pa³ac, którego budowê rozpoczêto w I po³. XVII w. (willa typu w³oskiego),
a nastêpnie rozbudowano w l. 1734-69. W czasie przebudowy w po³. XIX w. ujednolicono elewacjê
frontaln¹, nadaj¹c jej charakter klasycystyczny. Do pa³acu prowadzi alejka zakoñczona rozleg³ym
podjazdem. Po obu jego stronach zachowa³y siê oficyny z okresu rozbudowy. Na rozwidleniu
kierujemy siê prosto. Ul. Kasztanowa rozpoczyna siê doœæ d³ugim podjazdem. Dalej za znakami
rowerowego przez przysió³ki Dalachowice i ¯abie Miasto jedziemy
¿ó³tego szlaku
3,9 km do Porêby Wielkiej.

Na podstawie próbnych odwiertów przeprowadzonych na pocz. XX w. stwierdzono obecnoœæ na
g³êbokoœci 500 - 600 m bogatych pok³adów wêgla kamiennego ci¹gn¹cych siê pasem od Porêby
Wielkiej do Spytkowic. W l. 70-tych XX w. przygotowywano siê do eksploatacji tych z³ó¿, jednak
w³adze PRL-u zdecydowa³y o budowie kopalni w innym miejscu, w Woli k/ Nowego Bierunia.
33,55 km w prawo skrêca ¿ó³ta trasa rowerowa, natomiast my jedziemy prosto za znakami
. PORÊBA WIELKA dawna wieœ ksi¹¿êca po³o¿ona w dolinie
¿ó³tego szlaku pieszego PTTK
Wis³y, za³o¿ona w 1285 r. jako "Sêpnia" przez komesa Adama miêdzy Grojcem, Oœwiêcimiem
a W³osienic¹. Od I po³. XV do prze³omu XVII i XVIII w. by³a w posiadaniu Korniczów (osiad³ych
w ksiêstwie oœwiêcimskim rycerzy ruskich), którzy od nazwy siedziby rodu przyjêli nazwisko
Porêbscy. W XIX w. natomiast stanowi³a w³asnoœæ rodziny Bobrowskich h. Jastrzêbiec wielkich
mecenasów sztuki. U hr. Wincentego Bobrowskiego dwukrotnie goœci³ Artur Grottger, przez trzy
lata mieszka³ Andrzej Grabowski, Józef Szujski pisa³ "Zborowskiego", przebywali
Zygmunt Kaczkowski i Parys Filippi. Ostatni¹ w³aœcicielk¹ maj¹tku ziemskiego do 1945 r. by³a
hr. Maria Tyszkiewiczowa. Za figur¹ œw. Jana Nepomucena skrêcamy w prawo do pa³acu (obecnie
szko³a warto obejrzeæ izbê historyczn¹), nastêpnie przez park powracamy do drogi g³ównej.
34,30 km na rozwidleniu odbijamy w prawo. Po lewej stronie (200m) w dêbowym zagajniku
znajduje siê drewniany koœció³ p.w. œw. Bart³omieja. Jest to póŸnogotycka, orientowana œwi¹tynia
odmiany œl¹skiej z otwartymi sobotami (podcieniami) z I po³. XVI w. Przebudowy w nastêpnych
stuleciach nie zmieni³y jej charakteru. Wie¿a pokryta gontem z nadwieszon¹ izbic¹ i zakoñczona
dachem namiotowym pochodzi sprzed 1644 r. Wnêtrze wype³nia wystrój rokokowy. Na terenie
przykoœcielnym w pniu uschniêtego wiekowego dêbu umieszczono ciekaw¹ (oryginaln¹) kapliczkê.
Przeje¿d¿amy przez centrum wsi i 550m dalej na rozwidleniu skrêcamy w prawo. Jedziemy 950m
wzd³u¿ stawów porêbskich. Przy pierwszych zabudowaniach przysió³ka Odnoga skrêcamy w lewo.
Pod¹¿amy ca³y czas za znakami ¿ó³tymi pieszymi 1,00km. Na skrzy¿owaniu w prawo i dalej
prosto 1,15km do ul. Fabrycznej w Oœwiêcimiu (droga nr 44). Skrêcamy w lewo, œcie¿k¹ rowerow¹
500m doje¿d¿amy do ronda, nastêpnie w prawo i dalej 500m prosto. W zagajniku po prawej
w 1966 r. ods³oniêto Pomnik Ofiar Faszyzmu postawiony w ho³dzie 30 tys. zamordowanym
wiêŸniom KL Auschwitz III - Monowitz (patrz: historia "Buna - Werke"). Za hal¹ lodow¹ skrêcamy
w lewo. Ul. Tysi¹clecia przeje¿d¿amy 1.55km przez Osiedle Chemików. Przy drugim skrzy¿owaniu po lewej Oœwiêcimskie Centrum Kultury, a po prawej nowoczesny koœció³ p.w.
œw. Maksymiliana Mêczennika. Na rozwidleniu w prawo i pod¹¿amy 250m do
krzy¿ówki ze œwiat³ami. £¹czymy siê z tras¹ Greenways R4 zielon¹
i jednoczeœnie zamykamy pêtlê.
40,75 km - do Dworca PKP jedziemy tras¹ opisan¹
w pocz¹tkowej czêœci opracowania (kierunek
odwrotny 3,70 km › 0,00 km).
44,45 km - koniec trasy.

Pa³ac w Polance Wielkiej z 1769 r.

