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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” funkcjonuje  
na obszarze siedmiu gmin: Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, 
Zebrzydowice (powiat cieszyński), Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice 
(powiat pszczyński). 
Żabi Kraj to kraina położona w niepozornym, ale bogatym przyrodni-
czo zakątku Śląska, w okolicy Doliny Górnej Wisły. Wisła i jej dopływy 
pozwoliły tu utworzyć wiele stawów hodowlanych. Duża ich liczba, 
a także istniejący od 1955 roku sztuczny zbiornik – Jezioro Goczałko-
wickie są  dobrym środowiskiem życiowym m.in. dla wielu płazów, pta-
ków, dlatego większość obszaru obejmuje NATURA 2000.

Fisheries Local Action Group „Frogland” operates on the area of seven 
communes: Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice (Cie-
szyn County), Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice (Pszczyna County). 
„Frog Land” is  located on inconspicuous area of Silesia, in the region of 
the Upper Vistula Valley, which is, however, of great natural interest. The 
Vistula River along with its tributaries allowed to form many fish ponds 
here. Their large number, as well as a constructed reservoir – Goczałko-
wice Lake – which has existed since 1955, form good environment for 
numerous amphibians and birds, and for this reason, most of this area 
is covered by NATURA 2000.
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traSy nordic 
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Publikacja oraz Gminne Kompleksy Tras Nordic Walking 
powstały przy współpracy Stowarzyszenia LGR „Żabi Kraj” 

i Stowarzyszenia „Dolina Karpia” w ramach środka 4.2. 
PO RYBY 2007-2013

 

„Operacja współfinansowana przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą 

inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.”
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StowarzySzenie „doLina karpia”
LokaLna Grupa rybacka

ul. Rynek 2, 32-640 Zator, tel./fax: 33 841 18 87
e-mail: biuro.lgr@dolinakarpia.org

www.dolinakarpia.org

Stowarzyszenie „Dolina Karpia” funkcjonuje na obszarze siedmiu 
gmin: Brzeźnica, Spytkowice i Tomice (powiat wadowicki) oraz Osiek, 
Polanka Wielka, Przeciszów i Zator (powiat oświęcimski). Jego powo-
łanie było konsekwencją wieloletniej aktywności lokalnych środowisk 
w kierunku rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego terenu. Ten wyjątkowy obszar, zwany Doliną 
Karpia, stanowi historyczne zagłębie hodowli karpia, w którym tra-
dycje związane z gospodarką rybacką przekazywane są z pokolenia  
na pokolenie, stanowiąc ważną dziedzinę lokalnej gospodarki.

The Carp Valley Foundation operates at the area of seven municipalities: 
Brzeźnica, Spytkowice and Tomice (in Wadowice County), and Osiek, Po-
lanka Wielka, Przeciszów and Zator (in Oświęcim County). The creation 
of the Carp Valley Foundation was a consequence of many years of ac-
tivities of the local groups aimed at developing tourism and at the same 
time at protecting the cultural and natural heritage of the region. This 
unique area, called the Carp Valley, has always been a carp-breeding 
region. The traditions concerned with the fishing industry have been 
passed from generation to generation and they constitute an important 
branch of the local economy.

StowarzySzenie 
doLina karpia

traSy nordic waLkinG na terenie 
„doLiny karpia”

informacje o nordic waLkinG
information on nordic poLe waLkinG 

opiS projektu/project deScription

W latach trzydziestych ubiegłego stulecia skandynawscy biathloniści 
i narciarze biegowi w ramach letnich treningów uprawiali marsz z ki-
jami. W latach 80-tych Nordic Walking rozpowszechniło się  jako 
efektywna forma ruchu, dzięki której bardzo szybko można poprawić 
ogólną kondycję fizyczną organizmu, bez specjalistycznego sprzętu, 
w bardzo prosty i przyjemny sposób. Lata 90-te można uznać za karie-
rę dla tego sportu, który dynamicznie rozwija się do dziś.

In the 1930s Scandinavian  biathlonists and cross-country skiers prac-
ticed walking with poles as a part of their summer trainings. In the 1980s  
it spread as an effective form of physical activity thanks to which the 
general condition can be improved very quickly and without any special 
gear, in simple and pleasant way. The sport flourished in the 1990s and 
it has been developing dynamically until present.

Nordic Walking to coraz popularniejsza forma aktywności fizycznej, 
która wywodzi się ze Skandynawii.  W 2012 roku zostaliśmy zapro-
szeni przez Stowarzyszenie „Włóczykije” ze Skoczowa do współorga-
nizowania Marszy Nordic Walking „Kijami w Cukier”. W ramach pozy-
skanych środków w ramach środka 4.2. objętego PO RYBY 2007-2013 
powstał pomysł na stworzenie tras Nordic Walking. 

W rezultacie utworzyliśmy Gminne Kompleksy Tras Nordic Walking. 
Koncepcja zawiera, iż w każdym kompleksie powstały 3 trasy, ze 
wspólnym startem. Łącznie mają ok. 30 km. Gminne Kompleksy Tras 
Nordic Walking powstały w każdej gminie należącej do LGR tj. Chybiu, 
Dębowcu, Goczałkowic-Zdroju, Skoczowie, Strumieniu, Pawłowicach 
i Zebrzydowicach oraz na terenie gmin Spytkowice i Brzeźnica nale-
żących do Stowarzyszenia Dolina Karpia. Ponadto na terenie Żabiego 
Kraju w każdym kompleksie powstały siłownie na wolnym powietrzu. 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z nich.

