
W poszukiwaniu
prawdziwych wrażeń

miejsca sprzyjajace aktywności



Już od dawna wypoczynek przestał się kojarzyć z bezczynnością. Dzięki coraz większej świadomości 
społeczeństwa zauważono jaką istotną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa sport i towarzysząca 
mu nieodłącznie aktywność. Jako Gmina Brenna, czyli miejsce bogate w góry oraz różnorodną bazę 

sportową, pragniemy zaoferować Państwu możliwość aktywnego wypoczynku na łonie natury podczas 
pobytu w naszej malowniczej gminie. Dzięki rozbudowanej i wszechstronnej infrastrukturze sportowej 

mogą Państwo rozwijać u nas swoje sportowe zainteresowania oraz poznawać nowe, nieodkryte 
dotąd formy aktywności. Stale dążymy to urozmaicenia naszej oferty i rozbudowania jej o nowe 

atrakcje, które pozwolą rozwijać Państwa pasje i zapoczątkować nowe.



Park Turystyki 
W samym centrum Brennej znajduje się miejsce bogate w szereg atrakcji sportowych. Tutaj czeka na Państwa 
siłownia zewnętrzna, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki plażowej. Państwa pociechy mogą spędzić czas 
na placu zabaw. Propozycją dla wszystkich jest możliwość gry w kręgle, tenisa stołowego, szachy czy popularnego 
chińczyka na specjalnie przygotowanych, usytuowanych na wolnym powietrzu marmurowych stołach. Zimą 
zapraszamy na lodowisko. 

Wypożyczalnia sprzętu sportowego:  Brenna, ul. Malinowa 2b  •  informacje, godziny otwarcia:  tel. 33 474 06 01
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Wypożyczalnia rowerów, wycieczki rowerowe
W ofercie wypożyczalni znajdują się rowery i kaski o różnej wielkości, co sprawia, że można planować rodzinne 
wyprawy i wspólnie przemierzać Gminę Brenna. Przygotowaliśmy propozycję wycieczek rowerowych o różnym 
stopniu trudności, dystansie i czasie trwania. Każda z nich jest opisana i umieszczona na stacjonarnych tablicach 
zlokalizowanych w różnych miejscach gminy. Wszystkie wycieczki rozpoczynają się w Brennej Centrum.

Wypożyczalnia sprzętu sportowego:  Brenna, ul. Malinowa 2b  •  informacje, godziny otwarcia:  tel. 33 474 06 01
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Boisko trawiaste
Boisko trawiaste zlokalizowane w centrum Brennej, na przeciwko Urzędu Gminy przeznaczone jest nie tylko 
do gry w piłkę nożną, ale również wszelkich innych form aktywności ruchowej, m.in. treningów i zabaw integra- 
cyjnych. Miejsce to polecamy zorganizowanym grupom sportowym przebywającym na terenie naszej gminy 
(konieczna wcześniejsza rezerwacja).

Lokalizacja:  Brenna, ul. Wyzwolenia (na przeciwko UG Brenna)  •  rezerwacje:  33 853 62 22



Kompleks boisk „Orlik”
W skład obiektu wchodzi boisko wielofunkcyjne, na którym można z powodzeniem uprawiać m.in. takie sporty
jak koszykówka, siatkówka i tenis. Do dyspozycji jest także boisko do piłki nożnej. Obok boisk znajduje się zaplecze 
sanitarne z szatniami, natryskami oraz WC, które zdecydowanie wpływa na podniesienie komfortu korzystania
z „Orlika”. Kompleks sportowy cyklicznie odwiedzają przede wszystkim zorganizowane grupy.