Stopieñ trudnoœci: œredniotrudna - liczne wzniesienia
Opis trasy: mapa zamieszczona na ok³adce folderu
Oœwiêcim (Dworzec PKP) - Zaborze - Grojec - Osiek - Witkowice - Nidek - G³êbowice - Graboszyce Grodzisko - Laskowa - Palczowice (Zator) - Przyrêb - Las - Dwory - Oœwiêcim (Dworzec PKP)
km d³ugoœæ trasy - 72,65 km.
1). Oœwiêcim - Zaborze - Grojec - Osiek
km d³ugoœæ odcinka - 14,80 km
0,00 km Oœwiêcim (Dworzec PKP) pocz¹tkowy odcinek jest wspólny z tras¹ "Dolina Wis³y
i Dolina Karpia"
1,50 km po zejœciu z k³adki skrêcamy w lewo na
zielony szlak rowerowy. Przeje¿d¿amy pod
mostem, a nastêpnie wzd³u¿ dol. So³y, pocz¹tkowo drog¹ ¿wirow¹, póŸniej œcie¿k¹ rowerow¹
jedziemy 1,60 km przez u¿ytek ekologiczny "Kamieniec". Skrêcamy w lewo w ul. Kamieniec, dalej
prosto 600 m do skrzy¿owania z ul. Jagie³³y (droga nr 44 Oœwiêcim Kêty). Skrêcamy w lewo i zaraz
w prawo. Ul. Ceglan¹ doje¿d¿amy do ul. Pod Olszyn¹ (700 m) . Skrêcamy
w lewo. Po 250m w prawo odchodzi droga (s³abo utwardzona) na wa³.
£¹czymy siê ze
szlakiem rowerowym ¿ó³tym. Podje¿d¿amy 200 m i na koronie wa³u kierujemy siê w lewo. Jedziemy
600 m wzd³u¿ Stawów Adolfiñskich, a nastêpnie ostrym
300m podjazdem wznosimy siê na terasê
oœwiêcimsk¹.
ZABORZE - podoœwiêcimska miejscowoœæ,
na mapie ziem by³ych ksiêstw oœwiêcimskiego
i zatorskiego Stanis³awa Porêbskiego z 1563 r.
oznaczona jako Podborze. Wchodzi³a w sk³ad
¿ó³tymi
dóbr grojeckich. Za znakami
szlaku rowerowego skrêcamy w prawo, a po
500 m na rozwidleniu w lewo. Jedziemy 2,30 km
Pa³ac w Grojcu
wzd³u¿ Stawów Grojeckich. Na rozjeŸdzie kierujemy
siê w lewo i d³ugim 1,15 km podjazdem (ul. Kasztanowa) doje¿d¿amy do skrzy¿owania. Skrêcamy
w prawo i 300m dalej zatrzymujemy siê przy koœciele.
10,00 km GROJEC - wieœ po³o¿ona na bezleœnej wierzchowinie pó³nocnej krawêdzi Wysoczyzny
Osieckiej, terasie oœwiêcimskiej i w dol. So³y. Dawna w³asnoœæ ksi¹¿êca (wspomniana w 1285 r.),
póŸniej rycerska i szlachecka. Ostatnim prywatnym jej w³aœcicielem do 1939 r. by³ ksi¹¿ê
W³adys³aw Radziwi³³. Podczas eksploracji stanowisk archeologicznych na Górze Grojeckiej
(271 m npm) natrafiono na pozosta³oœci grodziska zwi¹zanego z kultur¹ lendzielsk¹
(4,5 tys. - 4 tys. lat p.n.e.) i stwierdzono ci¹g³oœæ jego zasiedlenia do okresu œredniowiecza.
W Grojcu warto zajrzeæ do nieczynnego od 1999 r. drewnianego koœció³ka p.w. œw. Wawrzyñca
(1767 r.). Skrêcamy w lewo. Drog¹ asfaltow¹ najpierw zje¿d¿aj¹c, a nastêpnie wznosz¹c siê na
wierzchowinê mijamy skansen pszczelarski po lewej stronie, jedziemy 1,15 km do skrzy¿owania
przy krzy¿u. Dalej pod¹¿amy za znakami
zielonego szlaku rowerowego 1,00 km (uwaga!
za ostatnimi zabudowaniami ostry zjazd) do rozwidlenia.

Odbijamy w prawo na utwardzon¹ groblê miêdzy stawami, a po
250 m, zaraz za stawem z lewej strony, na zakrêcie wje¿d¿amy
na œcie¿kê do parku. Zmiana
koloru szlaku na niebieski.
Alejk¹ parkow¹ jedziemy 350 m do pa³acu Rudzinskich w Osieku
budowli wzniesionej w po³. XVIII w. na miejscu dawnego drewnianego fortalicjum, a nastêpnie przebudowanej w stylu orientalnym
w po³ XIX w. /Historia i zabytki: patrz "Trasa samochodowa" str.15/.
Dalej pod¹¿amy prosto obok boiska sportowego 350 m do drogi
Pa³ac w Osieku
asfaltowej. Skrêcamy w lewo. Ostry podjazd 100 m i na drugim
zakrêcie odbijamy w prawo w ul. Starowiejsk¹. Jedziemy
za znakami niebieskimi 1,60 km.
Przy koñcu podjazdu na trzecie wzniesienie, w zadrzewieniu po prawej stronie, znajduje siê
nieczynny od 1906r. drewniany koœció³ek p.w. œw. Andrzeja per³a gotyckiego budownictwa
sakralnego.
km D³ugoœæ odcinka - 15,9 km
2). Osiek - Witkowice - Nidek - G³êbowice - Graboszyce.
14,80 km - OSIEK miejscowoœæ na WysoczyŸnie Osieckiej rozlokowana wzd³u¿ dol. Osieczanki
6-cio kilometrowym pasem. Dawna wieœ ksi¹¿êca (wspomniana w 1278 r.) od XVI w. stanowi³a
w³asnoœæ prywatn¹ z wysoko postawion¹ gospodark¹. Koœció³ p.w. œw. Andrzeja - póŸny gotyk
(1558 r.). /Historia i zabytki: patrz trasa samochodowa str.15/. Podje¿d¿amy 100 m do skrzy¿owania. Powracamy na
szlak
rowerowy ¿ó³ty.
skrêcamy w lewo i
WARIANT I: (jednodniowy)
¿ó³tym szlakiem rowerowym jedziemy 6,00km do
szlaku zielonego, skrêcamy w prawo
i za jego znakami pod¹¿amy 6,00 km do rozjazdu przy
kapliczce na Zaborzu. Zamykamy pêtlê. Powrót do
Oœwiêcimia (Dworzec PKP) wg odcinka pocz¹tkowego
naszej trasy (kolejnoœæ odwrotna: 5,75 km - 0,00 km).
WARIANT II: (dwudniowy z noclegiem na trasie)
14,90 km - skrêcamy w prawo na
¿ó³ty szlak
rowerowy. Zje¿d¿amy 300 m do rozjazdu w centrum
wsi, odbijamy w prawo, a nastêpnie po 150 m
w lewo. Jedziemy prosto 2,80 km przez przysió³ki
Osieka: Karolinê, Rzepowskie do Granicy Maleckiej, pokonuj¹c ³agodne podjazdy na wzniesienia.
Na rozjeŸdzie skrêcamy w lewo na
szlak
rowerowy zielony. Po przejechaniu 2,10 km w prawo
odchodzi trasa zielona, my natomiast kierujemy siê prosto
na drogê bez oznaczeñ i jedziemy 650m do centrum WITKOWIC. O wsi i koœciele parafialnym p.w. œw. Micha³a Archanio³a wspomniano po raz pierwszy w 1325 r. Now¹ œwi¹tyniê postawiono na miejscu starszej drewnianej,
pochodz¹cej z 1671 r., która sp³onê³a w noc wigilijn¹ 1975 r. Skrêcamy w prawo i jedziemy przez
wieœ 1,20 km do rozjazdu, odbijamy w lewo. Powracamy na
¿ó³ty szlak rowerowy , którym
pod¹¿amy 3,20 km. W po³owie tego odcinka wje¿d¿amy na teren powiatu wadowickiego.
25,30 km - NIDEK - miejscowoœæ po³o¿ona na WysoczyŸnie Osieckiej. Ta dawna wieœ ksi¹¿êca,
wspomniana w 1313 r., od 1529 r. by³a siedzib¹ rodow¹ Nideckich h. Wie¿e. Z tego okresu
pochodzi koœció³ p.w. œw. œw. Szymona i Tadeusza Judy. /Historia i zabytki: patrz trasa samochodowa str. 17/. 300 m za koœcio³em, na rozjeŸdzie, skrêcamy w lewo do G³êbowic. Podró¿ujemy
za znakami ¿ó³tymi 5,10 km. Powracamy do powiatu oœwiêcimskiego.