Krzysztof Szymura
Prezes Zarządu

Nordic Pole Walking is a form of physical activity originating from 
Scandinavia, which gains more and more popularity.  In 2012 we were 
invited by the Association „Włóczykije” from Skoczów to co-organi-
se the Nordic Pole Walking Marches „Kijami w Cukier”. In the scope  
of  funds obtained from  measure 4.2. covered by the Operational Pro-
gramme for Fisheries 2007-2013 the idea appeared to create Nordic Pole 
Walking trails. 

As a result, we have created the Communal Complexes of Nordic Pole 
Walking Trails. The concept provides for creation of 3 trails in each com-
plex, with common start. It total, they have ca. 30 km. The Communal 
Complexes of Nordic Pole Walking Trails have been created in each com-
mune that belongs to the Local Fishing Group, i.e. Chybie, Dębowiec, 
Goczałkowice-Zdrój, Skoczów, Strumień, Pawłowice and Zebrzydowice, 
and on the area of communes  Spytkowice and Brzeźnica that belong to 
the Carp Valley Association. Moreover, on the area of  Frog Land outdoor 
fitness centres will be created in each complex. Feel invited to use them.

Krzysztof Szymura
President of the Board
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jak dobraĆ kijki
how to chooSe
waLkinG poLeS

Ćwiczenia podczaS i po treninGu 
exerciSeS durinG and after traininG 

220-WIEK/age = 
100% HRmax

1. Zgięcie grzbietowe i podeszwowe stóp./Scrunch your 
toes in and flex them up. 2. Oba uda stykają się, przycią-
gnięcie stopy do pośladków./Keep your tights together, 
raise one heel up toward your buttocks and touch your 
buttocks. 3. Opad tułowia w przód./Bend forward.  
4. Kij trzymany wzdłuż kręgosłupa./Hold the walking 
pole along your spine. 5. Krążenia ramionami z kijkami 
wyciągniętymi przed siebie./Circle your arms while hold-
ing the walking poles in front of you.

1. 2. 3. 4.

Ćwiczenia przed treninGiem – rozGrzewka 
exerciSeS before traininG
Rozgrzewka obejmuje proste ćwiczenia fizyczne, które mają na celu 
rozgrzać i uelastycznić mięśnie oraz przygotować organizm do wysił-
ku. Dzięki rozgrzewce zwiększa się również zakres ruchów w stawach 
i poprawia koncentracja, co zmniejsza ryzyko urazu.
It includes simple physical exercises in order to warm up and tone your 
muscles and to prepare your body for physical effort. It also allows to 
increase the range of movements in your joints and improves concentra-
tion, which it turn decreases the risk of injury.

1. Zgięcie grzbietowe i podeszwowe stóp./Scrunch your 
toes in and flex them up. 2. Wspięcia na palce (10 powtó-
rzeń)./Rise on your toes (10 repetitions). 3. Krążenia sta-
wów kolanowych w prawo (10 powtórzeń), w lewo (10 
powtórzeń)./Roll your knees inwards (10 repetitions) and 
outwards (10 repetitions).  4. Półprzysiady na całych sto-
pach (10 powtórzeń)./Do half knee bends without rising 
your heels (10 repetitions). 5. Rozkrok, uginając kolana 
przenosimy ciężar ciała z prawej na lewą stronę i  od-
wrotnie  (10 powtórzeń)./Stand with your legs astride, 
transfer your weight from one side to another bending 
your knees simultaneously (10 repetitions). 6. Krążenia ra-
mion w tył i w przód (po 10 powtórzeń)./Circle your arms 
backward and forward (10 repetitions). 7. Skłony głowy 
w przód/tył i lewo/prawo./Bend you head forward, bac-
kward and sideward.

1. 

2. 3. 4. 5.

6.

7.

5.

prawidŁowa dieta 
proper diet

To estimate the length of the walking 
pole, one should use the following 
formula: 0,68 x your height in centi-
metres.
When choosing the suitable walking 
poles, you should take into account 
the type of training you want to do. 
Depending whether you intend to 
walk slowly or dynamically, you will 
need poles which are 5 cm shorter 
or longer than the length you obtain 
from the above equation/table.

Aby oszacować długość kijka na-
leży skorzystać ze wzoru: 0,68 x 
wzrost w centymetrach.
Dobierając odpowiednie kijki 
należy wziąć pod uwagę rodzaj 
treningu. Jeśli będziemy masze-
rować powoli dobieramy kij od-
powiednio o  5  cm krótszy, przy 
marszu dynamicznym, dobieramy 
kij o 5 cm dłuższy od długości wy-
liczonej ze wzoru/tabelki.

Aby w pełni wykorzystać zalety treningu Nordic Walking należy pamię-
tać o odpowiedniej diecie. Przed treningiem należy spożyć odżywczy 
posiłek bogaty w węglowodany. Po wysiłku fizycznym posiłek powi-
nien zawierać duże ilości białka, które pomaga regenerować i od-
budowywać mięśnie. Ważne jest również ciągłe uzupełnianie wody,  
która ma bezpośredni wpływ na wydolność organizmu.

You must remember about proper diet to make the 
most of the advantages offered by Nordic Pole Wal-
king training. Before training have a nutritious 
meal, rich in carbohydrates. After physical effort 
your meal should contain a lot of protein, which 
allows for muscle regeneration and recon-
struction. It is also important to supplement 
water all the time, since it has direct impact 
on the function of your organism.

zakreSy tĘtna dLa 3 poziomÓw treninGowych
nordic waLkinG
heart rate  ranGeS for 3 traininGS LeveLS nordic poLe waLkinG
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Ćwiczenia po treningu zapewniają wyciszenie psychiczne i fizyczne. 
Obniżają tętno treningowe do spoczynkowego. Etap ten składa się  
ze spokojnego marszu, ćwiczeń oddechowych i rozciągania.

These post-training exercises help you to calm down, both mentally and 
physically. They bring the training heart rate back to the resting level. This 
stage comprises a calm walk, as well as breathing exercises and stretching.



