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HISTORIA Gmina Brzeźnica, dzięki 
różnorodnemu ukształtowaniu terenu i 
bliskości Wisły oraz jej dopływów, od naj-
dawniejszych czasów stanowiła atrakcyjne 
miejsce dla osadnictwa. Najwcześniejsze 
odnalezione ślady ludzkiej bytności po-
chodzą z V w. p.n.e. W przysiółku Podlesie 
w Marcyporębie archeolodzy znaleźli ślady 
grodu warownego z XII-XIII w. Miejsce to 
do dzisiaj zwane jest „zamczyskiem”. Naj-
starsze zapisy dotyczące gminy sięgają po-
czątku XIII w. 
Pierwsze osady zakładali tu rycerze z rodu 
Radwanitów, którzy przybyli z Mazowsza. 
Osadzani byli w latach 1227-1243 przez 
Konrada Mazowieckiego wzdłuż ówcze-
snej granicy z księstwem śląskim. Mieli oni 
za zadanie pilnować zachodniego pograni-
cza ziemi krakowskiej. Cały zespół osad 
przez nich założony na ziemi krakowskiej 
tworzył tzw. korytarz radwanicki.
W średniowieczu w Brzeźnicy utworzona 
została komora celna, która stanowiła gra-
nicę między ziemią krakowską a księstwa-
mi śląskimi. Początkowo dochody celne 
pobierali książęta oświęcimscy, a od 1445 
r. stanowiły one dochód księstwa zator-
skiego. Komora celna funkcjonowała aż do 
początku XVIII w. 
Oprócz Radwanitów w zapisach histo-
rycznych dotyczących brzeźnickiej ziemi 
pojawiają się nazwiska około 50 rodów 
szlacheckich. Do ich historii nawiązuje 
herb gminy: chorągiew i krzyż kawalerski 
z herbu Radwan oraz głowa lwa z herbu 
Zadora (Płomieńczyk), którym posługi-
wali się m.in. Paszkowscy. W XVI w. część 
dóbr Radwanitów przeszła w ręce Szaszo-
rów – Palczowskich.
W 1641 r. na obrazie Matki Bożej, znaj-
dującym się we dworze w Kopytówce, 
pojawiły się krwawe łzy. Po cudownym 
objawieniu właściciel Stanisław Paszkow-
ski podarował obraz do klasztoru Bernar-
dynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Przełomowym wydarzeniem w dziejach 
był 1884 r., w którym to roku otwarto li-
nię kolejową Oświęcim – Kraków przez 
Brzeźnicę.

DEJINY Obec Brzeźnica bola vďaka rôz-
norodému formovaniu terénu a  blízkosti 
Visly a  jej prítokov od pradávnych čias 
atraktívnym miestom na osídlovanie. Naj-
staršie pozostatky po ľuďoch prebývajúcich 
na tomto území pochádzajú z 5. stor. p.n.l. 
V osade Podlesie v Marcyporębe našli ar-
cheológovia pozostatky obranného hradu 
z  12. až 13. storočia. Toto miesto dodnes 
miestni nazývajú „zámčiskom“. Najstaršie 
písomné zmienky o  obci pochádzajú zo 
začiatku 13. stor.
Prvé osady tu zakladali rytieri z  rodu 
Radwanitovcov, ktorí prišli na toto miesto 
z  nákazu Konráda Mazowieckého z  ob-
lasti Mazoviecka v  rokoch 1227-1243. 
Osídľovali sa pozdĺž hranice so Sliezskym 
kniežactvom, keďže ich úlohou bolo brániť 
západnú hranicu Krakovskej zeme. Celý 
systém osád, ktoré na Krakovskej zemi za-
ložili, tvoril tzv. radwanický koridor.
V  stredoveku bol v  Brzeźnici založený 
colný úrad, ktorý tvoril hranicu medzi 
Krakovskou zemou a  sliezskymi kniežac-
tvami. Zo začiatku colné príjmy pobera-
li osvienčimské kniežatá, od roku 1445 
sa stali príjmom Zatorského kniežactva. 
