Brzeźnica


Dwór w Brzeźnicy zbudowany w XVIII w. Położony w ogrodzie krajobrazowym z II poł.
XIX w. murowany na rzucie wydłużonego prostokąta. Jest to budynek parterowy z
piętrowym ryzalitem na krótkiej osi i i z facjatą. Obok stoi spichlerz z I poł. XIX w. –
murowany. W parku przydworskim piękny starodrzew z 7 pomnikami przyrody. Całość
zniszczona, wymaga odnowy, a obecnie stanowi własność prywatna i jest w trakcie
modernizacji.



Figury przydrożne kamienne :
Ø
Posąg Chrystusa Nazaretańskiego na postumencie z 1811r. (Brzeźnica 62)
Ø
Posąg św. Antoniego Padewskiego na postumencie z I poł. XIX w. (w parku
dworskim)
Ø Posąg św. Floriana na postumencie I poł. XIX w. (Brzeźnica 35 – obok centrum
handlowego)



Most na kanale przy Urzędzie Pocztowym, mur. – stal. lata 20 XIX w.

Chrząstowice
•

Most na kanale

Paszkówka
•

•
•
•

Zespół pałacowo – parkowy w Paszkówce, dwór zbudowany ok. 1886r. w stylu
pseudogotyckim i otoczony ogrodem w stylu włoskim. Obecnie odrestaurowany w latach
90, stanowi okazałą rezydencje funkcjonującą jako hotel pod nazwa „Pałac Wężyków”.
Nazwa pochodzi od Ludwika i Leonarda Wężyków fundatorów pałacu.
Drzewostan w parku określa się na 100 – 250 lat, w tym 11 drzew pomnikowych.
Figura przydrożna kamienna św. Jana Nepomucena z 1788r.
Kościół pod wezwaniem Przemienia Pańskiego – obecny murowany w latach 1882 – 1891,
na miejscu drewnianego (wzmiankowanego1325 – 27). Chrzcielnica barokowa, posąg
apostoła ok. 1350r.

Sosnowice


Kaplica p.w. Imienia Najświętszej Panny Marii, wzmiankowana w aktach wizytacji
biskupiej w 1598r. drewniana o konstrukcji zrębowej z sygnaturka z 1733r. w posadzce
kamienna płyta z XVI w. zamykająca wejście do grobu „Strzałów” herbu Katowicz. Obraz
Matki Bożej z Dzieciątkiem i Janem Chrzcicielem na desce, barokowy.



Kapliczka z 1878r. zwieńczona kamiennym posągiem św. Floriana.

Tłuczań


Kościółek drewniany Nawiedzenia NMP, pochodzi z 1664r. odnowiony w 1846r. o
konstrukcji zrębowej. Posiada wieloboczne prezbiterium, ołtarz główny późnobarokowy,
ołtarz boczny wczesnobarokowy. Chór muzyczny na dwóch belkach z malowidłami
barokowymi na podniebieniu. Wieżyczka ma sygnaturkę kształtu barokowego. Ornat z

XVIII w.


Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Kopytówka


Zespół dworsko - parkowy w Kopytówce. Dwór pochodzi z II poł. XIX w. murowany z
zabudowaniami dworskimi: oficyną, spichlerzem murowanym z 1869r. oraz stajniami
dworskimi z 3 ćw. XX w. Teren otoczony parkiem. Dwór w stylu eklektycznym, w
wieżyczce mieści się kaplica. W XVII w. w innym drewnianym dworze w Kopytówce ,
który stał w niedalekiej odleglości od istniejacego również była kaplica dworska. Znajdował
sie tam obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, na którym w 1641r. pojawiły się krwawe łzy. Po
cudownym objawieniu obraz trafił do klasztoru Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej.

Marcyporęba


Zespół sakralny w Marcyporębie z kościołem p. w. św. Marcina . Powstał 1670r.
restaurowany w 1831r. i 1872r. Drewniany o konstrukcji zrębowej. Ołtarz główny i dwa
boczne rokokowe .



