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Powiat oświęcimski 
• W skład powiatu oświęcimskiego wchodzą: miasto i gmina Oświęcim, gmina 

Brzeszcze, gmina Chełmek, gmina Przeciszów, gmina Polanka Wielka, gmina Osiek, 
gmina Kęty, gmina Zator. 

 

• Liczba mieszkańców- ponad 150 tys., w tym w Oświęcimiu - ok. 40 tys. 
 

• Oświęcim to atrakcyjne i przyjazne miasto położone w dolinie rzeki Soły. Dogodne 
usytuowanie pomiędzy Małopolską a Śląskiem sprawia, iż stanowi ważny szlak 
komunikacyjny łączący oba regiony i stanowi dobrą bazę wypadową do najbliższych 
miejsc atrakcyjnie turystycznych. Atmosferę galicyjskiego miasteczka tworzy 800-
letnia burzliwa historia, której ślady zobaczyć można spacerując po wzgórzu 
zamkowym i starym mieście.  

 

• Charakter i klimat miasta określają dawne dzieje sięgające XIII wieku. 



Powiat chrzanowski 
• W skład powiatu chrzanowskiego wchodzą:  

gmina Chrzanów, gmina Trzebinia, gmina Alwernia, gmina Libiąż, gmina Babice 

 

• Liczba mieszkańców- ok. 130 tys., w tym w Chrzanowie  – ok. 40 tys. 
 

• Chrzanów położony jest w południowej części Polski, w województwie 
małopolskim, nad rzeką Chechło na pograniczu Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej. 

 

• Miasto o średniowiecznym rodowodzie. Z ówczesnych czasów zachował  
się szachownicowy układ rynku z wybiegającymi zeń ulicami. Większość 
zachowanych zabytkowych budynków w śródmieściu pochodzi z końca XIX  
i początku XX w.  



Atrakcje turystyczne subregionu oświęcimskiego: 

• Muzea i inne obiekty zabytkowe 
 

• Dwory i pałace 
 

• Zabytkowe obiekty sakralne 
 

• Obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej 
 

• Imprezy cykliczne 
 
• Aktywne formy wypoczynku 

 
• Trasy turystyczne 



Muzea 
i inne obiekty 

zabytkowe 
 



Oświęcimski zamek 

• Pierwotna siedziba kasztelanów oświęcimskich, od XIV wieku siedziba książąt 
piastowskich. Zamek spłonął w 1503r, odbudowany w XVI wieku z nakazu króla 
Aleksandra Jagiellończyka. W następnych stuleciach wielokrotnie przebudowywany. 
Do najstarszych zachowanych zabytków należą: ceglana, gotycka wieża z XIII w., 
fragmenty muru obronnego z basteją oraz XVI-wieczne południowe skrzydło zamku. 

• Mury zamkowe gościły liczne znakomite osobistości: Elżbietę i Kazimierza 
Jagiellończyka wraz z synem Władysławem, przyszłym królem czeskim czy Bonę Sforza 
d’Aragona (żonę króla Zygmunta Starego). 

• Od 2010 roku – siedziba Muzeum Zamek w Oświęcimiu. 

 



Muzeum Zamek w Oświęcimiu 
Rozpoczęło swoją działalność od 1 stycznia 2010 roku i od tej pory jest miejscem 
ważnych wydarzeń w historii miasta. Pełni funkcję reprezentacyjne, kulturalne  
i edukacyjne.  
Misją muzeum jest popularyzowanie 800 - letniej historii miasta (Jarmark 
Kasztelański, Zamkowe Wieczory Muzyczne). Oprócz wystaw stałych poświęconych 
historii miasta Oświęcimia z przełomu XIX i XX wieku, muzeum organizuje wiele 
wystaw czasowych ukazujących bogatą historię miasta w innych okresach 
historycznych, a także promujących cała ziemię oświęcimską.  

 

www.muzeum-zamek.pl 

 



Zamkowa gotycka wieża obronna 

• Budowę wieży rozpoczęto prawdopodobnie po 1241 roku 

• Jest ona jedną z najstarszych budowli ceglanych w Małopolsce i najwyższym 
zachowanym murem gotyckim na południu Polski 

• Z wieży zamkowej zwiedzający mogą podziwiać piękną panoramę miasta i okolic 



Synagoga i Centrum Żydowskie 

• Centrum obejmuje Muzeum Żydowskie, synagogę Chewra Lomdei  Misznajot oraz 
Centrum Edukacyjne. 

