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DOLINA SOŁY



OBSZAR

Gminy 

Brzeszcze

Chełmek

Kęty

Oświęcim

Wieprz



DOBRE, BO NASZE

Operacja własna LGD Solina Soły ma na celu 

wypromowanie obszaru LGD „Dolina Soły” poprzez 

utworzenie Szlaku Produktów Lokalnych, 

organizację 2 konkursów oraz organizację Jarmarku 

Produktów Lokalnych (…)

styczeń – czerwiec 2019 rok



SPOTKANIE INFORMACYJNE

Analiza, identyfikacja zasobów, produktów lokalnych

obszaru Doliny Soły - warsztaty



SZLAK PRODUKTÓW LOKALNYCH

Szlak oparty będzie o zasoby lokalne w zakresach:

1. Ludzie, zawody

2. Przysmaki

3. Miejsca

4. Walory przyrodnicze



JAK WYBRAĆ SPOŚRÓD WIELU?

Jakie cechy 

powinien mieć produkt, 

by znaleźć się na szlaku?

Warsztaty



PRZYSMAKI

Inny wyrób, 

np. rękodzieło

Usługa

LUDZIE

WALORY 

PRZYRODNICZE

MIEJSCA



DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA LGD

Produkt tradycyjny, regionalny…

Cudze chwalicie swego nie znacie

2016

Coroczny Festiwal Wieś Pełna Skarbów

Identyfikacja produktów gastronomicznych

Liczne wydawnictwa…



PRODUKTY LOKALNE, ZASOBY

Produkt lokalny – wyrób lub usługa, z którą 

utożsamiają się mieszkańcy obszaru, zazwyczaj 

produkowany niemasowo, z surowców 

dostępnych lokalnie



PRODUKTY LOKALNE

Istnieją doceniane na rynku międzyregionalnym i ogólnokrajowym wyroby spożywcze lokalnych 

producentów, bazujące na produktach pochodzenia lokalnego. Wielu producentów otrzymało 

nagrody i wyróżnienia na konkursach: m. in. P.P.H.U „Wyrobek” s. c. Ryszard Wyrobek, Agnieszka 

Łukowicz (Brzeszcze) z branży wędliniarsko- garmażeryjnej, kilkukrotnie nagradzana w ramach 

konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”; Piekarnia Antonii Piskorek (Nowa 

Wieś, Kęty) – producent chleba na naturalnym zakwasie oraz wielokrotnie nagradzanego 

„Żuru od Piskorka”; Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu – producent nagradzanego podczas 

Małopolskiego Festiwalu Smaku „Masła Ekstra” oraz twarogu półtłustego…

Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia





PIELĘGNOWANIE TRADYCJI KULINARNEJ

Wybrane działania LGD

warsztaty kulinarne oraz publikując książkę „Przysmaki z Doliny Soły”, w której zwarte zostały 

przepisy i receptury udostępnione przez KWG. Książka cieszy się dużym zainteresowaniem 

zarówno mieszkańców, odkrywających na nowo zapomniane potrawy, jak i turystów poznających 

nowe, często nieznanie poza obszarem Małopolski, potrawy- np. prażone. 

Podobną inicjatywą wykazało się Stowarzyszenia „Nadzieja” w Wieprzu (członek LGD „Dolina 

Soły”). W 2015 roku Stowarzyszenie opracowało 

i wydał książkę „Wieprz i ryba ze smakiem”, w której promowane są potrawy z lokalnej 

wieprzowiny oraz ryb, w tym pochodzących 

z okolicznych stawów.



ZASOBY WYKAZANE W LSR

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowana 

przez Społeczność

Dolina Soły

file:///D:/Robocze_praca_B/Szkolenia/2019/Soła 2019/styczeń- dobre bo nasze/Strategia_Rozwoju_Lokalnego_LGD_Dolina_Soy_aktualna_13.06.20181.pdf
file:///D:/Robocze_praca_B/Szkolenia/2019/Soła 2019/styczeń- dobre bo nasze/Strategia_Rozwoju_Lokalnego_LGD_Dolina_Soy_aktualna_13.06.20181.pdf


OBSZAR LGD „DOLINA SOŁY”
WALORY PRZYRODNICZE

Północna część terenu (Gmina Chełmek) rozciąga się wzdłuż 

lewego brzegu Przemszy obejmując fragmenty Kotliny 

Chrzanowskiej. Środkowa część (Gmina Oświęcim oraz 

Gmina Brzeszcze) położona jest w Kotlinie Oświęcimskiej, 

w rozwidleniu rzek Wisły i Soły (ujście Soły do Wisły znajduje 

się na styku Gminy Oświęcim i Chełmek). 

Południowa część obszaru LGD znajduje się w obrębie 

Pogórza Śląskiego – Gmina Kęty oraz Gmina Wieprz należą 

do Podgórza Wilamowickiego, obejmującego południowo –

wschodnią cześć Kotliny Oświęcimskiej, ograniczoną od 

zachodu rzeką Sołą, a do wschodu Wieprzówką.



Rezerwat Żaki to rezerwat leśny o łącznej powierzchni 17,52 ha, (z czego 11,8 ha jest na terenie 
LGD) zlokalizowany jest na terenie gminy wiejskiej Oświęcim. Przedmiotem ochrony jest starodrzew 
lipowy i zespół grądowy.