Gmina
chybie

Gmina Chybie nie leży na głównym szlaku turystycznych wędrówek Śląska 
Cieszyńskiego, warto jednak się tu zatrzymać, choćby na chwilę. Podróżny 
znajdzie w gminie ciekawostki przyrodnicze, historyczne i religijne, na czele 
ze znanym Sanktuarium Maryjnym.
Otaczająca przyroda to z jednej strony Aleja Dębowa wzdłuż ulic Bielskiej 
i Cieszyńskiej z prawie dwiema setkami dębów zasadzonych w drugiej poło-
wie XIX w., natomiast z drugiej strony rezerwat torfowiskowy „Rotuz” i stawy  
hodowlane. Industrializacja z przełomu XIX/XX w. pozostawiła trwałe ślady 
w postaci linii kolejowej o znaczeniu międzynarodowym i zlikwidowanej 
już niestety cukrowni, której komin pozostaje do dziś swoistym punktem 
odniesienia. Osoba spragniona wrażeń i przeżyć o charakterze duchowym 
może wstąpić do kościoła pw.  Chrystusa Króla w  centrum Chybia, gdzie 
znajduje się słynący cudami obraz Matki Boskiej Gołyskiej. Po  sąsiedzku 
mieści się park z fontanną ozdobioną figurą Utopca – symbolem gminy.

Commune of Chybie does not lie on the main route of tourist tours of the 
Cieszyn Silesia; however, it is worth stopping here, even for a while. Visitors 
can find curiosities from the world of nature, history and religion, with well 
known Sanctuary of Holy Mary here.
Surrounding nature encompasses the Oak Lane along Bielska and Cieszyń-
ska Street, with almost two hundred oaks planted in the second half of the 
ninetieth century, and on the other side there is a peat-bog reserve  „Rotuz” 
and rearing ponds. Industrialization at the turn of the 19th and 20th cen-
turies left permanent marks in the form of the railway line of international 
importance and the sugar factory, which unfortunately had already been 
removed  and whose chimney has been a certain point of reference until 
present. Those who seek spiritual experience should visit the Christ the King 
Church in the centre of Chybie with the miraculous picture of the Mother 
of God brought from the chapel of Gołysz. In the neighbourhood there is 
a park with a decorative figure of „Utopiec” – the symbol of the commune.

Start i koniec traS/Start and finiSh of traiLS  
Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu
Sports field at the Primary School No. 1 in Chybie

 

traSa zieLona – Łatwa
Green traiL – eaSy nr 1długość/ Lenght: 6,5 km 

czas/ time: 1 h

traSa czerwona – trudniejSza
red traiL – medium nr 2długość/ enght: 10,8 km 

czas/ time: 2,5 h

traSa czarna – trudna
bLack traiL – hard nr 3długość/ Lenght: 13,4 km 

czas/ time: 3,5 h

Trasa prowadzi głównie drogą asfaltową przez sołectwo Frelichów. 
Częściowo pokrywa się ze szlakiem myślistwa. Po drodze można zoba-
czyć liczne stada saren oraz dzikie ptactwo. 

The trail runs with asphalt road through the area of Frelichów. It partly 
coincides with the hunting trail. Numerous roe deer herds and wild birds 
can be seen on the way.

Trasa najtrudniejsza i najdłuższa, ale zarazem najbardziej interesująca, 
z rozciągającym się nad horyzontem widokiem na Beskidy. Prowadzi 
obok Mamicówki wybudowanej przez szlachcica Antoniego Daszkie-
wicza-Czajkowskiego w roku 1927. Nieopodal można również zoba-
czyć dwa Zakłady Polskiej Akademii Nauk w  Gołyszu. Częściowo po-
krywa się z Wiślańską Trasą Rowerową biegnącą przez gminę.

It is the most difficult and longest trail, but it is also most interesting, with 
the view on the Beskid Mountains on the horizon. It runs next to Mami-
cówka erected by the nobleman Antonii Daszkiewicz-Czajkowski in 1927. 
Nearby, in Gołysz two institutes of the Polish Academy of Sciences can be 
seen. The trail partly coincides with the Vistula Bike Trail running through 
the commune. 

Trasa biegnie głównie drogą asfaltową, tylko na krótkim odcinku wą-
ską, trawiastą ścieżką wzdłuż linii kolejowej. Po drodze znajdują się 
liczne kapliczki przydrożne i krzyże pokutne tworzące inspirujący szlak 
kapliczek chybskich, liczący blisko 100 punktów kultu religijnego, roz-
mieszczonych zarówno w miejscach publicznych, jak i nieznanych za-
cisznych zakątkach gminy. W połowie trasy można zobaczyć Izbę Edu-
kacji Przyrodniczej „Kadłubek” lub odpocząć podziwiając uroki Jeziora 
Goczałkowickiego. 

The trail mostly runs with asphalt road, and only on a short fragment it is 
a narrow and grassy path along the railway line. On the way you can see 
numerous roadside shrines and penitential crosses that form an inspiring 
trail of Chybie Shrines, with almost 100 points of religious cult, distribu-
ted both in public places and in unknown, quiet corners of the commune. 
In the middle of the trail you can visit the Chamber of Natural Education 
„Kadłubek” or have a rest enjoying the view on the Goczałkowice Lake.  
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Gmina chybie



 

Gmina
dĘbowiec

Gmina Dębowiec leży w zachodniej części Pogórza Cieszyńskiego.  
Pierwsze wzmianki dotyczące terenów należących do gminy pochodzą  
z XIII w. Najwcześniej, bo już w 1223 r. w dokumentach wymieniane były  
miejscowości Iskrzyczyn i  Ogrodzona, jednak najwięcej informacji  
zachowało się o Simoradzu. W kościele św. Jakuba jest barokowy ołtarz  
z pierwszej połowy XVII w. oraz organy z XVIII w. Obiektem historycznym 
znajdującym się w Simoradzu jest również gorzelnia z pierwszej połowy 
XIX w. – obecnie zabudowania gospodarcze RSP. Do zabytkowych obiek-
tów gminy należą również  3 budynki szkolne. Pierwszy z nich wybudo-
wany został w Dębowcu w 1908 r. z okazji 60-lecia panowania monarchy 
austriackiego Franciszka Józefa. Drugi znajduje się w  Simoradzu i  liczy 
100 lat, a trzeci powstał w Ogrodzonej w 1912 r.