Ruiny renesansowego pa³acu
w G³êbowicach

30,70 km - G£ÊBOWICE - miejscowoœæ po³o¿ona w
centrum Wysoczyzny Osieckiej, by³a wieœ ksi¹¿êca,
w I po³. XVII w. siedziba senioratu oœwiêcimskiego kalwinów. /Historia i zabytki: patrz trasa samochodowa-str. 17/.
Na skrzy¿owaniu za koœcio³em skrêcamy w prawo na
trasê nieoznakowan¹
. W zapuszczonym parku po
prawej stronie znajduj¹ siê malownicze ruiny renesansowego pa³acu Pisarzowskich. Po przejechaniu 2,40 km
(znajdujemy siê znowu na ziemi wadowickiej) w lewo odchodzi boczna droga ¿ó³ty szlak pieszy do Gospodarstwa Agroturystycznego (1,00 km), ewentualna baza
noclegowa /patrz: Informacja Turystyczna str.22/. Dalej
prosto za drog¹ jedziemy 1,35 km do krzy¿ówki.
Przecinamy j¹ i pod¹¿amy 800 m do rozjazdu. Skrêcamy
w prawo, a po 300 m na skraju Giera³towic w lewo.
Jedziemy 1,10 km do drogi nr 781 (Zator Andrychów),
przeje¿d¿amy skrzy¿owanie, a nastêpnie zje¿d¿amy
1,90 km do dol. Wieprzówki. Za mostkiem na rozwidleniu
odbijamy w lewo i przez Ochacz, przysió³ek Przybradza,
obok wartego obejrzenia oryginalnego dworu z XIX w.
z rozleg³ym parkiem jedziemy 1,10 km do rozjazdu. Skrêcamy w lewo. Po przejechaniu 1,70 km doje¿d¿amy
do drogi krajowej nr 28 Zator - Wadowice.
41,35 km - GRABOSZYCE miejscowoœæ po³o¿ona na
wysokiej terasie dol. Skawy, o której pierwsza pisemna
wzmianka pochodzi z 1253 r. Dawna wieœ rycerska.
Z jej wspania³ej przesz³oœci zachowa³y siê: szesnastowieczny drewniany koœció³ p.w. œw. Andrzeja oraz
romantyczne ruiny renesansowego dworu obronnego
Brandysów.
/Historia i zabytki: patrz Trasa samochodowa - str. 18/.
Mo¿liwoœæ noclegu w Oœrodku Rekreacyjnym "Karpik"
w Graboszycach albo w oddalonym o 4,00 km Schronisku
M³odzie¿owym w Grodzisku /patrz: Informacja
Turystyczna - str.22/.

3). Graboszyce - Grodzisko - Laskowa - Palczowice - (Zator) - Podolsze - Przyrêb
km D³ugoœæ odcinka - 14,60 km
41,35 km - skrêcamy w prawo w kierunku Wadowic i zaraz w lewo w drogê do parku (po lewej
stronie ruiny dworu obronnego) za znakami
zielonego szlaku rowerowego, obok stawów
2 km do rozjazdu. Skrêcamy w prawo na drogê asfaltow¹. Jedziemy 950 m przez most na Skawie
i doje¿d¿amy do nastêpnego rozjazdu. Odbijamy w lewo, a po 100 m w prawo, przeje¿d¿amy przez
przejazd kolejowy i po nastêpnych 100 m skrêcamy znowu w lewo. Jedziemy ca³y czas za
znakami zielonymi 2,20 km, pocz¹tkowo asfaltem, póŸniej drog¹ ¿wirow¹ do Laskowej.
46,70 km na rozjeŸdzie skrêcamy w lewo, a po 100 m w prawo i
za znakami zielonymi jedziemy 2,00 km przez przejazd kolejowy do skrzy¿owania. Skrêt w prawo i po 150 m doje¿d¿amy do
drogi nr 44 Spytkowice - Zator. Jedziemy prosto 1,35 km przez nasyp i przejazd kolejowy.

Renesansowy dwór obronny w Graboszycach z 1584 r.
PALCZOWICE - miejscowoœæ po³o¿ona w najdalej na wschód wysuniêtej czêœci Kotliny Oœwiêcimskiej. Dawna wieœ rycerska rodu herbu Reszyc, a od XV w. Szaszowskich, którzy od wsi przyjêli
nazwisko Palczowscy. Ostatnimi w³aœcicielami do 1945 r. byli Potoccy "Srebrni Pilawici". Warty
obejrzenia jest drewniany koœció³ek z 1894 r. p.w. œw. Jakuba M³odszego najdalej na wschód
wysuniêta œwi¹tynia odmiany œl¹skiej z wie¿¹ z nadwieszon¹ oœmioboczn¹ izbic¹. Za koœcio³em
skrêcamy w lewo zgodnie ze znakami
¿ó³tymi szlaku pieszego PTTK. Jedziemy prosto 650m .
WARIANT I: Zator - Podolsze
km D³ugoœæ objazdu - 2,80 km
¿ó³tym pieszym
50,95 km - Skrêcamy w lewo. Po przejechaniu 400m ponownie ³¹czymy siê z
szlakiem PTTK. Pod¹¿amy za jego znakami 100m, przez tory kolejowe do drogi nr 44. Skrêcamy
w prawo. 700m jedziemy drog¹ krajow¹ przez most na Skawie do rozwidlenia. Odbijamy w lewo
w ulicê Strom¹. Ostro podchodzimy 100 m , skrêcamy w lewo i doje¿d¿amy do Rynku.
ZATOR - miasto po³o¿one na wysokiej terasie dol. Skawy. Prawa miejskie otrzyma³o w 1292 r.
Z okresu wtórnej lokalizacji na pocz. XIV w. zachowa³ siê uk³ad urbanistyczny z dominuj¹cym
w Rynku ratuszem z pocz. XX w. /Historia: patrz "Trasa samochodowa" str. - 19-20/.
Z rynku wyje¿d¿amy ul. Koœciuszki w kierunku Oœwiêcimia najpierw ostrym zjazdem, póŸniej,
wznosz¹c siê na wierzchowiny (700m). W po³owie podjazdu skrêcamy w prawo na drogê nr 781 do
Trzebinii. Jedziemy 350m i zaraz za przejazdem kolejowym, wje¿d¿amy w pierwsz¹ uliczkê po lewej
stronie. PODOLSZE. 350 m dalej ³¹czymy siê z tras¹ zasadnicz¹.
WARIANT II: (podstawowy)
¿ó³tym
50,95 km - jedziemy prosto 1,00 km. Na rozjeŸdzie skrêcamy w lewo ³¹czymy siê z
szlakiem rowerowym. Przeje¿d¿amy przez most na Skawie, doje¿d¿amy do drogi do Chrzanowa
(500m). PODOLSZE. Przecinamy skrzy¿owanie prosto. Po 100 m na rozjeŸdzie odbijamy w lewo,
a nastêpnie po 250 m w prawo. £¹czymy siê z niebieskim szlakiem rowerowym Eurovele i za jego
znakami pod¹¿amy dalej 2,9km. Na rozwidleniu w Przyrêbie jedziemy prosto 250m (niebieski szlak
odchodzi w lewo). Doje¿d¿amy do zabudowañ dawnego folwarku PRZYRÊB.
4). Przyrêb - Las - Dwory - Oœwiêcim (Dworzec PKP)
km D³ugoœæ odcinka - 18,70 km.
55,95 km powrót do Oœwiêcimia wg trasy rowerowej I "Dolina Wis³y i Dolina Karpia" str. 4 (kierunek
odwrotny 18,70 km - 0,00 km)
74,65 km - Oœwiêcim (Dworzec PKP). Koniec trasy.