Lokalizacja:  Brenna, ul. Górecka 224 (z tyłu budynku Szkoły)  •  animator:  tel. 608 506 418
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Tor Pumptrack
Stale rosnąca popularność aktywności związanej z turystyką rowerową sprawiła, że miłośnicy „dwóch kółek” zaczęli 
poszukiwać coraz bardziej urozmaiconych form ich wykorzystywania. Tor pumptrack jest odpowiedzią na oczekiwania 
związane z chęcią odkrycia nowych wrażeń, które towarzyszą podczas jazdy rowerem po muldach i ciasnych 
zakrętach. Jego konstrukcja sprawia, że jest bezpieczny i co ważne dedykowany dla osób w każdym przedziale 
wiekowym, łącznie z dziećmi. Tor Pumptrack zlokalizowany jest nieopodal kompleksu boisk „Orlik”, za budynkiem 
szkoły w Brennej, przy ul. Wyzwolenia.
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Ośrodek „Pod Brandysem”
 

W miejscu tym znajdziemy siłownię zewnętrzną z przyrządami do ćwiczeń ogólnorozwojowych i siłowych, a także 
elementy do street workout. Jest tu również boisko do siatkówki plażowej oraz plac zabaw dla najmłodszych i ścianka 
wspinaczkowa dla nieco starszych. Na fanów łyżworolek i deskorolek czeka specjalna rynna do wykonywania akro- 
bacji. Dużą popularnością cieszy się huśtawka w kształcie cyrkla, oblegana nie tylko przez dzieci, ale i dorosłych.

Lokalizacja:  Górki Wielkie, ul. Sportowa 8  •  tel. 33 474 06 01
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Przystań kajakowa
W dolinie Hołcyna w Brennej, na potoku o tej samej nazwie znajduje się zapora tworząca niewielki zalew. W sezonie 
letnim jest on wykorzystywany do celow rekreacyjnych. Można tu wypożyczyć zarówno kajaki jak i rowerki wodne, 
by podczas pływania wsłuchać się w szum wody i podziwiać piękne widoki. Do przystani można dojechać drogą 
asfaltową, przez którą prowadzi niebieski szlak turystyczny z Brennej Centrum do Przełęczy Salmopolskiej i Szczyrku. 

Lokalizacja:  Brenna, ul. Hołcyna
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Baseny kryte
Szukającym relaksu możemy polecić trzy kompleksy oferujące strefę z basenem, saunami, czy jacuzzi. Można w nich 
wypocząć i odzyskać siły po czasie pełnym aktywności. Wszystkie obiekty dysponują krytymi basenami wewnętrznymi, 
dodatkowo w jednym z nich dostępne jest również sezonowe kąpielisko zewnętrzne.

Hotel Kotarz Spa & Wellness    Brenna, ul. Wyzwolenia 40  •  tel. 33 855 69 96  •  www.kotarz.com
Dolina Leśnicy Ski & Spa Resort    Brenna, ul. Leśnica 153  •  tel. 33 858 71 42  •  www.dolinalesnicy.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Krokus    Brenna, ul. Jawornik 28  •  tel. 33 853 67 71  •  www.krokus-brenna.com
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Jazda konna
Jest to kolejna z ciekawych propozycji na spędzanie czasu wolnego. W Brennej znajduje się wiele miejsc sprzyjających 
wycieczkom konnym. Warto zaznaczyć, że wiedzie tędy pierwszy etap Transbeskidzkiego Szlaku Konnego. Dla mniej 
wprawionych bądź początkujących istnieje możliwość nauki jazdy konnej w jednym z dwóch ośrodków.

Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Hucuł”    Brenna, ul. Jatny 120  •  tel. 33 853 65 21  •  www.hucul.brenna.pl
Agroturystyka Jan Matula    Górki Wielkie, ul. Bielska 14  •  tel. 33 853 92 84  •  www.agroturystykamatula.pl
Agroturystyka „u Gazdy”    Brenna, ul. Malinka 5  •  tel. 602 687 526  •  www.u-gazdy.pl
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Imprezy sportowe
Bogata infrastruktura oraz naturalne, górskie ukształtowanie terenu sprawiły, że Gmina Brenna jest miejscem, 
w którym odbywają się imprezy sportowe o różnym charakterze. Jest tu możliwość udziału w biegach górskich, 
przeszkodowych, biegach na orientację oraz imprezach rowerowych - m.in. maratonie rowerowym, czy downhillu. 

Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce - to bieg, który w 2018 r. zdobył tytuł Najlepszego Biegu Górskiego w Polsce. 
Odbywa się co roku w sierpniu. Rozgrywana jest rywalizacja w biegu głównym na dystansie 15,3 km oraz biegu 
dla dzieci i młodzieży na krótszych dystansach.

Od kilku lat w Brennej organizuje się także coraz bardziej popularne biegi przeszkodowe z cyklu Runmageddon 
czy Barbarian Challenge. Urozmaicone ukształtowanie terenu bez wątpienia jest sporym utrudnieniem, które 
jednak dla fanów tego rodzaju aktywności jest wręcz walorem pożądanym.
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Imprezy sportowe
Do ciekawych propozycji należy organizowana na dwóch trasach (4 km i 10 km) Brenjada, czyli bieg z mapą 
na orientację, coraz bardziej popularna forma biegania i spędzania czasu wolnego. Aktywność, która rozwija 
nie tylko ciało, ale także umysł. 

Wzrost popularności turystyki rowerowej przyczynił się do organizacji rywalizacji o tym charakterze. Imprezą 
dedykowaną tego rodzaju aktywności, skierowaną do zawodowców, amatorów oraz rodzin z dziećmi jest Bike 
Atelier MTB Maraton lub Uphill. Wydarzenie o tyle atrakcyjne, ponieważ rywalizacja odbywa się na trasach, 
które wiodą po pięknych szlakach Beskidów, gwarantując niezapomniane widoki.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem sportowym jest downhill, czyli rywalizacja w zjazdach rowerowych. Zawodnicy 
ścigają się na trasie usytuowanej na stoku narciarskim.



Gmina Brenna otoczona z kilku stron górami Beskidu Śląskiego zachwyca swym niezwykłym
urokiem. Przybliżając liczne szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze pragniemy pokazać
miejsca warte zobaczenia, nie pomijając tych najbardziej malowniczych i dziewiczych.

Zachęcamy do górskich wędrówek wśród wspaniałych krajobrazów.
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Szlak Wspomnień
Brenna Bukowa → Krzyż Zakochanych → Brenna Lachy     czas przejścia: 2,10 h  •  długość trasy: 5 km

Szlak Wspomnień to doskonała propozycja dla zakochanych. Warto więc zabrać kłódkę w kształcie serca z Informacji 
Turystycznej w Brennej i powiesić ją na znak swojej miłości tuż obok Krzyża Zakochanych. Idąc dalej docieramy 
na polany Bukowego Gronia, miejsca związanego z gospodarką pasterską. Pragniemy tym szlakiem przybliżyć 
tradycje pasterskie zapoczątkowane przez Wołochów, którzy na przełomie XVI i XVII w. dotarli na nasze tereny 
z Wołoszczyzny i Siedmiogrodu (Rumunia). 

Ciekawostki:

Sałasz na Bukowym Groniu wymieniany był już w dokumentach z 1689r. Jego dokumentacja etnograficzna znajduje się w zbio- 
rach Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Z materiałów wynika, że w 1962 r. do spółki sałaszniczej należało 14 udziałowców 
posiadających łącznie 200 owiec. 

Na Bukowym Groniu znajdują się pomnikowe buki pospolite. Obwód najokazalszego wynosi około 450 cm. 

kategoria: szlaki spacerowe



Szlak Myśliwski
Brenna Spalona → Dworek Myśliwski → Czupel (746 m n.p.m.)     czas przejścia: 1 h / 0,45 h  •  długość trasy: 3 km

Szlak Myśliwski pozwala zapoznać się z kulturą łowiecką, pięknem przyrody oraz zwierzętami zamieszkującymi 
miejscowe lasy. Na trasie mijamy Dworek Myśliwski „Konczakówa”, otoczony okazałymi gatunkami drzew, wśród 
których możemy wymienić modrzewie, dęby czy daglezje. Obiekt powstał bez użycia gwoździ, a drewno potrzebne 
do budowy sprowadzono z włoskich i austriackich Alp. Właścicielem dworku przed wojną był Brunon Konczakowski.