Commune of Dębowiec lies in the western part of the Cieszyn Foothills. 
The first mentions on the areas that belong to the commune date back to 
the 13th century. The first localities mentioned in documents as early as in 
1223 are Iskrzyczyn and Ogrodzona, however, the greatest number of in-
formation on Simoradz survived. In St. Jacob Church there is the baroque 
altar from the first half of the 17th century, as well as the organ from the 
18th century. Another historical facility in Simoradz is the distillery that 
dates back to the first half of the 19th century – at present these are the 
buildings of RSP. There are also three school buildings among the historic 
objects of the commune. First of them was erected in Dębowiec in 1908 to 
commemorate the 60th anniversary of the rule of the Austrian Monarch 
Franz Joseph. The second one is located in Simoradz and it is 100 years 
old, and the third one was erected in Ogrodzona in 1912.

Start i koniec traS/Start i koniec traS  
Centrum Dębowca przy tężniach solnych
The centre of Dębowiec  at the salt graduation towers

nr 1
Na trasie znajduje się XIX-wieczny kościół św. Małgorzaty, a także ewan-
gelicki kościół Zbawiciela. W centrum wsi warto zatrzymać się przy lecz-
niczych tężniach solankowych, nieopodal których, znajduje się pomnik 
upamiętniający pierwszy zrzut Cichociemnych w Polsce. 

On the trail there is the St. Margaret Church from the 19th century, as well 
as the Evangelical Church of the Saviour. In the centre of the village it is 
worth stopping at the healing salt graduation towers next to which there 
is a monument to commemorate the first soldiers trained in the West and 
parachuted over Nazi-occupied Poland to join the resistance forces.

Najdłuższa trasa przebiegająca przez pagórkowaty teren pośród licz-
nych i urokliwych stawów hodowlanych, w których od stuleci prowadzo-
ne są wylęgi wielu gatunków ryb. Po drodze znajdują się liczne punkty 
widokowe, z których można podziwiać nieodległy Beskid Śląski oraz  
Pogórze Śląskie. Na trasie najbardziej interesującym obiektem jest  
zabytkowy kościół św. Jakuba Apostoła w Simoradzu. To jeden z naj-
starszych obiektów sakralnych na Śląsku Cieszyńskim, którego początki  
budowy określa się na XIII-XIV wiek, a jego historia kryje w sobie tajem-
niczą legendę o Zakonie Templariuszy. 

The longest trail runs through the hilly terrain among numerous enchan-
ting fish ponds with great number of species of fish farmed there for hun-
dreds of years. There are numerous points to watch the nearby Silesian 
Beskid Mountains and the Silesian Foothills. The most interesting object 
on the trail is the historic St Jacob the Apostle Church in Simoradz. It is one 
of the oldest church facilities in the Cieszyn Silesia, with beginnings of its 
construction dating back to the 13th and 14th centuries and its history con-
ceals the mysterious legend of the Knights Templar.

Trasa interesująca widokowo, przebiegająca pomiędzy polami i łąkami, 
ukazująca tym samym rolniczy charakter gminy. Biegnie cały czas dro-
gami asfaltowymi. Prowadzi obok klasycystycznego dworu w  zespole 
dworsko-parkowym, w okolicach którego zlokalizowane są  300-letnie 
pomniki przyrody. W pobliskim lesie powyżej dworu, znajduje się zbio-
rowa mogiła upamiętniająca zastrzelonych więźniów goleszowskiej filii 
obozu zagłady w Oświęcimiu.

The route offers interesting views, runs among the fields and meadows 
and thus testifies to the rural character of the commune. It runs via asphalt 
roads all the time. It leads next to the classical manor house in the manor 
house and park complex, with 300-year-old natural monuments in the ne-
ighbourhood. In the nearby forest above the manor house there is a mass 
grave that commemorates the prisoners of the Goleszów branch of the de-
ath camp in Oświęcim, who were shot to death.
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traSa zieLona – Łatwa
Green traiL – eaSy nr 1długość/Lenght: 7,9 km 

czas/time: 1,5 h

traSa czerwona – trudniejSza
red traiL – medium nr 2długość/Lenght: 10,2 km 

czas/time: 2 h

traSa czarna – trudna
bLack traiL – hard nr 3długość/Lenght: 13,8 km 

czas/time: 3 h



Gmina dĘbowiec



Gmina
GoczaŁkowice-zdrÓj

Goczałkowice-Zdrój to gmina położona w dolinie górnej Wisły, oko-
ło 40  km na południe od Katowic. Na jej terenie znajdują się liczne 
stawy rybne i  rekreacyjne, a także Jezioro Goczałkowickie będące 
jednym z  największych sztucznych zbiorników wodnych, zaopatru-
jące Górny Śląsk w wodę pitną. Goczałkowice-Zdrój słynie również 
z uzdrowiska, które zostało założone w 1862 r. Od tego czasu dzięki 
źródłom solanki jodobromowej leczone są schorzenia narządów ru-
chu, schorzenia reumatyczne, stany pourazowe, a także wiele innych 
dolegliwości. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji i zabytków. 
Do najbardziej rozpoznawanych należy budynek pijalni, wzniesiony 
w 1862 r. w stylu architektury parkowej. Po drugiej stronie ulicy znaj-
duje się dawny hotel znany pod nazwą „Prezydent” lub „Cesarski”, 
dziś mieści się w nim siedziba administracji WORR. Tuż obok znajduje 
się pawilon zdrojowy „Wrzos”.

