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Odkrywamy 
to, co piękne i tajemnicze w gminie Brenna



Śląsk Cieszyński, Beskid Śląski 
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    Gmina Brenna położona jest na południu Polski, w województwie śląskim.  Należy do unikatowego regionu - Śląsk Cieszyński, 
miejsca pełnego kultury, folkloru i pięknej natury. Gmina ta jest dość mocno zróżnicowana geologicznie, wieś Brenna leży  
w obszarze Beskidu Śląskiego, z kolei Górki Wielkie i Górki Małe przynależą geograficznie do Pogórza Śląskiego.
     Wielu gości odwiedzających gminę Brenna, poza rozkoszowaniem się pięknymi widokami, górskimi wędrówkami, 
odpoczynkiem nad Brennicą lub kosztowaniem, lokalnych potraw, ma ochotę dowiedzieć się czegoś więcej o naszej okolicy. 
Pragniemy wszystkich, którzy lubią przygodę zabrać w niezwykłą podróż po pięknych i intrygujących miejscach. Każde z nich 
jest perełką wartą zobaczenia.  

Informacja Turystyczna 
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel. (33) 858 69 71
e-mail: it@brenna.org.pl, www.brenna.org.pl 

Wydawca: 
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. (33)85 36 550, e-mail: opkis@brenna.org.pl

2022, Nakład: 3000, Egzemplarz bezpłatny. Druk: ON Studio Sp. z o.o. 
Olsztyn 10-691, ul. Kanta 17/106, DTP: Łukasz Muschiol. Opracowanie 
treści oraz korekta: Dorota Greń-Grajewska, Aneta Mędrek, Marzena 
Bochnak. Fotografie: archiwum OPKiS, Rancho Salamandra, Przytulisko 
Telesforówka, Projekt Media, Margareta Golba i Leszek Glasner.

    Gmina Brenna
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Kultura   
Tradycja ludowa w gminie Brenna to nie tylko niezwykłe, regionalne miejsca. Folklor jest żywy również dzięki promującym go 
wydarzeniom kulturalnym. Są one na tyle ważne w kalendarzu imprez, że to właśnie dwie największe z nich otwierają i zamykają 
wakacyjny sezon plenerowych wydarzeń w gminie. To właśnie Noc Świętojańska końcem czerwca i Dożynki Ekumeniczne  
w ostatnią niedzielę sierpnia przyciągają do Brennej największe tłumy. Bynajmniej nie są to jednak jedyne regionalne imprezy. 
Bardzo widowiskowe są Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki Kosą w Agroturystyce „U Gazdy”. Piękne, bardzo 
bliskie temu, jak wyglądało kiedyś życie są Redyki Pasterskie, a Święto Ziół w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” oraz  
w Koziej Zagrodzie to feeria kolorów, zapachów i smaków. Imprezy folklorystyczne na scenie amfiteatru to zawsze żywiołowe  
i pełne niespodzianek spotkania z żywą tradycją, którą mamy nadzieję zawsze zachwycać naszych Gości.  

Sport
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. w Uphill-u, MTB-Beskidy. Bieg o Breńskie Kierpce - to bieg, który 
kilkakrotnie 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. Urozmaicone ukształtowanie terenu bez wątpienia jest 
sporym utrudnieniem, które jednak dla fanów tego rodzaju aktywności jest wręcz walorem pożądanym.

Natura
Gmina Brenna - zwana „siłą natury” zachwyca swoim pięknem. Tutaj każdy zanurzy się w niespiesznej atmosferze, 
pooddycha krystalicznie czystym, górskim powietrzem, poczuje zapach tutejszych lasów, usłyszy kojący szum strumieni, 
wodospadów i odzyska więź z naturą. Przez miejscowości gminy przepływa rzeka Brennica mająca swój początek na stokach 
Trzech Kopców na wysokości około 795 m n.p.m. Rzeka ta prócz walorów rekreacyjnych jest także tajemniczą przystanią 
wielu gatunków zwierząt. Gmina Brenna to teren w większości górzysty, gdzie występują liczne jaskinie zbudowane ze skał 
fliszu karpackiego. Najbardziej znanymi są: Jaskinia w Trzech Kopcach, Jaskinia w Stołowie, Jaskinia Głęboka w Stołowie, 
Jaskinia Salmopolska oraz Jaskinia Wiślańska. W tej ostatniej łączna długość korytarzy wynosi 2275 m. co czyni ją najdłuższą 
jaskinią Beskidów i całego fliszu karpackiego. Bliskość licznych potoków, rzek oraz lasów sprawiły, że występuje tutaj aż  
18 gatunków nietoperzy. Nie sposób wymienić wszystkich atutów przyrodniczych gminy Brenna, dlatego warto samemu poznać 
piękno tego miejsca. 