Dworek Myśliwski „Konczakówka”    Brenna, ul. Głębiec 26  •  tel. 33 853 64 96  (zwiedzanie po telefonicznej rezerwacji)

Ciekawostki:

Na południowym stoku góry Czupel znajduję się czynny kamieniołom „Głębiec”. Wydobywany tutaj piaskowiec godulski posiada 
barwę zielonkawą z wkładkami piaskowca barwy szarej (kamień pstry) oraz piaskowce barwy szarej (kamień niebieski), który 
można znaleźć wyłącznie w naszym regionie.

Obok dworku znajduje się kaplica Św. Huberta wykonana z piaskowca breneńskiego, kryjąca barwny witraż z wizerunkiem 
patrona myśliwych.

Potok Głębiec był regulowany podczas I Wojny Światowej przez włoskich jeńców.
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kategoria: szlaki spacerowe



16

Bajkowym Szlakiem Utopca
Brenna Centrum → dolina Hołcyna → Grabowa (907 m n.p.m.)     czas przejścia: 2 h / 1,30 h  •  długość trasy: 6 km

Trasa idealna dla rodzin z dziećmi, nie należy do najkrótszych, jest jednak bardzo łagodna. Podczas wyprawy 
Bajkowym Szlakiem poznajemy niesamowite przygody Utopca - Gazdy Brennicy, które towarzyszą nam całą 
drogę. Tuż pod szczytem znajduje się Chata Grabowa, a wokół niej park tematyczny „Ogród Bajek” z postaciami 
z legend i podań regionalnych Beskidu Śląskiego. Z okolic Grabowej rozciąga się piękny widok na Trzy Kopce 
Wiślańskie (810 m n.p.m,), Równicę (885 m n.p.m), Czantorię (995 m n.p.m), osiedle Świniorka (ok. 700 m n.p.m) 
i Halę Jaworową (917 m n.p.m.). 

Chata Grabowa    Brenna, ul. Grabowa 52  •  tel. 510 101 222

Ciekawostki:

W okolicach szczytu Grabowej występują osuwiska, ciekawe formy skalne, blokowiska i jaskinie. Najdłuższymi jaskiniami na tym 
obszarze są: Odgruzowana Szczelina i jaskinia Grabowa, zamieszkiwane przez nietoperze.

W pobliżu Chaty Grabowej, odchodząc ze szlaku w lewym kierunku w głąb lasu dotrzemy do źródeł potoku Hołcyna.

Schodząc ze szlaku na wysokości składnicy drewna znajdziemy jodłę o imponującym obwodzie pnia 416 cm.

kategoria: szlaki spacerowe
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Na Trzy Kopce - najwyższy szczyt w Gminie Brenna
Brenna Centrum → Błatnia (Błotny) → Trzy Kopce (1081m n.p.m.)
czas przejścia: 2,30 h / 2 h  •  długość: 7,8 km  •  kolor szlaku: czarny, zielony, żółty

Tym, którzy planują wędrówkę po najbardziej widokowej trasie proponujemy wyjście na Trzy Kopce. Pierwsza 
panorama pojawi się na polanie Szarówka, gdzie znajdują się dwie kapliczki. Z samego szczytu Błotnego (917 m 
n.p.m.) można podziwiać widoki na Beskid Śląski, Beskid Żywiecki oraz Beskid Śląsko-Morawski, a przy ładnej 
pogodzie widać nawet wierzchołki słowackiej Małej Fatry. Wędrując dalej tym szlakiem napotkamy ciekawostki 
przyrodnicze: Jaskinię Głęboką w Stołowie oraz Jaskinię na Trzech Kopcach, której korytarze sięgają kilkuset 
metrów długości. 