Colný úrad existoval na tomto mieste do 
začiatku 18. stor. 
Okrem Radwanitovcov sa v  historických 
zápiskoch o  Brzeźnici a  okolí objavuje 
približne 50 priezvisk šľachtických rodov. 
Do ich histórie nadväzuje erb obce: vlajka 
a rytiersky kríž z erbu rodu Radwanovcov 
a levia hlava z erbu rodu Zadora (Płomień-
czyk), ktorý používal o. i. rod Paszkow-
ských. Časť majetku Radwanitovcov získal 
v  16. stor. rod Szaszorovcov – Palczow-
ských.
V  roku 1641 sa na obraze Panny Márie 
v kaštieli v Kopytówke objavili krvavé slzy. 
Po zázračnom zjavení ho majiteľ Stanisław 
Paszkowski daroval kláštoru Bernardínov 
v Kalwarii Zebrzydowskej,
Významným medzníkom v dejinách obce 
bol rok 1884, v ktorom bola otvorená žele-
zničná trať Osvienčim – Krakov cez Brzeź-
nicu.
V  19. stor. sa Lączany, v ktorej pltnícke 
tradície siahajú do obdobia stredoveku, 



Gmina Brzeźnica, dzięki różnorod-
nemu ukształtowaniu terenu i bli-
skości Wisły oraz jej dopływów, od 
najdawniejszych czasów stanowiła 
atrakcyjne miejsce dla osadnictwa. 
Najwcześniejsze odnalezione ślady 
ludzkiej bytności pochodzą z V w. 
p.n.e. W przysiółku Podlesie w Mar-
cyporębie archeolodzy znaleźli ślady 
grodu warownego z XII-XIII w. 
Miejsce to do dzisiaj zwane jest „zam-
czyskiem”. Najstarsze zapisy dotyczą-
ce gminy sięgają początku XIII w. 
Pierwsze osady zakładali tu rycerze 
z rodu Radwanitów, którzy przybyli 
z Mazowsza. Osadzani byli w latach 
1227-1243 przez Konrada Mazowiec-
kiego wzdłuż ówczesnej granicy z 
księstwem śląskim. Mieli oni za za-
danie pilnować zachodniego pogra-
nicza ziemi krakowskiej. Cały zespół 
osad przez nich założony na ziemi 
krakowskiej tworzył tzw. korytarz 
radwanicki.
W średniowieczu w Brzeźnicy utwo-
rzona została komora celna, która 
stanowiła granicę między ziemią 
krakowską a księstwami śląskimi. 
Początkowo dochody celne pobie-
rali książęta oświęcimscy, a od 1445 
r. stanowiły one dochód księstwa 
zatorskiego. Komora celna funkcjo-
nowała aż do początku XVIII w. 
Oprócz Radwanitów w zapisach 
historycznych dotyczących brzeź-
nickiej ziemi pojawiają się nazwiska 
około 50 rodów szlacheckich. Do 
ich historii nawiązuje herb gminy: 
chorągiew i krzyż kawalerski z herbu 
Radwan oraz głowa lwa z herbu Za-
dora (Płomieńczyk), którym posługi-
wali się m.in. Paszkowscy. W XVI 
w. część dóbr Radwanitów przeszła 
w ręce Szaszorów – Palczowskich.
W 1641 r. na obrazie Matki Bożej, 
znajdującym się we dworze w Ko-

W XIX w. wieś Łączany, w której tradycje 
flisactwa sięgają czasów średniowiecza, 
stała się stolicą wiślanego galarnictwa. 
Mieszkańcy zajmowali się budową galarów, 
promów i innych jednostek pływających 
oraz flisem po Wiśle. We wrześniu 1939 r. 
flisak z Łączan - Franciszek Misia na swo-
im galarze wywiózł Wisłą wawelskie skar-
by narodowe. W lipcu 2011 r., w Brzeźnicy, 
odkryto w brzegu Wisły zabytkowy galar, 
czyli płaskodenny rzeczny statek towarowy 
z XIX w. Rejsy repliką galara po Wiśle i Ka-
nale Łączany-Skawina są wyjątkową atrak-
cją turystyczną.