Opis trasy: mapa zamieszczona na ok³adce folderu
Oœwiêcim - Brzeszcze - Jawiszowice - Osiek - Malec - Kêty - Bulowice Nidek - G³êbowice - Graboszyce - Zator - Przeciszów - Polanka Wielka Porêba Wielka - Oœwiêcim.
km d³ugoœæ trasy - 88,00 km.
1). Oœwiêcim - Kêty.
km D³ugoœæ odcinka - 32,00 km
0,00 km Z Oœwiêcimia (Dworzec PKP) ulicami: Dworcow¹ i Leszczyñskiej do drogi nr 933.
Za by³ym obozem KL Auschwitz skrêcamy w prawo (kierunek Pszczyna, Brzeszcze).
4,00 km - RAJSKO wieœ wymieniona z nazwy w dokumencie z 1272 r. Do 1939 r. stanowi³a w³asnoœæ prywatn¹. Na jej terenie mia³y miejsce dwie bitwy: austriacko-pruska w 1866 r. oraz ostatnia
bitwa graniczna kampanii wrzeœniowej 1939 r. upamiêtniona pomnikiem w centrum wsi. W parku
podworskim po prawej stronie znajduje siê neogotycki pa³acyk Zwillingów, obecnie oddzia³
nerwicowy oœwiêcimskiego szpitala.
8,50 km - BRZESZCZE miasto (od 1962 r.) po³o¿one w miêdzyrzeczu Wis³y i So³y. Jego dynamiczny rozwój zapocz¹tkowany zosta³ w 1903 r. i zwi¹zany by³ z budow¹ przez bankiera wiedeñskiego Arnolda Rappaporta istniej¹cej do dziœ kopalni wêgla kamiennego. Pocz¹tkowa by³a to
wieœ ksi¹¿êca, a po 1457 r. stanowi³a w³asnoœæ królewsk¹. Dopiero po I rozbiorze Polski przesz³a
w rêce prywatne. W 1822 r. drog¹ wymiany wieœ i grunty okoliczne naby³ ks. cieszyñski
Albert Kazimierz, a cztery lata póŸniej jego spadkobierca Arcyksi¹¿ê Ludwik Habsburg w³¹czy³
posiad³oœæ do Zarz¹du Dóbr ¯ywieckich. Po I wojnie œwiatowej kopalniê przej¹³ rz¹d polski,
a w 1924 r. Habsburgowie zapisali 10 tys. ha ziemi ornej, lasów i stawów w Brzeszczach
i Jawiszowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Maj¹tek ten po 1945r. zosta³ rozparcelowany miêdzy w³oœcian. W czasie II wojny œwiatowej na terenie s¹siednich Jawiszowic (obecnie
park w nowej czêœci miasta) Niemcy za³o¿yli dla wiêŸniów pracuj¹cych w kopalni podobóz
KL Auschwitz - Jawiszowice.
Warto skrêciæ zaraz za kopalni¹ w prawo w ul. Koœciuszki, a nastêpnie na rozwidleniu w lewo
w ul. Piastowsk¹, centrum dawnej wsi. W uliczkach odchodz¹cych od niej zachowa³y siê
drewniane domy konstrukcji zrêbowej i przys³upowej oraz stodo³y sumikowo-³êtkowe z prze³omu
XIX i XX w.
10,40 km - rondo. Skrêcamy w lewo na drogê nr 949.
11,60 km - nastêpne rondo. Jedziemy prosto. Za domem towarowym skrêcamy w prawo do koœcio³a. JAWISZOWICE - dawna wieœ szlachecka, po³o¿ona na pn. skraju Wysoczyzny Wilamowickiej poprzecinanej licznymi dolinami potoków, pocz¹tkowo w ksiêstwie oœwiêcimskim, po 1457 r.
nadgraniczna miejscowoœæ w Koronie Polskiej. Koœció³ p.w. œw. Marcina - pierwsza informacja
o nim pochodzi z 1327 r. Nastêpna œwi¹tynia wzniesiona ok. 1511 r. sp³onê³a w 1692 r., a dwa lata
póŸniej zbudowano obecn¹. Jest to drewniany, orientowany koœció³ konstrukcji zrêbowej odmiany
ma³opolskiej, z dostawion¹ do nawy wie¿¹ konstrukcji s³upowej z nadwieszon¹ izbic¹ zakoñczon¹
gontowym dachem z latarni¹. Ca³oœæ otaczaj¹ otwarte podcienia (soboty). Wnêtrze wype³nione
jest wyposa¿eniem barokowym - o³tarz g³., stalle, konfesjona³, obrazy oraz grupa figuralna
"Ukrzy¿owanie" na belce têczowej. Przy g³ównym wejœciu znajduje siê kamienna kropielnica
pochodz¹ca z kapitelu romañskiej kolumny.