Schronisko na Błatniej    Brenna, ul. Błatnia 20  •  tel. 33 853 64 84  •  www.blatnia.pl
Ranczo Błatnia    Brenna, ul. Błatnia 15  •  tel. 33 855 87 77  •  www.ranczoblatnia.pl

Ciekawostki:

W latach trzydziestych XX w. na samym szczycie Trzech Kopców powstało prywatne schronisko turystyczne zniszczone 
z końcem II wojny światowej. 

Na południowych stokach góry Trzy Kopce znajduje się jaskinia, która została ustanowiona pomnikiem przyrody. Jaskinia 
ta ma typ osuwiskowy. W okresie zimowym zamieszkują ją chronione i rzadkie gatunki nietoperzy m.in. podkowiec mały, 
nocek duży i orzęsiony. 

Na polanie Szarówka usytuowane są dwie kapliczki zbudowane na przełomie XIX i XX w. przez mieszkające w tym rejonie 
rodziny. We wnętrzu pierwszej z nich znajduje się figurka św. Floriana, a druga poświęcona jest Matce Bożej Różańcowej.

kategoria: szlaki turystyczne
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Śladami II Wojny Światowej
Brenna Leśnica → Orłowa (813 m n.p.m.)     czas przejścia: 1,40 h / 0,55 h  •  długość trasy: 3,5 km
Brenna Leśnica → Stary Groń (792 m n.p.m.)     czas przejścia: 0,55 h / 0,25 h  •  długość trasy: 2 km

Chętnych do poszukiwania w Brennej śladów II wojny światowej zapraszamy na wędrówkę żółtym szlakiem prowa- 
dzącym ze Starego Gronia do Brennej Leśnicy i dalej na Orłową. Jednak wyjście proponujemy rozpocząć w Brennej 
Leśnicy, wybierając jedną z dwóch propozycji: w kierunku Orłowej lub Starego Gronia. Poprzez stworzenie 4 tablic 
informacyjnych chcemy zaprosić do zapoznania się z tym fragmentem historii naszej Gminy. Na szlaku znajdują 
się pozostałości bunkrów (tzw. Ziemianek) „W Grapach” oraz w „Diablim Młynie”. Dojście do nich zostało ozna- 
czone niebiesko-białymi znakami. 

Ciekawostki:

Podczas II wojny światowej Brenna była jednym z miejsc, gdzie najprężniej działały grupy partyzantów, złożone głównie 
z miejscowej ludności. Pierwszy oddział partyzancki powstał w 1942 r., założony przez byłego powstańca śląskiego Karola 
Hellera.

W jednym z bunkrów na terenie Gminy Brenna ukrywano m.in. bibliotekę Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej.

kategoria: szlaki turystyczne
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Z trzech stron na Stary Groń
Brenna Centrum → Stary Groń     czas przejścia: 1,30 h / 0,45 h  •  długość trasy: 4 km  •  kolor szlaku: zielony
Brenna Ośrodek Zdrowia → Stary Groń     czas przejścia: 2 h / 1,2 h  •  długość trasy: 4,4 km  •  kolor szlaku: czarny
Brenna Leśnica → Stary Groń     czas przejścia: 0,55 h / 0,25 h  •  długość trasy: 2 km  •  kolor szlaku: zielony

Przedstawiamy trzy różne trasy prowadzące na szczyt Starego Gronia (792 m n.p.m.). U jego podnóża znajduje się 
pasterska bacówka, przy której można odpocząć, podziwiając niezwykłą panoramę. Wnętrze bacówki oddaje 
charakter dawnych siedzib pasterskich z paleniskiem w środku. Miejsce zlokalizowane jest tuż obok 12 metrowej, 
drewnianej wieży widokowej, z której rozpościera się widok m. in. na dolinę Hołcyny i Brennicy, pasmo Błotnego, 
Skrzyczne, Orłową, Równicę, pasmo Stożka i Czantorii oraz szczyty Beskidu Śląsko-Morawskiego z dominującą 
Łysą Górą

Ciekawostki:

Stary Groń jest najstarszym w Brennej ośrodkiem pasterskim. Pierwszy sałasz powstał tutaj w XVII w. 