W latach 1942-1944 istniał w Brzeźnicy 
obóz pracy tzw. Służby Budowlanej Bau-
dienst. Zlokalizowany był w miejscu, gdzie 
dzisiaj jest poczta. 
W czasie II wojny światowej przez teren 
gminy Brzeźnica przebiegała niemiecka 
linia obrony b1-Stellung. Pozostałości po 
betonowych schronach można dzisiaj zo-
baczyć niedaleko boiska sportowego w 
Kossowej. W domu rodziny Kwiatków w 
Nowych Dworach od 1943 r. istniała baza 
Armii Krajowej. Tutaj stacjonował płk 
Franciszek Faix zastępca komendanta Gru-
py Operacyjnej Armii Krajowej „Śląsk Cie-
szyński”. Oddalone od głównej drogi i są-
siadów zabudowania sprzyjały konspiracji. 
Od 2006 r. gmina Brzeźnica należy do Sto-
warzyszenia Dolina Karpia a od 2009 r. jest 
członkiem Stowarzyszenia Region Beskidy, 
które należy do Euroregionu Beskidy. Zało-
żeniem stowarzyszenia jest poznawanie się 
społeczności Polski, Czech i Słowacji, które 
od pokoleń ze sobą sąsiadują. Gminą part-
nerską Brzeźnicy jest Divina ze Słowacji. 
ZABYTKI   W gminie Brzeźnica istnie-
je wiele ciekawych i zabytkowych miejsc: 
kościoły – drewniane i murowane, pałace i 
dwory, przydrożne krzyże i kapliczki, daw-
ne zabudowania oraz bunkry wojenne. 
Na północnym skraju Sosnowic wznosi się 
drewniany kościół pw. Imienia Najświęt-
szej Maryi Panny, który został ufundowa-
ny w pierwszej połowie XVI w. przez ród 
Strzałów herbu Kotwicz. Kościółek ma 
konstrukcję zrębową. W ołtarzu głównym 

stali centrom plavby po Visle, tzv. „galar-
nictva“. Miestni obyvatelia vyrábali tzv. 
„galary“, kompy a  iné plavidlá a  živili sa 
pltníctvom po Visle. V  septembri 1939 
pltník z Łączan – Franciszek Misia vyvie-
zol na svojom plavidle Wawelský národný 
poklad. V  júli 2011 bol v Brzeźnici v bre-
hu Visly nájdený historický „galar“, teda 
nákladné riečne plavidlo z plochým dnom 
z 19. stor. Plavba o Visle a kanáli Łączany-
-Skawina „galarom“, ktorý je napodobe-
ninou historických plavidiel, sa následne 
stala výnimočnou turistickou atrakciou. 
V  rokoch 1942-1944 existoval v  Brzeźnici 
pracovný tábor tzv. Stavebnej služby Bau-
dienst. Nachádzal sa na mieste, kde dnes 
stojí pošta.
Počas 2. svetovej vojny prebiehala územím 
obce Brzeźnica nemecká obranná línia 
b1-Stellung. Pozostatky po betónových 
bunkroch môžeme dodnes nájsť neďaleko 
ihriska v  Kossowej. V  dome Kwiatkov-
cov v  Nowych Dworoch sa od roku 1943 
nachádzala základňa Krajinskej armády. Tu 
pôsobil plk. Franciszek Faix, zástupca veli-
teľa Operačnej skupiny Krajinskej armády 
„Śląsk Cieszyński”. Budovy, nachádzajúce 
sa ďaleko od cesty i od najbližších susedov, 
boli ideálnym miestom na konšpiračnú 
činnosť.
Od roku 2006 patrí obec Brzeźnica do 
Združenia Doliny Kapra a  od roku 2009 
je členom Združenia „Region Beskidy“, 
ktoré patrí do Euroregiónu Beskydy. Čin-
nosť združenia je zameraná na vzájomné 
spoznávanie sa obyvateľov Poľska, Čiech 
a  Slovenska. Partnerskou obcou Brzeźnici 
je Divina na Slovenku.