• Muzeum Żydowskie i Synagoga w Oświęcimiu to jedne z ostatnich śladów  
obecności  żydowskiej społeczności w mieście, która  przed II wojną światową 
stanowiła ponad 50% mieszkańców Oświęcimia. 

• Żydzi tytułowali miasto Oświęcim „Oszpicin”. Aplikacja mobilna i wirtualna mapa-
przewodnik pod tym samym tytułem ukazuje przedwojenny żydowski Oświęcim. 

• Obecnie trwają prace związane  
z odrestaurowaniem domu ostatniego 
oświęcimskiego Żyda Szymona Klugera, w 
którym powstanie kawiarnia Oszpicin 
(otwarcie w 2014r). 

www.ajcf.pl 



Miejsce Pamięci i  Muzeum Auschwitz-Birkenau  w Oświęcimiu  

• 14 czerwca 1940 r. początek funkcjonowania obozu - dzień przywiezienia 
do Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych 

• 2 lipca 1947 r. - utworzenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na terenie 
byłego obozu koncentracyjnego  

• 1979 r. - wpisanie Muzeum na Listę Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO 



Miejsce Pamięci i  Muzeum Auschwitz-Birkenau  w Oświęcimiu  

• Obecnie dla zwiedzających udostępnione są tereny byłych obozów Auschwitz I  
oraz Auschwitz II - Birkenau. 

• Muzeum można zwiedzać z przewodnikiem w następujących językach: 
polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, 
rosyjskim, czeskim, słowackim, szwedzkim, serbsko-chorwackim, japońskim, 
węgierskim.  

• Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau  
w ostatnich kilku latach zwiedzane jest                       
corocznie przez prawie półtora miliona      
osób. 

www.auschwitz.org.pl 



Zabudowa starego Oświęcimia - dziełem urbanistyki, 
architektury i budownictwa 
Układ urbanistyczny z przełomu XIV / XV w. do którego należy zespół zabudowy 
starego miasta z przełomu XIX i XX w. z  głównymi dominantami: zamek, kościół 
i klasztor, od dwudziestu lat wpisany jest do rejestru zabytków „A” 



  Na uwagę zasługują 

• Kamienica Ślebarskich z początku 
XIX w (obecnie budynek Sądu  
Rejonowego) 

 

• Dawny Ratusz z drugiej połowy XIX w.,  
z którego codziennie o godzinie 12.00 
rozlega się hejnał Oświęcimia – fragment 
poloneza skomponowanego przez 
Aleksandra Orłowskiego 



• Kamienica z przełomu XIX i XX w. - dawny Hotel 
„Herz”, w którym 7 lutego 1915 gościł ówczesny 
brygadier Józef Piłsudski z korpusem oficerskim 
Legionów Polskich (obecnie budynek apteki) 

 

• Willa doktora Antoniego Ślosarczyka  
( obecnie Pałac Ślubów) 



Rewitalizacja płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu – 
podniesienie walorów turystycznych miasta 

 wyeksponowanie i podświetlenie fragmentów murów XVI-wiecznego ratusza  

 odtworzenie przedwojennej studni miejskiej oraz historycznego bruku z otoczaków 
rzecznych 



Lamus Dworski z XVI w.  w Chrzanowie – zabytek „A”  

• Budynek stanowiący pierwotnie część zespołu dworskiego zwanego zamkiem, będącego 
rezydencją właścicieli miasta Ligęzów. Zaadoptowany pod koniec XIX w. przez ostatnich 
właścicieli Chrzanowa na swoją chrzanowską rezydencję.  

• 1969 r. - budynek przystosowany do celów muzealnych oraz  wpisany  
do Rejestru Zabytków.  

• Obecnie - siedziba Muzeum w Chrzanowie prezentującego wystawy stałe, m.in.: 

- FABLOK – Pierwsza Fabryka Lokomotyw 
w Polsce 

- Skały i minerały ziemi chrzanowskiej 
- Jan Paweł II a ziemia chrzanowska 



Dom Urbańczyka w Chrzanowie – zabytek „A”   

• 1981 r. – odkupienie budynku przez miasto  bezpośrednio od spadkobierców 
ostatniego właściciela Tadeusza Urbańczyka 

• 1985 – oddanie do użytku połączone z organizacją  jubileuszowej wystawy dorobku 
Muzeum w Chrzanowie w XXV-lecie jego istnienia.  

• Obecnie pełni funkcję Oddziału Wystaw Czasowych Muzeum w Chrzanowie. 

