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DOLINA KARPIA
tyle możliwości
ile karp ma ości!

KONTAKT

www.dolinakarpia.org
 www.facebook.com/DolinaKarpia 

ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel./fax.: 33 841 05 84

e-mail: biuro@dolinakarpia.org

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA

Na terenie Doliny Karpia od 2006 roku działa Stowa-
rzyszenie Dolina Karpia (Lokalna Grupa Działania)
na rzecz mieszkańców 7 gmin:

Stowarzyszenie Dolina Karpia wdraża od 2009 roku 
Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) określającą kierunki 
rozwoju gmin leżących na terenie Doliny Karpia.

Powiat Oświęcimski Powiat Wadowicki

Spytkowice Zator

OsiekBrzeźnica Polanka Wielka

Tomice

Przeciszów

Centrum Informacji Turystycznej 
Doliny Karpia w Zatorze

tel.: 33 841 22 19

www.citdk.zator.pl

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007 – 2013 w ramach Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



PRODUKTY DOLINY KARPIA WPISANE NA LISTĘ PRODUKTÓW 
TRADYCYJNYCH PROWADZONĄ PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI:

�Karp zatorski 

�Karp zatorski wędzony 

�Karp w zalewie octowej

�Sernik królewski

�Prażone - prażonki polańskie

�Kaszana - kiszka z kapustą zasmażaną

Dolina Karpia to obszar atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo siedmiu gmin 
położonych w Małopolsce, pomiędzy Krakowem, Oświęcimiem oraz Wadowicami
i Kalwarią Zebrzydowską. 

Teren dwóch sąsiadujących powiatów oświęcimskiego (Osiek, Polanka Wielka, 
Przeciszów, Zator) i wadowickiego (Brzeźnica, Spytkowice, Tomice) pokryty jest 
wieloma stawami, chętnie odwiedzanymi przez wędkarzy, fotografów, ornitologów, 
wycieczki szkolne. 

Znaczna część terenów Doliny Karpia została objęta obszarem specjalnej ochrony 
Natura 2000.

Osoby preferujące turystykę 
aktywną znajdują tutaj sieć 
ścieżek rowerowych, nordic 
walking, biorą udział w or-
ganizowanych cyklicznie 
rajdach oraz spływach kaja-
kowych. Szukają skarbów 
korzystając z questów.

Rodziny z dziećmi kierują swoje pierwsze kroki do parków rozrywki, w tym do 
największego w Polsce parku ruchomych dinozaurów, a w zimie chętnie odwiedzają 
Park Świętego Mikołaja. 

Po całym terenie prowadzi nas również Szlak Architektury Drewnianej. W sezonie 
letnim turyści przybywają na cykl imprez plenerowych Festiwalu Doliny Karpia, 
podczas których, poza licznymi atrakcjami artystycznymi, można nabyć produkty 
lokalne, wyroby rękodzielnicze, częstokroć wyrabiane zgodnie ze wzorem 
pochodzącym z ubiegłych stuleci. 

Blisko stąd do największych atrakcji Małopolski, dzięki czemu wycieczka do Doliny 
Karpia coraz częściej wpisuje się również w plan odwiedzin Oświęcimia, Wadowic, ale 
także Krakowa czy Wieliczki.

Na wpis na Listę czeka 
już także Karp osiecki.