HISTORICKÉ PAMIATKY
V  obci Brzeźnica sa nachádza veľa 
zaujímavých a historických miest – kostoly 
– drevené aj murované, zámky a  kaštiele, 
kríže a  kaplnky popri cestách, historické 
stavby a vojenské bunkre.
V  severnej časti Sosnowíc stojí drevený 
kostol zasvätený Menu najsvätejšej Panny 
Márie, ktorý bol postavený v prvej polovici 
16. storočia. Dal ho postaviť rod Strzalov-
cov erbu Kotwicz. Kostolík má zrubovú 
konštrukciu. V hlavnom oltári sa nachádza 







widnieje słynący łaskami obraz Matki 
Boskiej Sosnowickiej. Kościółek w Sosno-
wicach jest najstarszym zabytkiem sakral-
nym gminy wpisanym na Szlak Architek-
tury Drewnianej. 
Na Nowsiu w Tłuczani pośród starych 
drzew stoi zabytkowy kościółek z 1664 r. 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Kościół jest drewniany o konstrukcji 
zrębowej. Posiada wieloboczne prezbite-
rium. Ołtarz główny jest późnobarokowy.
Drewniany kościół pw. św. Marcina w 
Marcyporębie został zbudowany z drzewa 
modrzewiowego w 1670 r. Najstarszym 
zabytkiem w kościele jest gotycki krzyż z 
rzeźbą Chrystusa z XV w. Warto zwrócić 
uwagę na wykutą w kamieniu renesanso-
wą chrzcielnicę z 1545 r. 
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w 
Paszkówce należy do najstarszych, jakie 
powstały w średniowiecznym korytarzu 
radwanickim. Obecny kościół został zbu-
dowany w latach 1882-1891 w stylu neo-
gotyckim. W prezbiterium króluje obraz 
Przemienienia Pańskiego namalowany 
przez Antoniego Gramatykę – ucznia Jana 
Matejki.
Na południu Brzeźnicy w parku dwor-
skim znajdują się pozostałości po dobrach 
Adama Gorczyńskiego – pisarza i malarza 
z XIX w. W XVIII w. dwór był okazałą bu-
dowlą w stylu klasycystycznym z piętro-
wym ryzalitem. Stary dworski spichlerz 
z XIX w. poddano renowacji i obecnie 
funkcjonuje w nim Gminna Biblioteka 
Publiczna. 
Neogotycki pałac w Paszkówce z 1870 r. 
został ufundowany przez Ludwikę i Le-
onarda Wężyków. Obecnie pełnią funkcję 
hotelu. Otoczony jest parkiem, który zo-
stał założony w drugiej połowie XVIII w. 
w stylu włoskim.
W Kopytówce znajduje się dwór zbudo-
wany około 1870 r. przez Józefa i Walerię 
Baumów. Budynek ma cechy klasycy-
styczne i neogotyckie. Dworek ma trzy 
wieże. Obok dworu zachowały się zabu-
dowania gospodarcze.
W Nowych Dworach na wschodniej stro-
nie wsi wznoszą się pozostałości po fol-

milostivý obraz Panny Márie Sosnowickej. 
Kostolík v  Sosnowiciach je najstaršou sa-
králnou pamiatkou obce, a  je zapísaný do 
zoznamu pamiatok v  rámci Trasy drevenej 
architektúry.
V časti Nowsie v Tłuczani stojí medzi starý-
mi stromami historický kostolík z roku 1664 
zasvätený Navštíveniu najsvätejšej Pan-
ny Márie. Kostol je drevený a  má zrubovú 
konštrukciu. Má polygonálne zakončené 
presbytérium. Hlavný oltár je v  neskoroba-
rokovom štýle.
Drevený kostol sv. Martina v  Marciporębe 
bol postavený zo smrekovca v  roku 1670. 