Wracamy na trasê (droga nr 949). Na rondzie
skrêcamy w prawo. Jedziemy 6.00 km do
drogi nr 48 (Oœwiêcim - Kêty). Odbijamy
w lewo, a po 400 m w prawo. Przeje¿d¿amy drog¹ miêdzy stawami i za mostkiem skrêcamy w lewo do zespo³u
parkowo - pa³acowego w Osieku.
Pa³ac Rudziñskich. W terenie podmok³ym,
z natury obronnym, na miejscu drewnianego
fortalicjum (okreœlanego zamkiem) ok. po³.
XVIII w. hrabina Branicka postawi³a na dêbowych palach wbitych g³êboko w ziemiê murowany,
barokowy pa³ac. Ok. po³. XIX w. baron Karol Larysz
dokona³ jego przebudowy w stylu orientalnym. Ostatnimi
w³aœcicielami majêtnoœci do 1945 r. byli Rudziñscy h. Prus III.
Po przejêciu maj¹tku przez pañstwo budowli tej czêœciowo zmieniono elewacjê. Mimo przebudowy
wnêtrz do dziœ zachwycaj¹ swoim urokiem sale "mauretañskie" bogato zdobione sztukateri¹ o motywach wschodnich oraz westybul z drewnianymi schodami z oryginaln¹ snycerk¹. Pa³ac otacza
rozleg³y park krajobrazowy z cennym starodrzewem (tulipanowiec amerykañski, platan klonolistny,
wiekowe dêby) wzbogacony budowlami z elementami neogotyku.
22,00 km - OSIEK miejscowoœæ na WysoczyŸnie Osieckiej u³o¿ona 6-cio kilometrowym pasem
zabudowy wzd³u¿ dol. Osieczanki. Dawna wieœ ksi¹¿êca wzmiankowana w 1278 r. od pocz. XV w.
do 1945 r. stanowi³a w³asnoœæ prywatn¹. By³a jedn¹ z najbogatszych podoœwiêcimskich posiad³oœci.
Koœció³ p.w. œw. Andrzeja wzniesiony w 1558 r. na miejscu wczeœniejszego z pocz. XVI w. Jest
to orientowana œwi¹tynia drewniana konstrukcji zrêbowej, per³a wœród póŸnogotyckich koœcio³ów
odmiany œl¹skiej. Tylko w niewielkim stopniu uleg³a barokizacji. Dostawiona do nawy wie¿a konstrukcji s³upowej, z nadwieszan¹ izbic¹ zwieñczon¹ sto¿kowym he³mem pokryta jest jak dachy
gontem. Z pierwotnego wyposa¿enia wnêtrza zachowa³y siê:
manierystyczny o³tarz œw. Karola Boremeusza, barokowy
o³tarz g³ówny, rokokowa ambona oraz fragmenty malowide³
na œcianach i stropach (XVI XVIII w.) o w¹tku narracyjnym i motywach architektonicznych. Nad wejœciem do zakrystii znajduje siê cenne epitafium z pocz. XVII w., a pod
posadzk¹ krypty grobowe w³aœcicieli Osieka: Samuela
Bethmana (1576 r.), barona Karola Larysza z XIX w.
oraz ostatnich w³aœcicieli maj¹tku osieckiego Rudziñskich. Warto zwróciæ uwagê na póŸnogotycki detal architektoniczny.
Od 1906 r. obiekt nieczynny.
Z Osieka wyje¿d¿amy (od ul. G³ównej,
na wysokoœci szko³y) w kierunku Malca.
26,00 km - MALEC - miejscowoœæ o bardzo
bogatej historii po³o¿ona nad Babul¹ na
WysoczyŸnie Osieckiej. Pocz¹tkowo by³a
wsi¹ rycersk¹, póŸniej ksi¹¿êc¹, królewsk¹,
klasztorn¹ i szlacheck¹.

Zbudowany przez ksi¹¿¹t oœwiêcimskich gródek obronny odgrywa³ wa¿n¹ rolê w I po³. XV w .
w czasie niepokojów granicznych i walk podjazdowych panów polskich. W l. 1457 - 1458 sta³ siê
siedzib¹ rycerzy zbójników zwanych "Braci¹". Zdobyty przez wojska króla Kazimierza Jagielloñczyka
z jego rozkazu zosta³ zburzony. Natomiast w czasie okupacji hitlerowskiej mieszkañcy czynnie
uczestniczyli w ludowym ruchu oporu, a wieœ by³a oœrodkiem konspiracji.
29,00 km - NOWA WIEŒ doje¿d¿amy do drogi nr 948 i skrêcamy w lewo.
2). Kêty - Graboszyce.
D³ugoœæ odcinka - 26,00 km
32,00 km - KÊTY - miasto (19,6 tys.mieszkañców) po³o¿one na pograniczu Kotliny Oœwiêcimskiej
i Pogórza Œl¹skiego.Pierwsza pisemna informacja o wsi "Canthi" pochodzi z dokumentu z 1242 r.
Ok. 1277 r. ksi¹¿ê opolski W³adys³aw lokowa³ miasto na prawie lwóweckim na lewym brzegu So³y
(rzeka póŸniej zmieni³a swoje koryto i obecnie centrum le¿y na prawym brzegu).W 1368 r. u¿yto po
raz pierwszy niemieckiej nazwy "Libinwerde" i do 1457 r., do wykupu ksiêstwa oœwiêcimskiego przez
króla Polski, zamiennie u¿ywana by³a z nazw¹ polsk¹. Dziêki ksi¹¿êcym i królewskim przywilejom
gospodarczym oraz znakomitym rzemieœlnikom miasto rozwija³o siê. W koronie i w Czechach wysoko
cenieni byli kêccy sukiennicy, szewcy, garbarze. Kres jego rozwojowi po³o¿y³ potop szwedzki,
w wyniku którego miasto zosta³o spalone. Wybudowanie w 1775 r. przez rz¹d austriacki nowej
"drogi cesarskiej" z Wiednia do Krakowa przez Bielsko
i Kêty przyczyni³o siê do powolnego wyjœcia z zapaœci
gospodarczej. Zaczê³y powstawaæ nowe warsztaty
rzemieœlnicze i zak³ady przemys³owe, a najwiêkszy
rozwój miasta nast¹pi³ po II wojnie œwiatowej.
W mieœcie warto zwiedziæ koœció³ parafialny p.w.
œw. Ma³gorzaty i Katarzyny z 1657 r. (wzniesiony
na miejscu spalonej gotyckiej œwi¹tyni) z barokowym
wystrojem wnêtrza i koronowanym w 1988 r. obrazem M.B. Pocieszenia tzw. Kêckiej oraz stoj¹c¹
obok kaplicê p.w. œw. Jana Kantego. Patron
œwi¹tyni urodzi³ siê w Kêtach w 1390 r. By³ profeO³tarz z obrazem
sorem teologii i filozofii Akademii Krakowskiej.
M.B. Pocieszenia
Pochowany zosta³ w koœciele p.w. œw. Anny
w Krakowie.W 1767 r. zosta³ kanonizowany. Opodal przy ul. Rajskiej 4 znajduje siê klasztor
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pañskiego (koniec XIX w.), a przy ul. Klasztornej
koœció³ p.w. Niepokalanego Poczêcia NMP i klasztor o.o. Franciszkanów Reformatów z 1712 r.
z cenn¹ gotyck¹ "Piet¹" (XV w.) oraz póŸnorenesansow¹ p³askorzeŸb¹ "Ukrzy¿o-wanie". W Rynku
zachowany zosta³ niezmieniony uk³ad urbanistyczny z okresu lokacji miasta, a kamienice okalaj¹ce
go powsta³y po wielkim po¿arze Kêt (29.06.1797). Wyje¿d¿amy ul. Krakowsk¹ (droga nr 52)
w kierunku Wadowic.
35,00 km - BULOWICE wieœ po³o¿ona na skraju Kotliny Oœwiêcimskiej i Pogórza Œl¹skiego wspomniana w dokumencie z 1377 r. W XIX w. maj¹tek bulowicki nabyli Larischowie ze Œl¹ska, a w 1882 r.
baron Edmund Larisch wybudowa³ pa³ac w stylu angielskiego gotyku wzorowany na œredniowiecznym zamku Huntly Castle w Szkocji (miejsce pochodzenia jego ¿ony Jessey Paterson) otoczony
15-to hektarowym parkiem. Ograbiony przez Armiê Czerwon¹ w 1945 r. zosta³ przekazany przez
w³adze PRL-u do celów leczniczych (ob. Szpital Psychiatryczny). Sylwetka budowli zachowa³a siê
w stanie niezmienionym, natomiast we wnêtrzu pozosta³y tylko fragmenty przekrycia (kasetonowy
neorenesansowy strop, sklepienie zwierciadlane) oraz liczne stiukowe ornamenty. Za przejazdem
kolejowym skrêcamy w lewo, za zakrêtem jeszcze raz w lewo i zaraz w prawo.