 



Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach  

• Muzeum  gromadzi przedmioty związane z historią, życiem codziennym 
mieszkańców Kęt i pogranicza śląsko-małopolskiego. Zbiory liczą ponad 
4 tys. eksponatów . 

• W Muzeum prezentowane są: 

 pamiątki z ponad 730-letniej historii miasta Kęty i okolicy, kolekcje starych map 
oraz  pamiątki cechowe. 

 kolekcja archeologiczna z wykopalisk prowadzonych na pobliskim zamku Wołek 

 eksponaty poświęcone świętemu Janowi  z Kęt - patronowi miasta i studentów.  

www.muzeum.kety.pl 



 
 

Pałace i dwory 

 



Pałac Rudzińskich w Osieku  

• Pochodzenie: druga połowa XVIII w.  

• Gruntownie przebudowany w połowie XIX wieku przez właściciela Karola Józefa 
Larisch  

• Wewnątrz budynku znajduje się bogato zdobiona wschodnimi detalami sala 
mauretańska 

• Obecnie trwa remont pałacu. 

 



Dwór Zieleniewskich w Trzebini 

• Początki historii dworu sięgają XIII w., jednak pierwszy murowany budynek został 
wzniesiony najprawdopodobniej w 2 połowie XIV w.  

• Obecny kształt dworu pochodzi prawdopodobnie z pierwszej połowy XVII w. 

• 1925 – 1929 – kapitalny remont budynku (m.in. zmiany  układu pomieszczeń  
i ciągów komunikacyjnych wewnątrz, dobudowanie tarasu oraz balkonu)  

• 1983 r. – odkupienie budynku przez Skarb Państwa  

• Aktualnie w Dworze znajdują się miejsca noclegowe, restauracja oraz siedziba 
Trzebińskiego Centrum Kultury. Jest to także miejsce licznych koncertów, wystaw  
i spotkań. 



Zespół Pałacowo - Parkowy w Młoszowej  

• Obiekt neogotycki, składający się z części pałacowej, przyległej do niej kaplicy oraz 
17-hektarowego parku ze starym drzewostanem. Otoczony murem z basztą  
i Bastionem Belwederskim.  

• Jeden z punktów na Szlaku Renesansu w Małopolsce 



Pałac w Zatorze 

• Pochodzący z XV w. pierwotnie zamek książęcy  
o cechach obronnych  

• Siedziba książąt zatorskich z górnośląskiej linii 
piastowskiej, później starostów 

• Kolejni prywatny właściciele pałacu i dóbr 
zatorskich: Poniatowscy, Tyszkiewiczowie, 
Wąsowiczowie, Potoccy. 

• 1836 r. częściowa przebudowa i odrestaurowanie 
pałacu przez Potockich oraz nadanie mu formy 
rezydencji w stylu romantycznego neogotyku.  

• 1945r. bezprawne odebranie pałacu Potockim przez 
władze PRL 

• Na początku 2013 roku zamek odzyskał ród 
Potockich 
 
 

Na parterze znajdują się bogato zdobione sale: 
myśliwska, złota, paprociowa, bluszczowa. 



Na uwagę zasługują również: 

 

• Pałac Bobrowskich w Rajsku z XVIII w. , przebudowany w stylu neogotyckim 
przez rodzinę Zwilingów w XIX w. W czasie II wojny światowej w budynku 
znajdował się przyobozowy Instytut Higieny, wtedy też Niemcy przekształcili 
przestrzenny układ budowli, zachowany z niewielkimi zmianami do dzisiaj 

• Pałac Larischów w Bulowicach z XIX w, wzorowany na szkockim zamku Huntly 
Castle 

• Pałac Radziwiłów w Grojcu z XIX w., wybudowany w miejscu starego dworu, 
przebudowany przez właścicieli około 1911r. 

• Dwór w Graboszycach - szlachecki dwór obronny z XVI w. 

• Pałac w Porębie Wielkiej z XIX w. wybudowany przez rodzinę Bobrowskich  
w stylu neogotycko-mauretańskim wg. projektu Franiszka Marii Lanciego 

• Zespół Pałacowy w Polance Wielkiej z XVII w. 

• Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobrku z XIX w. składający się z pałacu, oficyny 
oraz parku . Park ma powierzchnię ok. 26 ha i został uznany za zabytek 
przyrody.  Przy  zespole znajduje się spichlerz - drewniany budynek folwarczny, 
kryty gontem, który powstał w 1779 r., który spełnia swoją funkcję aż do dnia 
dzisiejszego 



Zabytkowe 
obiekty sakralne 

 



Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu  

• Początki kościoła salezjańskiego sięgają pierwszej połowy XIV w., (wybudowanie 
zespołu klasztornego Dominikanów przez księcia  oświęcimskiego Władysława i jego 
żonę Eufrozynę). 