K najstarším pamiatkam, nachádzajúcich sa 
v kostole, patrí gotický kríž s krucifixom z 15. 
storočia. K pozoruhodným pamiatkam patrí 
taktiež renesančná krstiteľnica z  roku 1545, 
ktorá bola vytesaná z kameňa.
Farnosť Premenenia Pána v Paszkówke patrí 
k najstarším farnostiam, ktoré boli založené 
ešte v  stredovekom radwanickom koridore. 
Dnešný kostol bol postavený v rokoch 1882-
1891 v  neogotickom štýle. V  presbytériu 
dominuje obraz Premenenia Pána, ktorého 
autorom je Antoni Gramatika, učeň Jana 
Matejku.
Na juhu Brzeźnice v parku kaštieľa môžeme 
nájsť pozostatky po majetku Adama Gor-
czyńského – spisovateľa a maliara z 19. stor. 
V 18. stor.sa  kaštieľ, postavený v klasicistic-
kom štýle s  poschodovým rizalitom, skvel 
v  plnej kráse. Pôvodná sýpka, ktorá patrila 
ku kaštieľu, bola obnovená a aktuálne sa v nej 
nachádza Obecná verejná knižnica.
Neogotický zámok v Paszkówke dali v roku 
1870 postaviť Ludwika a  Leonard Wężyko-
vci. Aktuálne sa je v ňom hotel. Nachádza sa 
uprostred parku, ktorý bol vytvorený v dru-
hej polovici 18. stor. v talianskom štýle.
W Kopytówke sa nachádza kaštieľ, ktorý dali 
približne v roku 1870 postaviť Józef i Waleria 
Baumovci. Budova má prvky klasicistického 
a neogotického štýlu. Kaštieľ má tri vežičky. 
Neďaleko kaštieľa dodnes stoja pôvodné ho-
spodárke stavby.
V Nowych Dworoch sa z  východnej strany 
nachádzajú pozostatky zemianskeho dvora, 
ktoré boli postavené na prelome 19. a 20. stor.
V  roku 1908 postavil Zygmunt Jaworski 



warcznym dworze z przełomu XIX/XX w.
W 1908 r. Zygmunt Jaworski zbudował 
dwór w Kossowej. Wieloboczna bryła 
budynku składa się z segmentów. Po daw-
nym gospodarstwie zachowały się budyn-
ki użytkowe. 
PRZYRODA Malownicze tereny gminy 
Brzeźnica rozciągają się od Doliny Wisły 
w Łączanach po górzyste Pasmo Draboż 
na południu. Od zachodu gmina oto-
czona jest Beskidami, a od wschodu Po-
górzem Wielickim. Dominuje krajobraz 
rolniczy – uprawne pola, barwne łąki oraz 
sady. Nie brakuje również lasów. W lasach 
żyją sarny, jelenie, dziki, lisy, wiewiórki i 
zające. Można także natrafić na żeremia 
bobrów. 
W parkach podworskich w Paszkówce, 
Brzeźnicy, Bęczynie i Kossowej rosną 
wiekowe drzewa. Część z nich to pomniki 
przyrody. Najczęściej są to lipy i dęby.
W zakolach Wisły i Kanału Łączany–Ska-
wina występują miejsca lęgowe ptactwa. 
Niezamarzający zbiornik retencyjny z 
przyległymi trzcinowiskami w Łączanch 
ptaki wybrały na miejsce bezpiecznego 
zimowania. Można tu spotkać: łabędzie, 
krzyżówki, łyski, mewy, perkozy i inne. 
W zależności od pory roku na łączań-
skiej ścieżce ornitologicznej można za-
obserwować 140 gatunków ptaków, które 
budują tu gniazda, odpoczywają podczas 
wędrownych lotów lub żerują. 
Na zachodnich krańcach Tłuczani rozcią-
ga się las zwany Burzynkiem. Występuje 
tutaj zróżnicowane zbiorowisko leśne. 