42,00km - NIDEK- wieœ na WysoczyŸnie Osieckiej wspomniana w 1313 r. (erygowanie
parafii). Od 1529 r. do koñca XVIII w. by³a siedzib¹ rodow¹ Nideckich h. Wie¿e. Stary koœció³
p.w. œw. œw. Szymona i Tadeusza Judy zosta³ ufundowany w 1539 r. przez Miko³aja Nideckiego,
a w 1633 r. dostawiono do niego wie¿ê z nadwieszan¹ izbic¹. Jest to drewniana póŸnogotycka
œwi¹tynia odmiany ma³opolskiej w systemie wiêŸbowo-zaskrzynieniowym, której bry³a nie uleg³a
barokizacji. We wnêtrzu dominuje wystrój barokowy. Stropy i œciany pokrywaj¹ malowid³a o w¹tku
roœlinnym i motywach podkreœlaj¹cych podzia³y architektoniczne z zastosowaniem iluzji. Dobrze
widoczne s¹ zaskrzynienia. Ca³oœæ otaczaj¹ zaczerpniête z odmiany œl¹skiej podcienia (soboty)
przy prezbiterium i nawie otwarte, a przy wie¿y zamkniête. Obiekt nieczynny. Mo¿liwoœæ zwiedzania
po uzgodnieniu z ks. proboszczem (plebania z ty³u nowego koœcio³a).
Z Nidka wyje¿d¿amy drog¹ lokaln¹ w kierunku G³êbowic.
47,00km - G£ÊBOWICE - miejscowoœæ po³o¿ona w centrum Wysoczyzny Osieckiej. Pierwsza informacja o parafii g³êbowickiej pojawi³a siê w 1326 r. By³a to wieœ ksi¹¿êca od XV w. stanowi¹ca
w³asnoœæ prywatn¹ ró¿nych rodów szlacheckich. W okresie reformacji (II po³ XVI pocz. XVII w.)
sta³a siê siedzib¹ senioratu oœwiêcimskiego kalwinów (dzia³ali Pawe³ Gilowski, Bart³omiej Bythner póŸniejszy pisarz ewangelicki). W czasie II wojny w pa³acu by³o letnisko dla m³odzie¿y z "Hitlerjugend". Koœció³ p.w. M. B. Szkaplerznej drewniana nawa œwi¹tyni (konstrukcji zrêbowej) oraz
wie¿a pochodz¹ z 1518 r. W 1782 r. wie¿ê wtórnie odbudowano i przykryto j¹ blaszanym he³mem
zakoñczonym iglic¹. Bry³ê koœcio³a wzbogacaj¹ dostawione do niej: w 1861 r. kaplica p³d. fundacji
hr. Albiny Duninowej oraz murowane prezbiterium i kaplica pn. z 1931 r. Wnêtrze wype³nia wystrój
barokowy z póŸnorenesansowym o³tarzem g³ównym. W s³upie bramy wjazdowej umieszczono
najstarsz¹ w Ma³opolsce p³ytê nagrobn¹ z wizerunkiem Jakuba Giera³towskiego zm. w 1546 r.
Na skrzy¿owaniu za mostkiem skrêcamy w prawo. Po prawej stronie w zapuszczonym parku znajduj¹
siê malownicze ruiny renesansowego pa³acu wzniesionego w 1646 r. przez Jana Pisarzowskiego,
nastêpnie rozbudowanego w 1773 r. i otoczonego fos¹ i stawem od po³udnia. Wed³ug ustnych przekazów powsta³ na miejscu fortalicjum zbójnika G³êbowskiego. Po II wojnie œwiatowej zosta³ przejêty
przez pañstwo, Ÿle u¿ytkowany niszcza³. W 1969 r. tê zabytkow¹ budowlê strawi³ po¿ar.
Jedziemy zgodnie z opisem: Trasa rowerowa II "Przez Wysoczyznê Osieck¹..." /patrz: str. 12/
odcinek G³êbowice - Graboszyce. Za mostkiem na Frydrychówce po lewej stronie stoi zabytkowy
dwór z XIX w. o ciekawej architekturze z elementami neoklasycyzmu i d³ugim szeœciokolumnowym
gankiem, otoczony rozleg³ym parkiem krajobrazowym.

3). Graboszyce - Zator - Oœwiêcim
D³ugoœæ odcinka - 30 ,00 km
58,00 km - GRABOSZYCE - miejscowoœæ
po³o¿ona na wysokiej terasie dol. Skawy,
na wschodnim krañcu Kotliny Oœwiêcimskiej.
Pierwsza wzmianka o niej, jako wsi klasztoru Benedyktynek ze Stani¹tek, pochodzi
z 1253 r. Od XIV w. by³a siedzib¹ rycersk¹
w ksiêstwie oœwiêcimskim, a od ok. 1488
do koñca XVI w. znajdowa³a siê w posiadaniu Brandysów h. Radwan. Nastêpnie
nale¿a³a do Cikowskich, Russockich
z Brzezia h. Zadora i hr. Stanis³awa
So³tyka z Kurozwêk. W 1864 r. maj¹tek
graboszycki nabyli Chrz¹szczowie
i byli jego w³aœcicielami do 1945 r.
Dwór obronny - wzniesiony zosta³ w
po³. XV w. przez Konrada z Graboszyc
na miejscu pierwotnego gródka rycerskiego. Przed 1584 r. Dziwisz (Dionizy)
Koœció³ p.w. œw. Andrzeja w Graboszycach
Brandys w oparciu o fragmenty murów i fos
przebudowa³ go na renesansowy dwór obronny.
Zmiany dokonane w XVIII i XIX w. nie wp³ynê³y
zasadniczo na formê zabudowy. Rozgrabiony przez Armiê Czerwon¹ w 1945 r., a nastêpnie Ÿle
u¿ytkowany (magazyn nawozów sztucznych) szybko uleg³ zniszczeniu. Zaprojektowany przez
So³tyków w po³. XIX w. park angielski pozosta³ tylko w szcz¹tkowym kszta³cie. Mimo to jest najbardziej romantycznym zak¹tkiem ziemi oœwiêcimskiej zwi¹zanym z najpiêkniejsz¹ kobiet¹, uwielbian¹
przez Mickiewicza i Krasickiego, Henriett¹
Ankwiczówn¹. Z okresem renesansowej przebudowy dworu zwi¹zany jest koœció³ p.w.
œw. Andrzeja drewniana póŸnogotycka œwi¹tynia zbudowana na zr¹b w 1585 r. Stanowi
najciekawszy przyk³ad przenikania siê kultur
w rejonie pogranicza. Niejednolita bry³a (uskok
kalenicy gontowego dachu nad prezbiterium)
wskazuje na odmianê œl¹sk¹, a wykonanie
faset na styku œcian i stropu nawy we wnêtrzu
koœcio³a nawi¹zuje do typu ma³opolskiego.
Dostawiona na pocz. XVII w. do nawy wie¿a
(podwy¿szona w XVIII w.) z nadwieszan¹ izbic¹
zakoñczona jest drewnianym baniastym he³mem
z latarni¹. Wnêtrze wype³nia wystrój barokowy.
W o³tarzu g³ównym znajduje siê szafiasty
o³tarzyk, na którego rewersach skrzyde³ s¹ dwa
gotycko renesansowe obrazy (XVI w.) "
Ecce Homo" i M. B. Bolesnej.
Portal po³udniowej kruchty koœció³a
p.w. œw. œw. Wojciecha i Jerzego