• Z pierwotnej budowli do dziś zachowany jest tylko gotycki kapitularz – obecnie 
kaplica św. Jacka i fragmenty murów kościoła św. Krzyża, przebudowanego  
na przełomie XIX i XX w. przez księży Salezjanów.   

• W podziemiach kaplicy Św. Jacka od ponad 100 lat spoczywają  szczątki dawnych 
książąt, kasztelanów i darczyńców zakonu dominikańskiego w Oświęcimiu. 

• Obecny wygląd kościoła jest rezultatem 
prac wznowionych w latach 1975-1984. 

 
• 15-17 sierpnia 2013 - peregrynacja 

relikwii św. Jana Bosko i ogłoszenie  
św. Jana Bosko patronem Oświęcimia. 



Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini 

• Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Trzebini słynie z cudownej Figury Matki Bożej 
Fatimskiej, sprowadzonej z Fatimy w 1962 roku. 

 
• 1910r. - poświęcenie kamienia węgielnego pod 

budowę świątyni, zaprojektowanej w stylu 
neogotyckim. 

 
• 1997r. uroczyste ukoronowanie koronami 

papieskimi figury Matki Bożej i podniesienie 
kościoła do rangi Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej 



Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  
w Oświęcimiu 

• Wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku na miejscu 
drewnianej, XII wiecznej, pierwszej świątyni w mieście.  

• Pozostałościami ze średniowiecznego kościoła  
są kamienny portal z zamurowanym obecnie 
przejściem i umieszczonym w nim wizerunkiem św. 
Krzysztofa oraz ostrołukowe wejście (również 
zamurowane) z kutymi żelaznymi drzwiami, obok 
wieży kościelnej 

• Obecny wygląd świątynia uzyskała podczas  
odbudowy po ostatnim pożarze, który miał miejsce     
w 1881 roku. 

• Z wyposażenia świątyni na szczególną uwagę  
zasługują:  

 

- marmurowa chrzcielnica z metalową pokrywą z 1613 r. 

- naturalnej wielkości figury św. Piotra i św. Pawła 

- dwa krucyfiksy z XVII i XVIII wieku 

 



 
Zespół Klasztorny Sióstr Serafitek w Oświęcimiu   
Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej 

 • Kościół pochodzi z końca XIX wieku.   

• We wnętrzu kościoła znajduje się nagrobek i relikwie Matki Założycielki – 
błogosławionej Marii Małgorzaty Szewczyk.  



Kościół p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie 

• Zbudowany na przełomie XIII i XIV w. , gruntownie przebudowany w latach  
1912-1914  

• Z kościelnego wyposażenia na uwagę zasługują: 

 monstrancja z XV w.,  

 wczesnobarokowy kielich mszalny z XVII w.,  

 barokowa chrzcielnica z czarnego marmuru dębnickiego (pierwsza połowa XVIIw.)  

 

 Mozaikowy obrazek przedstawiający 
Madonnę z Dzieciątkiem z 1888 
 

• Pod Kościołem mieszczą się podziemne 
krypty, w których spoczywają prochy 
dawnych właścicieli Chrzanowa, 
urzędników chrzanowskiego dworu oraz 
niektórych wybitnych mieszczan  



Kościół p.w. św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze 

• Wybudowany w okresie gotyku, na miejscu 
pierwszego kościoła w Zatorze pochodzącego  
z XIII w.  

 
• Z początkiem XIX w podziemiach kościoła 

wybudowane zostały krypty, które odkryto 
podczas gruntownej przebudowy w latach  
50-tych XX wieku. 

 
• W nawie południowej - fragmenty polichromii  

z XVIII w., ze scenami Męki Pańskiej 
  
• Wyposażenie: ołtarz renesansowy, pochodzący  

z katedry wawelskiej z 1521 r.; ołtarz główny 
kościoła - w stylu neogotyckim.  



Szlak 
Architektury 
Drewnianej 

 



Architektura drewniana subregionu oświęcimskiego 

 Obiekty w większości o charakterze sakralnym, stanowiące część Małopolskiego 
Szlaku Architektury Drewnianej.  