W ukształtowaniu terenu gminy wyróżnia 
się pasmo Draboż (435 m n.p.m.), zwane 
także Pasmem Niedźwiedzim. Stano-
wi fragment zachodniej części Pogórza 
Wielickiego. Przez pasmo Draboż prowa-
dzą szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe 
Doliny Karpia, Polsko-słowacka ścieżka 
przyrodnicza, Szlak Papieski „Nie lękajcie 
się!” oraz trasy nordic walking. Ciekawa 
przyrodniczo jest Wiślana Trasa Rowero-
wa prowadząca wzdłuż wałów wiślanych.  
Szukający ciszy i spokoju znajdą w gminie 
Brzeźnica sielskie pejzaże, urokliwe zakąt-
ki i niezwykłe miejsca do wypoczynku. 

kaštieľ v Kossowej. Budova polygonálneho 
tvaru je zložená z viacerých segmentov. 
Zachovali sa po ňom hospodárske budovy.
PRÍRODA
Malebné územie obce Brzeźnica sa tiah-
ne od doliny Visly v Łączanoch na juh po 
horské pásmo Draboż. Zo západnej stra-
ny obkolesujú obec Beskydy, od východu 
„Pogórze Wielickie“. Krajina má roľnícky 
charakter – obrábané polia, farebné lúky 
a sady. Nechýbajú ani lesy, v ktorých žijú 
srny, jelene, diviaky, líšky, veveričky a za-
jace. Natrafiť môžeme aj na bobrie brlohy.
V parkoch Paszkówky, Brzeźnicy, Bęczyna 
a  Kossowej rastú staré stromy. Niektoré 
z  nich sa už považujú za prírodné pa-
miatky. Najčastejšie sú to lipy a duby.
V  meandroch Visly a  kanála Łączany–
Skawina hniezdia mnohé druhy vtákov. 
Nezamŕzajúcu retenčnú nádrž s priľahlým 
tŕstím v Łączanoch si vtáctvo vybralo ako 
ideálne miesto na prezimovanie. Nájdeme 
tu labute, kačice, lysky, čajky, potápky a 
ďalšie. V  závislosti od ročného obdobia 
môžeme na Ornitologickom chodníku v 
Łączanoch pozorovať 140 druhov vtáctva, 
ktoré buď tu hniezdi, oddychuje počas ďa-
lekých letov alebo hľadá obživu.
Na západnej strane Tłuczaňa sa tiahne les, 
tzv. Burzynek, s bohatou lesnou faunou 
a flórou.
V  krajinnom obraze obce sa vyníma pá-
smo Draboż (435 m n.m.), nazývané tiež 
Medvedím pásmom. Je súčasťou západ-
nej časti „Pogórza Wielického“. Pásmo 
pretínajú turistické chodníky a  cyklistic-
ké chodníky Doliny Karpia, Poľsko-slo-
venský prírodný chodník, Pápežská trasa 
„Nebojte sa!” a nordic walking trasy.
Z  prírodného hľadiska je zaujímavá Vis-
lanská cyklistická trasa, ktoré vedie pozdĺž 
valov na Visle.
Ak hľadáte ticho a pokoj, v obci Brzeźnica 
nájdete idylickú krajinku, nádherné záku-
tia a výnimočné miesta na oddych. Vďaka 
vyznačeným turistickým a  cyklistickým 
chodníkom nájdete zaujímavé miesta 
a spoznáte rôznorodosť okolitého prírod-
ného bohatstva.







Oznakowane trasy piesze i rowerowe ułatwią 
dotarcie do ciekawych miejsc oraz poznanie 
różnorodnych walorów przyrodniczych oko-
licy.