Kaplica pod lasem. Murowana. Prostokątna. Wewnątrz Chrystus upadający pod krzyżem z
II poł. XVIII w. lub I poł. XIX w.



Figura przydrożna (w strone Kopytówki). Kamienna. Posąg św. Józefa na słupie z 1613 r.
odnowionym w 1838r.

Bęczyn


Zespół dworsko – parkowy w Bęczynie, założony w stylu włoskim, otoczony starodrzewiem
(lipy, dęby). Panoramiczne otwarcie na krajobraz .



Murowana kapliczka Matki Bożej Różańcowej z 1835r. – Bęczyn – Łysa Góra



Kapliczka w Bęczynie

Kossowa
•

•

Zespół dworsko – parkowy w Kossowej, obecny dwór z 1908r. z piętrowym rozalitem na
osi krótszej oraz facjatą na osi dłuższej. W parku u pomników przyrody (dęby, lipy) ogółem
5 ha.
Kapliczka

Łączany
•

•

Kapliczka murowana z wizerunkiem Matki Bożej. Wybudowana około 200 lat temu na
posesji p. Grelów.
Kapliczka murowana z wizerunkiem Matki Bożej z końca XIX w. W 1939 r. Andrzej
Kowalczyk wyrzeźbił sceny biblijne. Kapliczka na posesji p. Ciapów.
Krzyż metalowy - pierwotnie znajdował się tam drewniany Krzyż z końca XIX w., który
został wyrzucony przez Wisłę.

•

Zapora na Wiśle

Brzezinka


Kaplica murowana z drewnianym posągiem św. Jana Nepomucena oraz kamiennym
Chrystusem Nazaretańskim z I poł. XIX w.

BAZA NOCLEGOWA
q

Pałac w Paszkówce Zespół Hotelowo-Parkowy Firma Jan Oleksy – oferuje 70 miejsc
noclegowych, są to luksusowe komnaty i pokoje hotelowe o podwyższonym standardzie.
Sale bankietowe, konferencyjne, kompleks restauracyjny, drink bar, sala fitness, basen,
sauna, jacuzzi. 34-113 Paszkówka (tel. 033 87 93 033).

q

Gospodarstwo agroturystyczne – Stanica „Victoria” Marcyporęba 212 (tel. 033 87 92
411).

AGROTURYSTYKA
Agroturystyka połączona z ekoturystyką jest szansą na aktywizację gospodarstw rolnych.
Gmina Brzeźnica ze względu na rozdrobnienie gospodarstw rolnych i walory przyrodnicze
stwarza takie możliwości. Jednak konieczne jest propagowanie tego typu działalności wśród
rolników i szkolenia w tym zakresie.
Szczególnie tereny południowe i zachodnie gminy sprzyjają organizacji „wczasów pod
gruszą”. Rolnicy są w stanie zapewnić turystą zdrowe posiłki z miejscowych produktów rolnych
oraz zaproponować formy rekreacji i wypoczynku.
Obecnie działa jedno gospodarstwo agroturystyczne- stanica „Victoria” Marcyporęba
212, tel. /fax 033 87 92 411. Oferuje jazdę konną w zagrodzie i terenie, przejazdy bryczką,
kuligi, możliwość zakwaterowania – 8 miejsc noclegowych, łazienkę oraz domowa kuchnię.
GASTRONOMIA
Ø

Kompleks restauracyjny i drink bar w Pałacu w Paszkówce 34-113 Paszkówka 37
tel. (033) 87 93 033

Ø

Bary gastronomiczne oferujące, m.in. dania gorące, zimne, napoje, alkohol, piwo
oraz organizujące przyjęcia okolicznościowe znajdują się w:

§

Brzeźnica 43 – Bar gastronomiczny „Zachęta” (tel. 87 92 064)

§

Tłuczań - Bar „Cesar”

Ø

Gospodarstwo agroturystyczne Państwa Gondków– Marcyporęba 212 – kuchnia
domowa (tel. 87 92 411)