Pasmo Starego Gronia rozdziela dolinę Hołcyny od doliny Leśnicy.

kategoria: szlaki turystyczne
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W drodze na Kotarz
Brenna Centrum → dolina Hołcyna → Kotarz (974 m n.p.m.)
czas przejścia: 2 h / 1,30 h  •  długość trasy: 7,5 km  •  kolor szlaku: niebieski

Dla bardziej wprawionych w górskich wędrówkach atrakcyjne będzie z pewnością wyjście na Kotarz. W drodze 
napotkamy niezwykłe formy skalne, zwane osuwiskami. Ścieżka prowadzi na Halę Jaworową z charakterystycznym 
samotnym bukiem. Jest ona częścią dawnego kompleksu wypasowego, zwanego Kotarzem. Obok Starego 
Gronia był to największy ośrodek sałaszniczy na terenie Brennej. Dawniej wypasano w tym miejscu stada owiec. 
Pierwsze wzmianki o tym sałaszu pochodzą z 1689r. Z polany rozpościera się piękny widok na okoliczne góry. 
Nieopodal znajduje się szczyt Kotarza z ołtarzem europejskim, w który wbudowane zostały kamienie z różnych 
stron świata. 

Ciekawostki:

Na terenie osuwiska na Kotarzu odkryto aż 9 obiektów jaskiniowych o niewielkich długościach dochodzących do 4,10 m. 

Wiosną na Hali Jaworowej kwitnie naparstnica purpurowa, która jest symbolem przyrodniczym Gminy Brenna.

kategoria: szlaki turystyczne
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Wyprawa na Trzy Kopce Wiślańskie
Brenna Leśnica (ul. Pilarzy) → Trzy Kopce Wiślańskie (810 m  n.p.m.)
czas przejścia: 1,25 h / 0,55 h  •  długość trasy: 3,5 km  •  kolor szlaku: zielony

Na Trzech Kopcach Wiślańskich spotykają się granice miejscowości: Brennej, Wisły i Ustronia. W początkowym 
rozwoju osadnictwa na tych terenach każda jednostka osadnicza znaczyła swe granice nacięciami na korze drzew 
(tzw. zakrzosy) lub kopcami układanymi z kamieni. Dlatego też na szczycie postawiono trzy kamienie. Dla odróżnienia 
nazwy od Trzech Kopców w paśmie Błotnego dodano przymiotnik „Wiślańskie”, stąd nazwa Trzy Kopce Wiślańskie. 
W odległości 200 m od szczytu znajduje się  schronisko „Telesforówka”. Z polany rozciąga się panorama na Czantorię, 
Równicę, Orłową, Błatnią, Klimczok, Kotarz, Grabową, Skrzyczne, Baranią Górę, czy Zalew Goczałkowicki.

Ciekawostki:

Nazwa schroniska Telesforówka pochodzi od nazwiska właściciela Teleśnicki oraz od smoka Telesfora, jednego z bohaterów 
dawnego programu dla dzieci - "Pora na Telesfora".

W dawnych przewodnikach góra ta ma inną nazwę - Malinka 809 m. 

kategoria: szlaki turystyczne
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Wycieczka na Równicę
Brenna Ośrodek Zdrowia → dolina Leśnicy → Równica (884 m n.p.m.)
czas przejścia: 2 h / 1,30 h  •  długość trasy: 5 km  •  kolor szlaku: zielony

Wędrówka na Równicę to połączenie górskiej wycieczki z ekstremalną rozrywką. Szlak prowadzi ścieżką wśród 
lasów i łąk, gdzie można obcować z naturą. Z okolic szczytu Równicy rozciąga się piękna panorama z widokiem 
na pasmo Czantorii Wielkiej i Małej, Tuł, Soszów, Skrzyczne, Malinowską Skałę i Baranią Górę. Pod szczytem 
znajduje się „Górski Park Równica”. To właśnie tam można skorzystać z toru saneczkowego, kina 7D, placu zabaw 
dla dzieci i wielu innych atrakcji. 

