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Gminny Kompleks Tras Nordic Walking na terenie gminy Spytkowice to sieć 
tras do uprawiania Nordic Walking o różnej długości i stopniu trudności:
– trasa łatwa (zielona) skierowana jest w szczególności do dzieci i mło-

dzieży w wieku szkolnym oraz do osób starszych (jej długość to około  
5 km, czas przejścia około 1 godziny),

– trasa średnia (czerwona) przeznaczona jest zarówno dla osób począt-
kujących jak i zaawansowanych (jej długość to około 10 km, czas przej-
ścia około 2 godziny),

– trasa czarna (trudna) polecana jest przede wszystkim osobom zaawan-
sowanym (jej długość to około 15 km, czas przejścia około 2 godziny).

Gminne Kompleksy Tras Nordic Walking na terenie Doliny Karpia powsta-
ły we współpracy Stowarzyszenia Dolina Karpia i LGR „Żabi Kraj” celem 
rozwoju i promocji obszarów zależnych od rybactwa.

The Municipal Complex of Nordic Pole Walking Trails in Spytkowice munici-
pality is a network of trails of different length and various difficulty levels.
– the easy trail (green) aimed for school age children and elderly people (it’s 

5km long and takes about 1 hour to complete),
– the medium trail (red) aimed for both beginners and more advanced wal-

kers (it’s about 10km long and takes about 2 hours to complete),
– the black trail (difficult) recommended mostly to advanced walkers (it’s 

15 km long and takes 2 hours to complete).
The Municipal Complexes of Nordic Pole Walking Trails in the Carp Valley 
were created by the Carp Valley Association in cooperation with the Local 
Fishery Association „Żabi Kraj” to develop and promote the areas depending 
on the fishing industry.

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 trady-
cje 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 acti-
vities 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.
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Nordic Walking to forma aktywności fizycznej, która wywodzi się ze 
Skandynawii. W latach trzydziestych ubiegłego stulecia biathloniści 
i narciarze biegowi w ramach letnich treningów uprawiali marsz z ki-
jami. W latach 80-tych rozpowszechniła się jako efektywna forma ru-
chu, 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 karierę dla tego spor-
tu, który dynamicznie rozwija się do dziś.

Nordic Pole Walking is a form of physical activity originating from Scan-
dinavia. In the 1930s biathlonists and cross-country skiers practiced 
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 gene-
ral condition can be easily improved without any special gear. It’s simple 
and pleasant. The sport flourished in the 1990s and has been attracting 
more and more fans ever since. 

Zapewnia wyciszenie psychiczne i fizyczne. Pozwala obniżyć tętno 
treningowe do tętna spoczynkowego. Składa się ze spokojnego mar-
szu, ćwiczeń oddechowych, po których należy wykonać rozciąganie.

That helps to calm down mentally and physically. It brings the training 
pulse back to the resting pulse. It comprises a calm walk and breathing 
exercises which should be followed by stretching exercises.

1. Zgięcie grzbietowe i podeszwowe stóp./Scrunch your 
toes in and flex them up. 2. Oba uda stykają się, przy-
ciągnięcie stopy do pośladków./Keep your tights toge-
ther, 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./Do circles with your arms 
while holding the walking poles in front of you.
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Trasa łatwa (4,47 km), niewymagająca dużego wysiłku, prowadzi drogą 
asfaltową oraz polnymi ścieżkami. Czas przejścia około 1 godziny. Roz-
poczyna się i kończy na parkingu przy ulicy św. Jana i prowadzi przez 
pola, zataczając pętlę w kierunku Zamku w Spytkowicach (atrakcja nr 1), 
a następnie przechodzi pod wiaduktem w stronę centrum. Na trasie stoi 
tablica informacyjna. 

The easy trail is 4,47 km long and does not require much effort. It runs along 
asphalt and dirt roads. It takes about one hour to complete it. It starts and 
finishes at the parking site in St. John Street and leads through some fields 
towards the Castle in Spytkowice (attraction no 1) to take the walkers un-
der the viaduct and back to the centre of the town. There is an information 
board on the trial.

Trasa najdłuższa (18,63 km) wymagająca więcej czasu. Czas przejścia 
około 3-3,5 godziny. Trasa jest najbardziej urozmaicona i interesująca 
widokowo. Prowadzi asfaltem i polnymi ścieżkami mijając Starorzecza 
Wisły (atrakcja nr 6). Rozpoczyna się i kończy na parkingu przy ulicy św. 
Jana. Po drodze można zobaczyć Pałac w Ryczowie (atrakcja nr 5) wraz 
z parkiem. Na trasie stoi tablica informacyjna.

The longest trail has got 18,63 km and requires the most time as it can take 
between 3 and 3,5 hours to complete it. But it is the most varied and boasts 
the most splendid views. It has been marked along asphalt and dirt roads 
near the old riverbeds of the Wisła (attraction no 6). It starts and finishes 
at the parking site in St. John Street. Choosing this trail, the walker can see 
the Palace in Ryczów (attraction no 5) with the adjacent park. There is an 
information board on the trial.

Trasa trudniejsza (10,75 km). Czas przejścia około 2-2,5 godziny. Bez 
stromych podejść. Biegnie głównie drogą asfaltową obok domów jed-
norodzinnych, tylko na krótkim odcinku leśną ścieżką. Rozpoczyna się            
i kończy na parkingu przy ulicy św. Jana. Prowadzi obok kaplicy św. Bar-
tłomieja (atrakcja nr 3), na szczycie trasy mijamy Kamienny Krzyż w Ba-
chowicach (atrakcja   nr 4). Na trasie stoi tablica informacyjna.

The more demanding trail is 10,75 km long and takes about 2 to 2,5 hours 
to complete. There are no steep ascends. It runs mainly along asphalt roads 
passing by a residential area. Only small parts of the trail are marked along 
some forest paths. It starts and finishes at the parking site in St. John Street. 
Then the trail takes the walkers past the St. Bartholomew Chapel (attrac-
tion no 3) and the Stone Cross in Bachowice (attraction no 4). There is an 
information board on the trial.

traSa/trail  nr 1

traSa/trail  nr 2

traSa/trail  nr 3