Goczałkowice-Zdrój is the commune situated in the Upper Vistula Valley, 
approximately 40 km to the South of Katowice. There are numerous fish 
ponds and recreational ponds on its area, such as the Goczałkowice Lake, 
one of the largest constructed reservoirs, that supplies the Upper Silesia 
with drinking water. Goczałkowice-Zdrój is also famous as a health re-
sort established in 1862. Since then, thanks to iodine and bromine brine, 
motor organ disorders, rheumatic disorder, post-traumatic condition and 
numerous other diseases have been treated here. There are numerous 
attractions and historic monuments that wait for visitors. The most reco-
gnizable is the building of pump room, constructed in 1862 in park archi-
tecture style. On the other side of the street there is the old hotel known as 
„President” or „Imperial”, which holds the administration offices of WORR. 
Spa pavilion „Wrzos” is located nearby.

Start i koniec traS/Start i koniec traS
Przy siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
At the Communal Cultural Centre in Goczałkowice-Zdrój

 

Trasa najłatwiejsza prowadzi wzdłuż deptaku przy bibliotece w Goczał-
kowicach-Zdroju. Dalej prowadzi dookoła stawu Maciek i częściowo 
pokrywa się ze Szlakiem Rowerowym Greenway. Znaczna część trasy 
prowadzi wałami, skąd rozpościerają się piękne widoki. Szlak biegnie 
wzdłuż rzeki Wisły.

The easiest trail leads along the promenade next to the library in 
Goczałkowice-Zdrój. Further, it goes around the Maciek pond and partly 
coincides with the Bike Trail Greenway. The substantial part of the trail 
runs on the embankments offering beautiful views. The trail runs along 
the Vistula River.

Trasa czarna jest trasą najbardziej urozmaiconą. Opuszczając centrum 
prowadzi w kierunku zapory na Jeziorze Goczałkowickim, skąd rozpo-
ściera się piękna panorama. Wracając wałami mijamy staw Zabrzeszczak 
i Maciek równolegle do rzeki Wisły. Po przejściu pod wiaduktem ostatni 
odcinek trasy prowadzi asfaltową drogą.

The black trail is the most diversified one. Leaving the centre it leads to-
wards the dam on Goczałkowice Lake and offers  a beautiful panorama. 
When returning on the embankments, the ponds Zabrzeszczak and Maciek 
are passed, parallel to the Vistula River. After going under the viaduct, the 
last fragment of the trail leads via asphalt road.

Prowadzi przez osiedle domków jednorodzinnych, mijając kompleks 
sportowy, a następnie Ogród Kapiasów, w którym można odpocząć i na-
brać siły do dalszej wędrówki. Końcowa część trasy pokrywa się z trasą 
zieloną, wprowadzając w obszar Natura 2000.

It leads through the single family residential development area, passes the 
sports complex, and subsequently, the garden „Ogród Kapiasów”, where 
you can rest and gather your strength to continue walking. The final part 
of the trail coincides with the green trail leading into the Nature 2000 area.

| 1716 | 

traSa zieLona – Łatwa
Green traiL – eaSy nr 1długość/Lenght: 7,1 km 

czas/time: 1,5 h

traSa czerwona – trudniejSza
red traiL – medium nr 2długość/Lenght: 9,6 km 

czas/time: 2 h

traSa czarna – trudna
bLack traiL – hard nr 3długość/Lenght: 16,4 km 

czas/time: 3,5 h



Gmina GoczaŁkowice-zdrÓj



Gmina
pawŁowice

Gmina Pawłowice leży w południowej części Górnego Śląska. Pierw-
sza wzmianka o Pawłowicach pochodzi z XIII wieku. Świadectwem 
ponad 700-letniej historii tych ziem są zabytki, z których najcen-
niejsze to m.in.: pochodzący z XVI wieku kościół św. Jana Chrzciciela  
w Pawłowicach, drewniany kościół św. Katarzyny w Pielgrzymowicach 
z 1746 r. (z  organami, na których grywał Karol Miarka), słupy gra-
niczne z  XVIII   wieku ustawione na byłej granicy prusko-austriackiej.  
Przez gminę biegnie Szlak Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich. Szcze-
gólnego uroku dodają krajobrazowi liczne kapliczki i krzyże przydroż-
ne. Poprzecinane   licznymi stawami lasy, łąki, i pola uprawne tworzą 
malownicze pejzaże, stanowiące o turystycznej atrakcyjności regio-
nu. Gmina Pawłowice słynie również z hodowli ryb, zwłaszcza karpia  
i suma afrykańskiego. 

Commune of Pawłowice lies in the southern part of the Upper Silesia. Paw-
łowice was first mentioned in the 13th century. What testifies to over se-
ven hundred years of history of this land are the monuments, from which 
the most precious ones include, among others: St. John the Baptist Church 
in Pawłowice from the 16th century, wooden St. Catherine Church in  Piel-
grzymowice from 1746 (with the organ played by Karol Miarka), border 
posts dating back to the 18th century, put up on the former Prussian and 
Austrian border. The Route of Evacuation of the Prisoners of Oświęcim 
runs through the commune. What lends special charm to the landscape 
are numerous roadside shrines and crosses. Forests, meadows and ara-
ble fields with plenty of ponds form picturesque landscapes, making the 
region attractive for tourists. The commune of Pawłowice is also famous 
for fish farming, and in particular, farming of carp and African sheatfish.