Ciekawostki:

Szlak ten nosi imię Edmunda Kaźmierczaka - prezesa Górnośląskiego Oddziału PTT i głównego inicjatora budowy schroniska 
na Równicy,

Niedaleko szczytu Równicy znajduję się Kamień Ewangelików, na którym widnieje napis „Miejsce nabożeństw ewangelików 
w latach od 1654 do 1709”. 

kategoria: szlaki turystyczne



Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza po górze Bucze / Szlak Kamyka 
czas przejścia: 1,45 h / 1,45 h  •  długość trasy: 4 km

Spacer po ścieżce proponujemy rozpocząć Szlakiem Kamyka przy CKiS „Dwór Kossaków i Muzeum im. Zofii Kossak-
Szatkowskiej, ale wystartować można także z centrum Górek Wielkich przed mostem na rzece Brennicy. Szlak ten 
jest idealny dla pasjonatów przyrody i rodzin z dziećmi ponieważ wędrując nim mamy szansę poznać różne gatunki 
roślin: storczyki, orliki, przylaszczki, jak również cieszyniankę wiosenną - kwiat będący symbolem Śląska Cieszyńskiego. 
Z punktu widokowego rozpościera się panorama na dolinę Brennicy i grzbiet Starego Gronia. Dodatkową atrakcją 
jest Bacówka Bucze, w której spróbować można tradycyjnych serów góralskich i innych regionalnych przysmaków.

Bacówka Bucze    Górki Wielkie ul. Harcerska

Ciekawostki:

Na Górze Bucze znajdują się kilkumetrowe doły, które według legendy utworzyły się po zapadnięciu starego kościoła. Była to kara 
dla mieszkańców za zabawy i hulanki w dzień Wszystkich Świętych. 

Spacerując po Górze Bucze możemy napotkać przebywającą w koronach drzew popielicę. Gryzoń ten objęty jest ochroną gatun- 
kową i został umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 
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Ścieżka przyrodniczo-leśna Brenna Bukowa → Przełęcz Karkoszczonka
czas przejścia: 1h / 0,40 h  •  długość trasy:  3 km

Planującym nie długi spacer, o łagodnym podejściu polecamy ścieżkę przyrodniczo-leśną na Przełęcz Karkoszczonkę 
(729 m n.p.m.), która pokazuje przyrodę tutejszych lasów. Na trasie zostały umieszczone tablice informacyjne 
zaznajamiające z beskidzką florą i fauną. Pierwszy odcinek zapoznaje ze środowiskiem przyrodniczym. Po drodze 
możemy spotkać: zawilca gajowego, śledziennicę, żywca gruczołowatego oraz modrzewie, olsze czarne, jesiony 
wyniosłe czy buki. Mijamy również kapliczkę z 1894r., z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ścieżka prowadzi 
na przełęcz Karkoszczonkę, gdzie znajduje się prywatne schronisko Chata Wuja Toma. 

Chata Wuja Toma    Szczyrk, ul. Pasterska 9  •  tel. 33 827 41 45  •  www.chatawujatoma.com.pl

Ciekawostki:

Przez Przełęcz Karkoszczonkę prowadzi IV odcinek Beskidzkiej Drogi Św. Jakuba, który  bierze swój początek w Szczyrku i biegnie 
szczytami górskimi przez: Błatnią, Wielką Cisową, Mały Cisowy, Czupel, Zebrzydkę i kończy się w Simoradzu.

Spacerując ścieżką przemierzamy 160-letni las jodłowy. Niektóre drzewa sięgają tam wysokości ponad 40m. 

Co roku 3 maja ścieżką przechodzi pielgrzymka do Sanktuarium na Górce w Szczyrku.

kategoria: ścieżki przyrodnicze
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2019

W poszukiwaniu prawdziwych wrażeń


