
Woźniki  Witanowice  Lgota  Tłuczań  Marcyporęba  
 Wysoka  Klecza Dolna  Roków  Woźniki 42,5 km

trudna

Trasa przebiega przez zachodnią część Pogórza Wielickiego. Na zdecydowanej długości pro-
wadzi drogami asfaltowymi o niewielkim i średnim natężeniu ruchu samochodowego. To trasa 
z wymagającymi podjazdami do winnicy Hybridium, na przeł. Zapusta i na wzgórze Cypel w 
Rokowie. Spośród wszystkich szlaków rowerowych, którymi będziemy podążać, tylko 8-kilo-
metrowy czerwony szlak rowerowy Doliny Karpia jest dobrze oznaczony w terenie. Dlatego 
podstawą nawigacji w czasie tej wycieczki będą opis i mapa w przewodniku.
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Przebieg trasy:
0,0  Woźniki W centrum wsi znajduje się 

zabytkowy kościół.
A  Drewniany kościół pw. Wniebowzię-

cia NMP w Woźnikach z XVI w. W 1966 r. 
odbudowany po pożarze w 1959 r. Należy 
do nielicznej grupy drewnianych kościo-
łów w Małopolsce posiadających odrębne 
więźby dachowe dla każdej części budowli. 
Wewnątrz cenny drewniany krzyż z XIV w. 
umieszczony na belce tęczowej. 
Udajemy się ul. Kościelną w kierunku połu-
dniowym, do ul. Wadowickiej, z której tuż 
za sklepem skręcamy w lewo, w wąską as-
faltową ul. Górną.
2,7  Winnica Hybridium
7,1  B  Pomnik pacyfikacji, do jakiej do-

szło 29.10.1944 r. Wówczas do przysiółka 
Podlas w Lgocie wkroczyli Niemcy, którzy 
doszczętnie zniszczyli osiedle i zamor-
dowali ośmioro mieszkańców. Akcja była 
odwetem za nieprzemyślany atak grupy 
żołnierzy radzieckich na patrol niemiecki. 
Obelisk wybudowano w 1984 r. 
9,8  C  Pomnik lotników amerykańskich. 

13.09.1944 r. 115 amerykańskich samolo-
tów wyruszyło z Włoch w  celu zbombar-
dowania hitlerowskich urządzeń przemy-
słowych w rejonie Oświęcimia i Trzebini. 
Podczas powrotu jeden z samolotów został 
trafiony pociskiem niemieckiej artylerii prze-
ciwlotniczej i upadł na polach Zygadowic. 10 
poległych członków załogi pochowano w 
leśnej mogile na skraju wsi. Po wojnie Ame-
rykanie ekshumowali ich zwłoki, a w 1991 r. 
w miejscu pochówku wzniesiono pomnik.
11,3  Skręt w prawo. Od tego miejsca aż do 
Marcyporęby poprowadzi nas odnowiony 
Szlak Doliny Karpia.
12,6  Winnica Tłuczań

19,3  D  Kościół drewniany św. Marcina 
w Marcyporębie z 1670 r. Obiekt kon-
strukcji zrębowej, z nawą i  prezbiterium 
krytymi wspólnym dwuspadowym da-
chem. Wewnątrz dwa bogato zdobione 
cenne portale: jeden tzw. długoszowski, 
drugi manierystyczny.
20,5  Na przydrożnym słupie zielona strzał-
ka szlaku rowerowego wskazuje nam dal-
szą trasę w prawo. Najpierw utwardzoną 
drogą, następnie gruntową dojeżdżamy do 
widocznego pod lasem samotnego domu. 
Tam odnajdujemy po lewej stronie drogę le-
śną, którą wyjeżdżamy na przełęcz Zapusta.
31,7  E  Interaktywne Centrum Pszcze-
larstwa Apilandia. Podobno jedyne takie 
miejsce w Polsce promujące tematykę 
pszczół i tajników ich życia. Część centrum 
stanowi nowoczesna, multimedialna eks-
pozycja. Prowadzone są warsztaty pszcze-
larskie w należącej do Centrum pasiece 
edukacyjnej. Oferowane są także zabiegi 
pielęgnacyjne na bazie miodu.
32,6  Skręcamy w lewo, tuż za mostem i 
przed zieloną tablicą z nazwą Roków.
33,1  Stawy, które mijamy, są częścią hi-
storycznego zagłębia hodowli karpia, na-
zywanego Doliną Karpia F . Jest to ob-
szar o wybitnych walorach przyrodniczych 
i kulturowych, rozciągający się w dolinach 
Wisły, Skawy i Soły. Dolina Karpia to teren 
atrakcyjny pod względem turystycznym, 
szczególnie dla miłośników wędkarstwa 
i obserwacji ptaków. Malownicze stawy, a 
przede wszystkim bogata sieć szlaków ro-
werowych, łącznie z wybudowaną ostatni-
mi laty Wiślaną Trasą Rowerową, sprawia-
ją, że kraina ta jest doskonałą propozycją 
dla rowerzystów.
42,5  Woźniki – koniec trasy.