 Budowane najczęściej z drzewa modrzewiowego, pokryte gontem, stanowią 
idealne dopełnienie malowniczego pejzażu; pochodzą najczęściej z XVI/XVII 

 Wiele z nich można obejrzeć na terenie wsi otaczających miasto Oświęcim takich 
jak: Polanka Wielka, Grojec, Poręba Wielka, Głębowice, Graboszyce, Nidek,  
Jawiszowice, Bobrek, Wygiełzów i Mętków. 



Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie 

• Powierzchnia: około 5 hektarów  

• Obejmuje: ruiny Zamku Lipowiec z XIV w. oraz skansen w Wygiełzowie   

• Obecnie na terenie skansenu znajduje się 25 zabytkowych obiektów, wśród których 
najstarszym jest kościół z Ryczowa z 1623 roku z oryginalnym wyposażeniem 



Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mętkowie z XVIIIw. 

• Zbudowany dla parafii w Niegowici,  
na obecne miejsce przeniesiony 
w latach 1972-1974  

• Modrzewiowy, trójnawowy, konstrukcji  
zrębowej, oszalowany i pokryty blachą 

• Wyposażenie głównie z końca XVIII wieku 



 

 Polanka Wielka - kościół pw. św. Mikołaja z XVI w.  

      orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej 

 

 Poręba Wielka – Kościół pw. św. 
Bartłomieja z XVI w. jest jednym 
z najstarszych kościołów na 
Pogórzu Śląskim 



 Grojec - kościół pw. św. 
Wawrzyńca z XVII w. drewniano - 
murowany 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Jawiszowice - kościół pw. św. 
Marcina z XVII w. Ciekawym 
zabytkiem wewnątrz kościoła 
jest kamienna kropielnica 
o charakterze ludowym 



 Głębowice - Kościół pw. Najświętszej Marii 
Panny z Góry Karmel z XVI w.; świątynia 
zbudowana na planie krzyża łacińskiego, 
orientowana. 

 Osiek - kościół pw. św. Andrzeja z XVI w. 
jest perłą drewnianej zabudowy 
sakralnej; późnogotycki, wyposażony 
m.in. w rokokowy ołtarz główny 
i ambonę w kształcie łodzi z drugiej 
połowy XIII w. Kościół otaczają 
zabytkowe, ponad 500-letnie dęby. 



 Graboszyce – kościół pw. św. Andrzeja z XVI w., 
wyposażenie świątyni głównie w stylu 
barokowym, kamienna chrzcielnica z XVIw. 

 Bobrek - Spichlerz z XVIII w.; obiekt drewniany z cechami budownictwa 
ludowego, wzorowany na śląskich spichlerzach folwarcznych 



Imprezy 
Cykliczne 



Life Festival Oświęcim  

Festiwal o międzynarodowej randze organizowany nieprzerwanie od 2010 r.  Idea festiwalu 
to budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi oraz walka 
z rasizmem i antysemityzmem. LFO to cykl koncertów z udziałem gwiazd światowego  
i polskiego formatu, a także szereg konferencji, wystaw oraz wydarzeń kulturalnych  
i sportowych o pokojowym przesłaniu. 
 
W program festiwalu wpisuje się również coroczne dzieło dekoracyjnego malarstwa 
ściennego (mural) zaprojektowane  i wykonywane przez wybitnych grafików, w tym 
dotychczas:  Edwarda Dwurnika, Andrzeja Pągowskiego i Rafała Olbińskiego.  
 
Punktem kulminacyjnym festiwalu są koncerty finałowe, takich gwiazd jak m.in.: Ray 
Wilson, James Blunt, Peter Gabriel oraz Sting. W 2014 roku jedną z gwiazd będzie 
legendarny zespół Soundgarden. 



Tydzień Kultury Beskidzkiej 

Święto muzyki folkowej organizowane  corocznie 
na przełomie lipca i sierpnia na wielu estradach 
jednocześnie, m.in. w Oświęcimiu, Żywcu, Makowie 
Podhalańskim. W roku 2013 odbył się już po raz  
50-ty. 



Jarmark Kasztelański  
w Oświęcimiu  

Impreza odbywająca się w maju na wzgórzu 
zamkowym, każdego roku starająca się 
przybliżyć inną, mijającą epokę.  



Festiwal ETNOmania  

Impreza cykliczna odbywająca się w lipcu  
na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego  
w Wygiełzowie, prezentująca warsztaty rzemiosła  
i rękodzieła ludowego. 