Start i koniec traS/Start i koniec traS
Osiedlowy Dom Kultury od strony ul. Kruczej
Local community cultural centre from the side of Krucza street 

 

Trasa przebiega częściowo przez centrum Pawłowic oraz obrzeża KWK 
Pniówek. Prowadzi chodnikami i deptakami obok miejscowych szkół, 
lodowiska sezonowego, Gminnego Ośrodka Sportu i basenu „Wodny 
Raj”. Jest to trasa najłatwiejsza, najmniej wymagająca, przeznaczona 
dla początkujących.

The trail partly runs through the centre of Pawłowice and the edge 
of the coal mine KWK Pniówek. It leads via the sidewalks and prom-
enades next to the local schools, seasonal ice rink, Communal Sports 
Centre and the swimming pool „Wodny Raj”. It is the easiest trail, re-
quires little effort and it is aimed for beginners.

Trasa częściowo przebiega dookoła centrum Pawłowic, koło zabytko-
wego XVI-wiecznego kościoła św. Jana Chrzciciela i pięknego parku  
im. ks. prof. Stanisława Pisarka. Na kolejnych odcinkach prowadzi 
wzdłuż ruchliwej drogi, aż do pobliskich Warszowic, gdzie znajduje się 
najbardziej atrakcyjny odcinek trasy. Prowadzi przez pola uprawne,  
na których często można spotkać stada saren. 

The trail runs around the centre of Pawłowice in its part, passing the his-
toric St. John the Baptism Church from the 16th century and the beauti-
ful park of the Reverend Prof. Stanisław Pisarek. On the next fragments 
it runs along the busy road to the nearby Warszowice, where the most 
attractive fragment of the trail is located. It runs through arable fields, 
where roe deer herds can be frequently encountered.

Trasa w większości biegnie przyjemnymi i zróżnicowanymi widokowo 
drogami spacerowymi. Prowadzi przez pola, las pomiędzy stawami 
hodowlanymi Kotlina i Młyński, na ich wysokości trasa pokrywa się 
ze ścieżkami rowerowymi, dalej prowadzi wzdłuż spokojnych uliczek 
z domkami jednorodzinnymi i gospodarstwami rolniczymi.

The trail mostly runs via pleasant walking paths offering diversified 
views. It leads through the fields, the forest between the fish ponds Kot-
lina and Młyński, and in this point the trail coincides with bike paths; 
further, it runs along quiet streets with single family houses and farms.
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traSa zieLona – Łatwa
Green traiL – eaSy nr 1długość/Lenght: 5,1 km 

czas/time: 1 h

traSa czerwona – trudniejSza
red traiL – medium nr 2długość/Lenght: 11,4 km 

czas/time: 2,5 h

traSa czarna – trudna
bLack traiL – hard nr 3długość/Lenght: 14,3 km 

czas/time: 3 h



Gmina pawŁowice



Najstarsza wzmianka o Skoczowie pochodzi z 1209 roku, dlatego też  
Skoczów należy do najstarszych śląskich miast. 
Swoje atrakcyjne położenie zawdzięcza również pobliskim ośrodkom 
turystycznym. Na uwagę zasługują liczne obiekty zabytkowe: Ratusz 
z XVII wieku, fontanna z barokową figurą Jonasza, zwanego Trytonem  
i secesyjne kamieniczki z XX wieku. 
Skoczów posiada wiele ścieżek pieszych i rowerowych. Przez gminę 
przebiega szlak dziedzictwa kulturowego GREENWAYS Kraków-Mo-
rawy-Wiedeń. Obecność licznych stawów daje możliwość tworzenia 
łowisk, gdzie wolny czas na świeżym powietrzu spędzają całe rodziny 
łowiąc ryby.

The oldest mention about Skoczów dates back to 1209, which means 
that it belongs to the oldest towns of Silesia.
It also owes its attractive location to the nearby tourist centres. Nu-
merous historic objects deserve your attention: town hall from the 
17th century, the fountain with the baroque figure of Jonah, called 
the Triton, as well as the Art Nouveau tenements from the 20th cen-
tury.
Skoczów has many walking and biking paths. The cultural heritage 
trail GREENWAYS Cracow-Moravia-Vienna crosses the commune. Pre-
sence of numerous ponds allows for creation of fisheries, offering a 
possibility for whole families to spend their free time outdoors, fi-
shing together.

Gmina
SkoczÓw

Start i koniec traS/Start i koniec traS 
Przed Pływalnią „Delfin”
In front of the swimming pool „Delfin”

Trasa usytuowana jest tylko w Skoczowie nie przechodzi do innych  
sołectw. Biegnie wałami Wisły, chodnikami dla pieszych, pięknym Szla-
kiem Sarkandrowskim w kierunku Wzgórza Kaplicówki. Większość trasy 
prowadzi przez malowniczy las, wiedzie przez łąki obok wyciągu nar-
ciarskiego, następnie koło Dębu Papieskiego i Kaplicy św. Jana Sarkan-
dra schodzi w dół szlakiem Sarkandra w kierunku Pływalni.

The trail is located only in Skoczów and does not lead to other communes. 
It runs along the embankments of the Vistula River, the sidewalks and the 
beautiful Sarkander trail towards the  Hill Kaplicówka. Most of the trail runs 
through the picturesque forest, the meadows next to the ski lift, and sub-
sequently next to the Papal Oak and St. John Sarkander Chapel and then 
it descents with the Sarkander trail in the direction of the swimming pool.

Trasa po starcie prowadzi w lewo na wały rzeki Wisły, następnie prze-
biega drogą asfaltową w kierunku Górek Wielkich. Przed granicą 
z  gminą Brenną skręca w lewo, w okolicę starych żwirowisk, obec-
nie stawów wędkarskich. Dalej drogą gminną przechodzi tunelem  
pod drogą szybkiego ruchu, dalej przez malownicze tereny Pogórza 
wraca do Skoczowa drogą asfaltową.