Wyje¿d¿amy drog¹ nr 28 do Zatora.
ZATOR. Z przesz³oœci¹ miasta zwi¹zany jest koœció³
parafialny p.w. œw. œw. Wojciecha i Jerzego wzniesiony ok. 1393 r. na miejscu romañskiej, wspomnianej
w 1292 r., œwi¹tyni. Jest to budowla gotycka z elementami neogotyku (1836 r.), murowana z ceg³y, a w dolnych partiach z kamienia, oszkarpowana. Prezbiterium
przekryte jest gotyckim sklepieniem, nawa natomiast
wspó³czesnym sklepieniem ¿elbetowym.
We wnêtrzu znajduj¹ siê: spi¿owa chrzcielnica
z 1462 r. w kszta³cie kielicha z wizerunkiem pierwszego ksiêcia zatorskiego Wac³awa I, skrzyd³o
malowanego gotyckiego tryptyku (1470 r.),
fragmenty renesansowego o³tarza (1521 r.), mozaika
"ECCE HOMO" (Gianfrancesco Copodiferro 1535 r.).
W krypcie pod posadzk¹ koœcio³a pochowani s¹:
Wnêtrze koœcio³a p.w.
Anna z Tyszkiewiczów Potocka - W¹sowiczowa,
œw. Wojciecha i Jerzego
gen. Stanis³aw Dunin - W¹sowicz, Maurycy i Ludwika
Potoccy. Na terenie przykoœcielnym znajduje
siê grobowiec w kszta³cie sarkofagu ks. Apolonii Poniatowskiej.
Natomiast obok koœcio³a, za neogotyckim murem, znajduje siê zamek pa³ac wzniesiony przez
ks. Wac³awa I w l. 1445-57 prawdopodobnie na miejscu wczeœniejszego gródka,. Zamek od 1513r.
do I rozbioru Polski by³ siedzib¹ starostów niegrodowych, a od 1778 r. rezydencj¹ w³aœcicieli dóbr
zatorskich: Duninów, Poniatowskich, Tyszkiewiczów, Potockich ("z³otych" i "srebrnych" Pilawitów).
W 1765 r. zosta³ podwy¿szony o trzeci¹ kondygnacje, a w wyniku przebudowy 1836 r. uzyska³ charakter romantycznego neogotyku. Na parterze po obu stronach sieni znajduj¹ siê
dwie pary sal bogato ozdobionych podczas ostatniej przebudowy: po lewej
Myœliwska i Z³ota, po prawej
Paprociowa i Bluszczowa.
Pa³ac otoczony jest parkiem
ozdobnym, w ni¿szych
partiach przechodz¹cy
w krajobrazowy.

Zamek - pa³ac w Zatorze

Rynek - zachowa³ swój kszta³t z drugiej lokacji miasta (koniec XIV w.) i uk³ad szachownicowej
zabudowy przyrynkowej z dominuj¹cym w pierzei wsch. ratuszem z pocz. XX w.Wyje¿d¿amy
z Zatora w kierunku Oœwiêcimia na drogê nr 44.
69,00 km - skrêcamy w lewo na drogê nr 949. PRZECISZÓW - wieœ po³o¿ona na pn. skraju Wysoczyzny Osieckiej i w Dolinie Górnej Wis³y nad potokiem Bachorz. By³a w³asnoœæ ksi¹¿¹t oœwiêcimskich na pocz. XV w. przesz³a w rêce (posiadanie) Myszkowskich h. Jastrzêbiec i sta³a siê ich
siedzib¹ rodow¹.
W I po³. XVII w. w drodze zapisu majêtnoœæ nabyli Dominikanie z Krakowa.
Po kasacji maj¹tku klasztornego przez w³adze austriackie zosta³a zakupiona przez Przerêbskich
h. Nowina. Ok. po³. XIX w. nabyli wieœ Potoccy i zosta³a w³¹czona do dóbr zatorskich.
74,00 km - POLANKA WIELKA - historia i zabytki: patrz Trasa rowerowa I "Dol. Wis³y..." str. 6.
79,00 km - PORÊBA WIELKA - historia i zabytki: patrz Trasa rowerowa I "Dol. Wis³y..." str. 6.
83,00 km - obwodnica Oœwiêcimia (droga nr 44). Skrêcaj¹c w prawo mo¿emy dojechaæ do hali
lodowej, krytej p³ywalni oraz osiedla Chemików i Starego Miasta. Natomiast skrêcaj¹c w lewo
dojedziemy do by³ego hitlerowskiego obozu Auschwitz Birkenau i Dworca PKP.
88,00 km - OŒWIÊCIM Dworzec PKP. Koniec trasy.