 „Dolina Dolnej Skawy” (Sieć Natura 2000) to chroniony obszar o powierzchni 7 081,7 ha 
obejmujący największe

kompleksy stawów na Ziemi Oświęcimsko – Zatorskiej. Prowadzona jest tu intensywna hodowla ryb, 
wiele zbiorników jest mocno zarośniętych roślinnością wodną. Występuje tutaj, co najmniej 17 gatunków 
ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej, dla których wyznacza się ostoje sieci Natura 2000 oraz 7 gatunków z 
Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

 „Dolina Dolnej Soły” (Sieć Natura 2000) to chroniony obszar o powierzchni 4 023,6 ha, który 
obejmuje stawy hodowlane, fragment doliny Soły oraz żwirownię użytkowaną w celach rekreacyjnych.

 „Stawy w Brzeszczach” (Sieć Natura 2000) to obszar o powierzchni 3065.9 ha obejmujący 
kompleksy stawów hodowlanych w dolinie górnej Wisły, położone po obu stronach rzeki. Wisła ma 
tutaj naturalny charakter, meandruje i w jej dolinie znajduje się sporo niewielkich starorzeczy.

Ciekawą formą ścieżki przyrodniczo-poznawczej jest Park Lipowy w Kętach, w którym na 25 
tablicach opisano historię utworzenia parku, scharakteryzowano zgromadzone w nim lipy oraz 
przybliżono zagadnienia z dziedziny pszczelarstwa.



Stawy Nazieleńce w Brzeszczach

Fot. Magdalena Zając



…ZASOBY WODNE

Cały obszar LGD „Dolina Soły” leży w dorzeczu górnej Wisły 

i odwadniany jest przez Sołę i Skawę (prawe dopływy Wisły) 

oraz Przemszę (lewy dopływ Wisły). Sieć cieków wodnych 

zarówno stałych jak i okresowych jest bardzo dobrze 

rozwinięta. Niektóre z nich mają charakter rowów 

melioracyjnych odwadniających podmokłe obszary w dolinie 

Wisły oraz stawy i małe zbiorniki wodne. Rzeki regionu 

zalicza się do rzek o reżimie wyrównawczym, z wezbraniem 

wiosennym (roztopowym) i letnim (opadowym).



Na obszarze LGD znajdują się liczne stawy rybne 

i zbiorniki wodne, stanowiące pozostałość intensywnej 

eksploatacji kruszywa w dolinie rzek, w szczególności 

Wisły i Soły. Są to głównie duże zespoły stawów 

wodnych, posiadające często wielowiekową tradycję 

hodowli ryb. Największe z nich to stawy Adolfińskie, 

Grojeckie i Małeckie w dolinie Soły oraz stawy 

Granicznik, Lekacz, Oszust i Bagiennik w dolinie Wisły.





MIEJSCA

Turystyka

Szlaki turystyczne.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe powodują, że 

obszar LGD „Dolina Soły” jest wyjątkowy z punktu 

widzenia możliwości uprawiania turystyki i aktywnego 

wypoczynku. Teren ten zachęca turystów szlakami 

rowerowymi i questami oraz silnie rozwiniętą rekreacją 

konną czy wędkarską .



DZIEDZICTWO KULTUROWE

Zabytki

Na terenie LGD „Dolina Soły” znajduje się wiele obiektów 

dziedzictwa kulturowego, które świadczą o bogatej 

przeszłości obszaru, a jednocześnie stanowią potencjał 

rozwoju turystycznego tego obszaru.



Klasztor OO. Franciszkanów Reformatów w Kętach

• Fot. Tomasz Mrowiec



Na obszarze LGD działają Muzeum im. Aleksandra 

Kłosińskiego w Kętach, izby pamięci i izby regionalne: Izba 

Tradycji Rybactwa w Grojcu (gmina Oświęcim), izba 

regionalna „Kącik u Krystyny”, „Muzeum Świni” w Wieprzu

Ekomuzem „Gościnna Kraina”



LOKALNA TWÓRCZOŚĆ

Istotny wpływ na zachowanie i kultywowanie dziedzictwa 

kulturowego mają mieszkający i tworzący na terenie LGD 

lokalni artyści i twórcy ludowi. Prowadzą oni działalność 

indywidualną, domową lub skupieni są w grupach 

nieformalnych, organizujących pasjonatów rękodzieła 

z różnych dziedzin np.

„Babskie Fanaberie” (Brzeszcze), „Babski Salonik” 

(Gorzów, Gmina Chełmek)



CO WYBRAĆ?

Podobno 

tkwi w szczegółach…



CO MAMY?

…szukamy…



MOŻLIWA ŚCIEŻKA

Cel
Możliwe, 

niekonieczne
Podstawa

PRODUKT 
LOKALNY

Certyfikacja 
lokalna

Produkt 
Tradycyjny

Produkt 
Regionalny

Marka
Szlak, produkt 

turystyczny 
i inne

SPÓJNOŚĆ OBSZARU



POWODZENIA NA SZLAKU



Barbara Petek-Matuła

Fundacja Moderato

barbara@fundacjamoderato.pl

Dziękuję Państwu za uwagę