GMINA DIVINA
POŁOŻENIE Divina leży około 6 km na 
północ od miasta powiatowego Žilina, w do-
linie, przez którą płynie potok o takiej samej 
nazwie Divina. Położenie Diviny w dolinie 
spowodowało, że w trakcie swego rozwoju 
rozrosła się do dzisiejszej, prawie 6 kilome-
trowej długości. W pobliżu znajdują się wsie 
Divinka, Marček, Svederník, Zárieč, Keblov, 
Dlhé Pole, Dlhá nad Kysucą, Rudinská, Ru-
dina, Rudinka, Vranie i Považský Chlmec. Z 
urbanistycznego punktu widzenia Divina to 
rodzaj wsi o łańcuchowym typie zabudowy, 
w której do dnia dzisiejszego znajdują się 
części niezabudowane (część zamieszkała we 
Vrbí, lub u Paríži). Rozproszone rozmiesz-
czenie Diviny potwierdzają również pisemne 
operaty geodezyjne Pierwszego wojskowego 
mapowania z XVIII wieku. Rodzaj wsi o za-
budowie łańcuchowej powstał właściwie na 
terenie Słowacji podczas niemieckiej kolo-
nizacji w XIII i XIV wieku. Wieś powstała 
poprzez wymierzenie równoległych pasów i 
prostopadłej drogi na podgrodziu, przy któ-
rej znajduje się część zabudowana.
  Najstarsze mapy Diviny pochodzą z roku 
1850. Tereny Diviny sięgały pierwotnie aż do 
granicy z Przełęczą Jabłonkowską (Jablun-
kovský priesmyk), gdyż, według opisu gmi-
ny Diviny jeszcze w roku 1325, należała do 
niej również Olešná nad Turzovką oraz góry 
i doliny Milošov między Čadcą a Przełęczą 
Jabłonkowską.
Dzisiejszy teren gminy zajmuje około 2188 
ha i leży na wysokości od 355 do 910 metrów 
n.p.m. Część centralna gminy znajduje się na 
wysokości 381 metrów n.p.m. Gmina Divina 
znajduje się w północnozachodniej Słowacji, 
oddalona jest o 7 km od miasta wojewódz-
kiego Žilina. Leży we wschodniej części pa-
sma górskiego Javorníky.

DIVINA
POLOHA Divina leží približne 6 km se-
verne od okresného mesta Žilina, v údolí, 
ktorým preteká rovnomenný potok Divina. 
Jej umiestnenie v údolí zapríčinilo, že počas 
svojho vývoja sa rozrástla do dnešnej tak-
mer 6 km dĺžky. V blízkosti obce sa nachá-
dza Divinka, Marček, Svederník, Zárieč, Ke-
blov, Dlhé Pole, Dlhá na Kysucou, Rudinská, 
Rudina, Rudinka, Vranie a Považský Chl-
mec. Z urbanistického hľadiska predstavuje 
Divina typ reťazovej dediny s dodnes ne-
zastavanými časťami (miestna časť ve Vrbí, 
alebo u Paríži). Rozptýlené osídlenie Diviny 
potvrdzujú v 18. storočí tiež textové operáty 
Prvého vojenského mapovania. Typ voľnej 
reťazovej dediny je v podstate typ, ktorý vz-
nikol na území Slovenska počas nemeckej 
kolonizácie v 13. – 14. stor. Obec vzniká 
vymeraním rovnobežných pásov, kolmých 
na hradskú cestu, pri ktorej sa nachádza in-
travilán.
MIESTNE ČASTI Divinu tvoria dve obce: 
Divina a kedysi samostatné Lúky. Obec má 
aj početné osady, z ktorých najväčšie sú osa-
dy Bálovce a na vŕšku.
KATASTER DIVINY Najstaršie mapy 
Diviny máme z roku 1850. Hradné územie 
Diviny siahalo pôvodne až na sliezske hra-
nice po Jablunkovský priesmyk, lebo ešte v 
roku 1325 podľa popisu chotára Diviny pa-
trila sem aj Olešná nad Turzovkou a kopce 
a doliny Milošov medzi Čadcou a Jablunko-
vským priesmykom.
Dnešná rozloha obce je približne 2188 ha a 
rozprestiera so vo výške 355 až 910 metrov 
nad morom. Stred obce je 381 metrov nad 
morom. Obec Divina sa nachádza na seve-
rozápadnom Slovensku, vzdialená sedem 
kilometrov od krajského mesta Žilina. Leží 
vo východnej časti pohoria Javorníky. 
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