After start the trail goes left onto the embankments of the Vistula River, and 
then it runs with the asphalt road towards Górki Wielkie. Before reaching 
the boundary of the commune of Brenna, it turns left to the neighbourhood 
of the old gravel yards, which are fishing ponds at present. Further, it goes 
with a communal road, via the tunnel under the expressway and then thro-
ugh the picturesque areas of Pogórze it returns to  Skoczów by asphalt road. 

Trasa z przepięknymi widokami biegnie głównie wałami rzeki Wisły, 
z dala od zgiełku miejskiego. W miejscowości Ochaby skręca w prawo 
i dalej drogami gminnymi przez przepiękne lasy oraz stawy hodowlane 
w miejscowości Kiczyce prowadzi znowu na wały rzeki Wisły i biegnie  
w kierunku Skoczowa i Pływalni „Delfin” gdzie kończą się wszystkie trasy.

The trail with magnificent views mostly runs along the embankments of 
the Vistula River, far from the noise of the town. In Ochaby it turns right 
and further leads with communal roads through splendid forests and fish 
ponds in Kiczyce, then again to the embankments of the Vistula River and 
later on, in the direction of Skoczów and the swimming pool „Delfin”, whe-
re all the trails end.
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traSa zieLona – Łatwa
Green traiL – eaSy nr 1długość/Lenght: 5,77 km 

czas/time: 1 h

traSa czerwona – trudniejSza
red traiL – medium nr 2długość/Lenght: 8,54 km 

czas/time: 1,5 h

traSa czarna – trudna
bLack traiL – hard nr 3długość/Lenght: 15,72 km 

czas/time: 3 h



Gmina SkoczÓw



Miasto i gmina Strumień jest położona w północnej części powiatu 
cieszyńskiego. Na uwagę zasługuje agroturystyczny charakter gminy, 
która ze względu na obecność licznych stawów jest nazywana stolicą  
„Żabiego Kraju”. To jedno z najmniejszych miast województwa śląskiego 
z najstarszym ratuszem na rynku. Przez gminę przebiegają dwie ważne 
drogi: do przejścia granicznego w Cieszynie oraz krajowa Katowice-
-Ustroń-Wisła, popularnie zwana Wiślanką (DK 81). 
W Parku Miejskim w Strumieniu można cieszyć się iście nadmorskim 
klimatem dzięki fontannie solankowej, z której wydobywa się solanka 
z Zabłocia.
W każdej miejscowości gminy Strumień znajdują się miejsca integracji, 
sprzyjające organizowaniu wielu wydarzeń o charakterze społecznym 
i kulturalnym. 

The town and commune of Strumień is situated in the northern part of 
the Cieszyn county. What deserves attention is the farm tourism charac-
ter of the commune, which is also called the capital city of  „Frog Land”, 
due to the large number of fish ponds. It is one of the smallest towns of 
the Silesian Province, with the oldest town hall in the marketplace. Two 
important roads run through the commune: road to the border cros-
sing in Cieszyn and the national road Katowice-Ustroń-Wisła, known  
as  „Wiślanka” (DK 81). 
In the Urban Park in Strumień you can enjoy  a truly seaside climate thanks 
to the fountain of brine, from which brine from Zabłocie springs.
In every locality of the commune of Strumień there are some places of  
integration, which facilitate organization of numerous events of social and 
cultural character.

Gmina
Strumień

Start i koniec traS/Start i koniec traS  
Przy boisku w Drogomyślu
At the football pitch in Drogomyśl

 

Trasa wiedzie malowniczymi ścieżkami wokół stawów, których na tere-
nie gminy Strumień jest stosunkowo dużo. Bliskość stawów zapewnia 
odpoczynek w obecności przyrody. Jest to trasa typowo przyrodnicza, 
nie wymaga dużego wysiłku, natomiast sprawia ogromną przyjemność 
obcowania z naturą.

The trail runs along the picturesque paths around the ponds, which are 
quite numerous on the area of the commune of Strumień. The vicinity of 
ponds allows you to have a rest in the bosom of nature. It is a typically 
nature-oriented trail. It does not require much effort and gives a lot of ple-
asure derived from contact with nature.

Trasa wiedzie obok Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wzniesione-
go w latach 1788-1797 i drugiego obiektu sakralnego – Kościoła ka-
tolickiego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Kolejno trasa wiedzie 
w kierunku Strumienia przez park miejski, gdzie zażyć odpoczynku 
można przy fontannie solankowej i zobaczyć Rynek z malowniczymi 
kamieniczkami i najstarszym na Śląsku ratuszem. Marsz jest kontynu-
owany ul. Brzegową, Pasieczną, Kolejową i Wiejską aż do Drogomyśla, 
gdzie na terenie boiska znajduje się meta.

The trail passes the Evangelical Church of the Augsburg Confession erec-
ted in 1788-1797 and the other church, namely the Catholic church of the 
Mother of God of Częstochowa. Subsequently, the trail runs in the direc-
tion of Strumień through the urban park, where you can rest at the brine 
fountain and see the marketplace with picturesque tenements and the 
oldest Silesian town hall. Continue walking along Brzegowa, Pasieczna, 
Kolejowa and Wiejska street to  Drogomyśl, thus reaching the finishing 
line at the football pitch.