Legenda o Zatorze i nawa³nicy tatarskiej.
W bogatej historii Ksiêstwa Oœwiêcimskiego znaleŸæ mo¿na liczne przyk³ady
œwiadcz¹ce o roztropnoœci i przytomnoœci mieszkañców, którzy niejednokrotnie
ratowali swoje grody oraz domostwa przed kataklizmem i zniszczeniem.
Latem 1240 r Mongo³owie, plemiona koczownicze przyby³e z dalekiej Azji pod
wodz¹ Batu-chana, zajêli Ruœ oraz czêœæ Wêgier, a póŸniej ruszyli ku wschodnim
rubie¿om Królestwa Polskiego. W owym czasie pañstwo polskie zmaga³o siê
z k³opotami wewnêtrznymi wywo³anymi przez zwalczaj¹ce siê ksiêstwa dzielnicowe.
Waœnie te by³y przyczyn¹ osamotnienia i os³abienia kraju. Z pocz¹tkiem nastêpnego roku czêœæ Z³otej Ordy pod dowództwem Baidara ruszy³a na Œl¹sk, zdoby³a
i spali³a Kraków, Sandomierz jak równie¿ znaczniejsze miasta i grody.
Do wszystkich zak¹tków kraju dociera³y wieœci o barbarzyñstwie i okrucieñstwie
najeŸdŸców. Strwo¿ona ludnoœæ opuszcza³a swoje siedziby, kryj¹c siê w lasach
i miejscach niedostêpnych. Niewielu rycerzy pozosta³o do obrony grodów. Dlatego
te¿, gdy pierwsze wrogie podjazdy dotar³y do przeprawy przez Wis³ê w rejonie
Zatora, nie napotka³y oporu. Przesz³y traktem po œladach za cofaj¹cym siê wojskiem ksi¹¿êcym do Oœwiêcimia. Jak to siê mog³o staæ, ¿e Mongo³owie-Tatarzy
ominêli Zator nie próbuj¹c go zdobywaæ? Otó¿ wieczorem, gdy zauwa¿ono zbli¿aj¹ce siê wojska nieprzyjacielskie, rycerze pozostaj¹cy do obrony grodu d³ugo rozwa¿ali wszelkie sposoby odparcia wroga i ocalenia warowni przed zag³ad¹.
Stoczenie bezpoœredniej bitwy z Tatarami z uwagi na zbyt s³ab¹ liczebnie za³ogê
by³o bezcelowe, a i pomoc kasztelana oœwiêcimskiego wydawa³a siê w¹tpliwa.
Pozostawieni i opuszczeni przez wszystkich przystali w koñcu na plan przechytrzenia przeciwnika. Noc¹ czêœæ obroñców wyjecha³a konno i pod¹¿y³a szlakiem
w kierunku zachodnim. Przybywszy do rozwidlenia dróg, gdzie pe³no by³o innych
œladów, przekuli koniom kopyta zak³adaj¹c podkowy odwrotnie. Wracaj¹c tedy
do warowni zostawiali œlady u³o¿one w sposób wskazuj¹cy jazdê w kierunku
przeciwnym, czyni¹c wra¿enie, ¿e ca³a jazda opuœci³a ten teren i uciek³a przed
najeŸdŸc¹.W ciszy i spokoju przeczekali tatarsk¹ nawa³nicê, a gdy zagro¿enie
minê³o otworzyli bramy dla uchodŸców. Powracaj¹cy opowiadali o strasznym losie,
jaki spotka³ wsie i grody kasztelani oœwiêcimskiej, o tym, ¿e Tatarzy wdar³szy siê
do Oœwiêcimia z³upili go i spalili, a ludnoœæ wymordowali. Dziêki przebieg³oœci
obroñców ocala³ i gród nad Skaw¹ po³o¿ony, i ludzie, którzy uniknêli niewoli
jasyrem zwanej. Pamiêæ o tym wydarzeniu przetrwa³a wieki. Historia ta przekazywana z pokolenia na pokolenie zawsze by³a powodem do dumy. A i dzisiaj jeszcze
niektórzy mieszkañcy Zatora z ni¹ ³¹cz¹ nazwê swojego miasta: Tatarzy pod¹¿aj¹c
ZA TOREM , za œladami kopyt koñskich, zostawionymi przez obroñców, obeszli
gród nie niszcz¹c go.
Legendê napisa³ i opracowa³
Przewodnik terenowy i beskidzki

Leszek ¯ak

Noclegi:
Oœwiêcim i Gmina Oœwiêcim
HOTELE:
"Galicja" 32-600 Oœwiêcim, ul. D¹browskiego 119, tel. 033 843 66 80
"Glob" 32-600 Oœwiêcim, ul. Powstañców Œl¹skich 15, tel./faks: 033 843 06 43, 033 843 06 32 - (128 miejsc)
"Kamieniec" 32-600 Oœwiêcim ul. Zajazdowa 2, tel./faks: 033 843 25 64 - (39 miejsc)
"Olimpijski" 32-600 Oœwiêcim ul. Chemików 2a, tel.: 033 842 38 42; 033 847 41 94 - (34 miejsca)
Hotel przy Zespole Szkó³ Salezjañskich 32-600 Oœwiêcim ul. Jagie³³y 10, tel.: 033 844 34 64 ; 033 842 59 16
(98 miejsc)
INNE:
Centrum Dialogu i Modlitwy 32-600 Oœwiêcim ul. Kolbego 1, tel.: 033 843 10 00; 033 843 10 01 - (50 miejsc)
Dom Rekolekcyjny Misjonarek Niepokalanej o. Kolbego 32-600 Oœwiêcim - Harmê¿e, ul. Franciszkañska 12
tel.: 033 843 07 11; 033 844 43 47; 033 844 42 48
Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y 32-600 Oœwiêcim ul. Legionów 11, tel.: 033 843 21 07;
033 843 23 77; faks: 033 843 12 11 - (100 miejsc)
Dom noclegowy 32-600 Oœwiêcim Rajsko ul. Pszczyñska 20, tel.: 033 843 12 75
Pokoje goœcinne 32-600 Oœwiêcim Brzezinka ul. £ubinowa 1, tel.: 033 843 16 84
Pokoje do wynajêcia (mieszkanie 3-pokojowe dla maks. 7 osób) - Jolanta Szelest, 32-600 Oœwiêcim,
ul. S³owackiego 46/6, tel.: 033 842 34 19
Apartament rodzinny (dla maks. 6 osób) 32-600 Oœwiêcim ul. Mickiewicza 7a, tel.: 033 842 34 19
Brzeszcze i okolica:
HOTELE:
"Babel" 32-620 Brzeszcze ul. Ofiar Oœwiêcimia 52, tel./faks.: 032 211 11 66
"KS Górnik" 32-620 Brzeszcze ul. Ofiar Oœwiêcimia, tel.: 032 211 12 25 wew. 56-42 - (36 miejsc).
INNE:
Gospodarstwo Agroturystyczne B. J. Kulczykowie 32-620 Skidziñ ul. Œlepa 8, tel.: 032 211 13 02 - (11 miejsc)

Kêty i okolica:
HOTELE:
"Piwnica Rycerska" /restauracja/ 32-650 Kêty Rynek 8, tel.: 033 845 25 05
"Relax" 32-650 Kêty ul. M³odzie¿y Polskiej 1, tel.: 033 845 20 88
"Martex" 32-650 Kêty Bulowice ul. Bielska, tel.: 033 845 13 82
Zator i okolica:
INNE:
Restauracja "Myœliwska" 32-640 Zator Rynek 11 (30 miejsc), tel.: 033 841 21 25
Oœrodek Wypoczynkowy 32-640 Zator ul. Parkowa 9, tel.: 033 841 08 13
Oœrodek Rekreacyjno Turystyczny "Karpik" 32-640 Zator - Graboszyce, (60 miejsc), tel.: 033 841 20 56
Schronisko M³odzie¿owe Grodzisko/Zatora - (35 miejsc), tel.: 033 841 21 92
Agroturystyka M. Michalec 32-641 Przeciszów Piotrowice ul. Bukowiecka 25, gsm: 0 500 040 095
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