Stryszawa  DW nr 946  Lachowice   
Przełęcz Cicha (775 m n.p.m.)  Stryszawa 26,4 km

trudna

Wycieczkę zaczynamy w Stryszawie, miejscowości położonej niedaleko Suchej Beskidzkiej. 
Trasa wiedzie głównie asfaltami. Jedynie kilkukilometrowy odcinek przyjdzie nam pokonać 
drogami gruntowymi i szutrowymi. Na trasie czeka nas wymagający podjazd na Przełęcz Cichą 
(775 m n.p.m.) rozdzielającą Pasmo Jałowieckie od Pasma Solnisk w Beskidzie Żywieckim. Po 
drodze zobaczymy m.in. drewniany kościół w Lachowicach, klasztor na Siwcówce, a także be-
skidzkie centrum zabawkarstwa ludowego w Stryszawie.

Przebieg trasy:
0,0  Stryszawa, ruszamy z parkingu przy 

kościele.
A  Stryszawa, Beskidzkie Centrum Za-

bawki Drewnianej – organizowane są tu 
warsztaty z  produkcji drewnianych zaba-
wek ludowych, wytwarzanych w Strysza-
wie od I połowy XIX w. 
6,6  B  Lachowice, kościół pw. św. św. 

Piotra i Pawła – jeden z cenniejszych 

przykładów drewnianej architektury 
sakralnej w Małopolsce. Wybudowany 
w  1789  r. Jednonawowa budowla, kryta 
gontem i otoczona sobotami, skrywa XIX
-wieczne polichromie.  
12,1  Przed nami kilkukilometrowy podjazd.
15,4  Pętla autobusowa, a po przeciwnej 
stronie wiata przystankowa. Za nią od-
chodzi wąska droga asfaltowa, w którą 
skręcamy.

W Dolinie Karpia  
i stryszawskich  

zabawek ludowych
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Winnica Hybridium
Pomysł założenia własnej winnicy i produkcji wi-
niarskiej wyrósł z gastronomicznej pasji jej właści-
ciela, posiadającego także kilka znanych restaura-
cji w Krakowie. Winnica usytuowana jest na wys. 
nieco ponad 300 m n.p.m. na stoku o południo-
wej wystawie i zajmuje powierzchnię ok. 2 ha.
Kontakt: Winnica Hybridium – Witanowice
Witanowice koło Wadowic
tel. 501 434 554, www.hybridium.pl

Winnica Tłuczań
Znajduje się przy szlaku rowerowym Doliny Karpia 
oraz w otoczeniu lasu i pól. To dzięki tym atutom wła-
ściciel zamierza w niedalekiej przyszłości świadczyć 
również usługi agroturystyczne. Wina produkowa-
ne są tutaj metoda tradycyjną – to znaczy, że proces 
stabilizacji przeprowadza się poprzez długie, półtora-
roczne leżakowanie. Powoduje to wzrost trwałych wa-
lorów smakowych i ekologicznych tutejszego trunku.
Kontakt: Winnica Tłumaczań 
Tłuczań 98, 34-114 Tłuczań, tel. 502 747 317

Winnica Szawapier
Nieco egzotycznie brzmiąca nazwa 
jest połączeniem dwóch ostatnich 
sylab nazwy Stryszawa i pierwszej 
sylaby nazwiska właścicieli. Plan-
tacja ulokowana jest na wysoko-
ści około 450 m n.p.m., na stoku o 
pd.-wsch. ekspozycji. rodu. Produ-
kowane są tu wina białe,  różowe i 
czerwone, głównie wytrawne. Przy 
winnicy prowadzone jest gospodar-
stwo agroturystyczne.  
Kontakt: Winnica Szawapier
Stryszawa 815, 34-205 Stryszawa
tel. 33 87 47 455, 67 64 84 96 08
www.winnica-szawapier.com

16,5  C  Przełęcz Cicha (775 m n.p.m.) – obniżenie pomiędzy 
szczytami Jałowca (1111 m n.p.m.) i Kobylej Głowy (841 m 
n.p.m.). Tędy w czasie II wojny światowej przebiegała granica 
między III Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem. Do dziś za-
chowały się fundamenty niemieckiego posterunku graniczne-
goj. Z rejonu Przeł. Cichej roztacza się ładny widok na najbliż-
szy Lachów Groń (1045 m n.p.m) oraz w kierunku zachodnim 
na Pasmo Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim i Skrzyczne. 
Z przełęczy zjeżdżamy drogą gruntową, a następnie szutro-
wą na wschód, w kierunku klasztoru na Siwcówce.
16,9  Pozostawiamy towarzyszący nam od Przeł. Cichej 
pieszy szlak niebieski odchodzący w prawo, w górę, 
w stronę Jałowca (1111 m n.p.m.).
22,6  D  Stryszawa-Siwcówka, Klasztor Sióstr 
Zmartwychwstanek z  drewnianą kaplicą z 1929 r. 
Inicjatorką ich budowy była miejscowa góralka, Kune-
gunda Siwiec, która żyła i zmarła w opinii świętości. 
W kapelanówce znajduje się izba pamięci prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, który wielokrotnie spędzał 
tu wakacje, bywał tu też Karol Wojtyła, późniejszy 
papież Jan Paweł II.
26,4  Stryszawa, parking koło kościoła, 
koniec trasy.