Turniej rycerski i łuczniczy na 
Zamku Lipowiec 

Zlot Wiedźm i Czarownic 
na Zamku Lipowiec  



Ziemniaczysko pod Lipowcem 

Impreza o charakterze kulinarnym, 
przyciągająca nie tylko rzesze rzemieślników, 
gospodyń, tancerzy, artystów, ale przede 
wszystkim gości spragnionych dobrej kuchni  
i zabawy.  



Festiwal Ziemniaki po cabańsku  

Impreza organizowana w Chrzanowie, 
podczas której można skosztować ziemniaki 
przygotowane według różnych receptur. 



Wielkie Zatorskie Żniwa 
Karpiowe  

Impreza odbywająca się w październiku  
w Zatorze, stanowiąca uwieńczenie  cyklu imprez 
plenerowych pt. Festiwal Doliny Karpia, podczas 
których m.in można skosztować jedynego  
w swoim rodzaju „karpia wędzonego”. 
Nowością tegorocznych Żniw było 
przygotowanie ze Stowarzyszeniem 
Małopolskich Kucharzy i Cukierników Hanysko – 
gorolskie grillowanie karpia.  



  
 Aktywne formy  

wypoczynku 



• Zatorland - edukacja poprzez rozrywkę w parku ruchomych dinozaurów, Parku 
owadów, Parku mitologii oraz tegorocznej nowości - Parku bajek i wodnych 
stworzeń  

• Zimą  miejsce to zamienia się w świat bajek w Parku Świętego Mikołaja  

• Tegoroczna nowość  - dom do góry nogami z garażem i zaparkowanym w nim 
samochodem 

• Całoroczne lodowisko  

 
www.zatorland.pl 



• Tereny przyrodnicze o szczególnym znaczeniu ekologicznym i rekreacyjnym: 

 Tereny Natura 2000 
 Lasy Łęgowe nad Sołą 
 Bulwary nad Sołą 



 Stawy rybne w Dolinie Karpia 

 Puszcza Dulowska  

• Największy kompleks leśny na terenie gminy Trzebinia 

• Włączony w granice obszaru chronionego krajobrazu Zespołu Jurajskich Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - Tenczyński Park Krajobrazowy 

• Występująca roślinność:  sosna zwyczajna, czeremcha, ostroklapowy dąb czerwony,  
brzoza brodawkowata, a także rośliny krzewiaste, paprotniki oraz mszaki 

• Ścieżka edukacyjna wiodąca z Młoszowej do granicy leśnej z gminą Krzeszowice 

• Liczne szlaki rowerowe 

 Zalew Chechło 

 Baseny: w Oświęcimiu, Trzebini, 
Chrzanowie, Brzeszczach, Kętach 



• W październiku tego roku w Broszkowicach w gminie Oświęcim miało miejsce 
wodowanie połączone z pierwszym uroczystym flisem krypy. Krypa zwana 
„Szwajcarką” przepłynęła ponad 15 km z Oświęcimia do Jankowic. 

•  Od wiosny 2014 planowane są regularne rejsy. 



Trasy turystyczne 
 

  



• Trasy piesze i rowerowe ukazujące walory przyrodnicze 
i turystyczne ziemi oświęcimskiej i chrzanowskiej, między innymi część 
trasy Greenway: Kraków – Morawy – Wiedeń 

 

• Rzeki Soła i Wisła umożliwiają uprawianie sportów wodnych. 

• Dotychczasowe wyprawy kajakowe przez Oświęcim: 

 

 Wyprawa Marka Kamińskiego wraz z kilkunastoosobową grupą 
młodzieży  z kilku państw świata -Ekspedycja Wisła 2009 

 „Zimowa Ekspedycja Wisła 2010” – samotna wyprawa Marka 
Kamińskiego 

 „Zimowa Ekspedycja Wisła 2012” 

 Ogólnopolski Spływ kajakowy  „Trzech Zapór” organizowany przez TKKF 
„Motor” Andrychów – zakończenie spływu w Oświęcimiu (w 2013 roku 
odbył się już po raz 47) 

 

 

 



• W niniejszej prezentacji wykorzystano zdjęcia: 

 

 Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcimiu 

 Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Oświęcimiu 

 Muzeum Zamek w Oświęcimiu 

 Towarzystwa na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu 

 Punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie 

 Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach 

 Stowarzyszenia „Doliny Karpia”  

 Michała Kowalskiego  

 Archiwum Starostwa Powiatowego w Chrzanowie 

 Grzegorza Piotrowskiego 

 Archiwum Urzędu Gminy Babice 

 