Trasa biegnie w kierunku rzeki Wisły i jej dopływu Knajki. Następnym 
punktem na trasie jest Harcówka Beskidzka Koliba, stamtąd dotrzeć 
można w rejon kładki i przejść na drugą stronę rzeki Wisły. Istnieje moż-
liwość odpoczynku w Dream Park Ochaby, aby kolejno spokojnym spa-
cerkiem przejść w kierunku dzielnicy Ochaby Baranowice, również obok 
starych zabudowań stadniny i zmierzać w stronę Pruchnej do agrotury-
styki Wodna Dolina. Idąc w kierunku Drogomyśla zaczerpnąć oddechu  
i odrobiny cienia można w knajskim lesie.

The trail runs in the direction of the Vistula River and its tributary, Knaj-
ka. The next point on the trail is Harcówka Beskidzka Koliba, from where 
you can reach the footbridge and cross the Vistula river. It is also possi-
ble to have a rest in Dream Park Ochaby, and then continue walking in 
the direction of the district Ochaby Baranowice, pass the old stud buil-
dings and walk to Pruchna, to the natural farm  „Wodna Dolina”. Wal-
king in the direction of Drogomyśl you can have a rest and enjoy some 
shadow in the forest „Knajski Las”.

nr 1

| 2928 | 

traSa zieLona – Łatwa
Green traiL – eaSy nr 1długość/Lenght: 8 km 

czas/time: 1,5 h

traSa czerwona – trudniejSza
red traiL – medium nr 2długość/Lenght: 12,3 km 

czas/time: 2,5 h

traSa czarna – trudna
bLack traiL – hard nr 3długość/Lenght: 17,1 km 

czas/time: 3,5 h



Gmina Strumień



Gmina Zebrzydowice położona jest na ważnym szlaku komunika-
cyjnym, posiada węzeł kolejowy łączący Polskę z południem Europy.  
Walory rekreacyjne gminy to pagórkowaty krajobraz z dużą ilością la-
sów i stawów. Na odwiedzających czekają zabytki i inne atrakcje.
W Kaczycach warto zobaczyć drewniany kościół parafialny z 1620 roku, 
a w Kończycach Małych renesansowy zamek z XVI w. Obecnie mieści 
się w nim hotel z restauracją i karczmą rycerską. Na przylegającym 
do  zamku stawie zorganizowano przystań kajakową. W Zebrzydowi-
cach możemy zwiedzić zamek oraz kościół parafialny. Zamek został 
wzniesiony w XVI w. Na przyzamkowym stawie Młyńszczok, utworzo-
no Ośrodek Sportów Wodnych. Marklowice Górne łączą się ze znajdu-
jącymi się po czeskiej stronie Marklowicami Dolnymi. Po polskiej stro-
nie znajduje się zabytkowa szkoła.

Commune of Zebrzydowice is situated on the important communication 
route, with a railway junction point that combines Poland with the South 
of Europe. Recreational advantages of the commune include hilly land-
scape with the great number of forests and ponds. Historic monuments 
and other attractions wait for visitors here.
In Kaczyce it is worth seeing the wooden parish church that dates back to 
1620, and in  Kończyce Małe the Renaissance castle from the 16th century. 
At present, there is a hotel with a restaurant and a knight’s cavern in the ca-
stle. On the pond adjacent to the castle there is a canoe harbour. In Zebrzy-
dowice you can visit the castle and the parish church. The castle was built 
in the 16th century. On the pond near the castle - Młyńszczok, the Water 
Sports Centre was created. Marklowice Górne is combined with Marklowice 
Dolne on the Czech side. On the Polish side there is a historic school.

Gmina
zebrzydowice

Start i koniec traS/Start i koniec traS 
Punkt odpoczynkowy w pobliżu Zamku w Zebrzydowicach
Resting point near the Castle in Zebrzydowice

 

Trasa niezbyt wymagająca, prowadzi drogą asfaltową i leśnymi dróżka-
mi, wzdłuż brzegu stawu Młyńszczok, a następnie malowniczymi tere-
nami leśnymi z pięknym widokiem na kościół w Zebrzydowicach. Trasa 
biegnie również obok pozostałości po dawnej kopalni piasku. 

Not very demanding trail, running via the asphalt road and the forest pa-
ths, along the bank of the Młyńszczok pond and subsequently through pic-
turesque forest areas with a beautiful view on the church in Zebrzydowice. 
The route also runs along the remains of the former sand mine.

Najdłuższa i najbardziej urozmaicona trasa. Prowadzi asfaltem, ścież-
kami i lasem. Biegnie obok Kościoła pw. NMP. Po drodze mija kościół  
pw. św. Jozafata Kuncewicza. Następnie lasem zbliża się do granicy pań-
stwa, by przez Kaczyce doprowadzić do Zamku w Kończycach Małych.

The longest and the most diversified route. It runs along asphalt roads, 
paths and through the forest. It passes the Holy Virgin Mary Church and 
the St. Jozafat Kuncewicz Church. Then it approaches the state border 
and finally, leads through Kaczyce to the Castle in Kończyce Małe.

Trasa biegnie głównie drogą asfaltową, momentami ścieżką pomiędzy 
malowniczymi stawami, m.in. wzdłuż Stawu Młyńszczok, na którym 
zlokalizowany jest Ośrodek Sportów Wodnych. Wędrując tą trasą wielo-
krotnie podziwiać będziemy atrakcyjne widoki na całą gminę.

The route mostly runs along the asphalt road and sometimes with a path 
among picturesque ponds, among others, along the Młyńszczok pond, with 
Water Sports Centre located there. Walking via this trail you can enjoy the 
attractive views over the entire commune.
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traSa zieLona – Łatwa
Green traiL – eaSy nr 1długość/Lenght: 4,78 km 

czas/time: 1 h

traSa czerwona – trudniejSza
red traiL – medium nr 2długość/Lenght: 10,56 km 

czas/time: 2 h

traSa czarna – trudna
bLack traiL – hard nr 3długość/ Lenght: 20,8 km 

czas/ time: 4 h



Gmina zebrzydowice