Gmina Brenna - siła natury
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Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków”



Poznajmy nietoperze z gminy Brenna

Gmina Brenna pełna jest unikatowych gatunków oraz form przyrody. Te wyjątkowe walory przyrodnicze doceniły nietoperze, 
które licznie zamieszkują ten teren. W gminie Brenna stwierdzono obecność aż 18 gatunków nietoperzy.
  
   To właśnie w Brennej mieści się jedno z nielicznych Obserwatoriów Nietoperzy w Polsce. Zadomowiły się tutaj dwa gatunki 
tych zwierząt: podkowiec mały i nocek duży. Pobyt w Obserwatorium to około 30 minutowe spotkanie z nietoperzami, podczas 
którego, odwiedzający mają okazję nie tylko poznać zwyczaje tych niezwykłych ssaków, ale także usłyszeć i zobaczyć je dzięki 
kamerom oraz weneckiej szybie. 
Obserwatorium czynne jest w okresie bytowania nietoperzy na strychu szkoły, od maja do końca września. 

      Od XVIII wieku nietoperze są nierozerwalnie związane z Dworem Kossaków w Górkach Wielkich. Doskonałym miejscem 
na wieczorną obserwację nietoperzy jest otaczający ruiny park. Wśród  zamieszkujących go gatunków znajdują się  
m. in. podkowiec mały, gacek brunatny, borowiec wielki i borowiaczek. 

     Nietoperze upodobały sobie także zabytkowy kościół pw. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich. Na poddaszu zadomowiły 
się nocki duże oraz podkowce małe. By zobaczyć te niezwykłe ssaki, warto przyjść po zachodzie słońca w okolice kościoła, usiąść 
na ławeczce i poczekać, aż wylecą ze swoich dziennych kryjówek. 
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Obserwatorium Nietoperzy 
Brenna, ul. Górecka 224, tel. 33 858 69 71, 

Facebook: Obserwatorium-Nietoperzy-w-Brennej

Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”
Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4, 

tel. 33 851 03 51, dworkossakow.pl

Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej
Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 2, 
 tel. 33 853 95 15, zofiakossak.pl

Kościół pw. Wszystkich Świętych
Górki Wielkie, ul. Pod Zebrzydkę 6

Obserwatorium Nietoperzy 



Brenna Ziołami Pachnąca
Zieliny ( jak dawniej w Brennej nazywano zioła) od zawsze stanowiły istotny element życia Górali Śląskich. 

Towarzyszyły mieszkańcom od święta, w związku z obrzędowością doroczną, jak również na co dzień.  
Również w gminie Brenna stały się one ważną częścią życia wielu mieszkańców.
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Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”    

Stale rosnąca popularność ziół oraz dziedzictwo przyrodnicze i historyczne naszego regionu zainspirowały do stworzenia 
unikatowego na skalę kraju obiektu – Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulia”. Multimedialna wystawa stała obrazuje 
funkcjonowanie ziół w kulturze i życiu codziennym Górali Śląskich. Wokół budynku znajduje się herbarium – ogródek ziołowy. 
W trakcie zwiedzania przewidziana jest również projekcja filmu promocyjnego oraz degustacja owocowo-ziołowej breńskiej 
herbaty.  Kalendarz wydarzeń „Przytulii” pełen jest ziołowych warsztatów, koncertów i spektakli. 

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy stałej (zióła w kulturze i życiu górali śląskich) oraz na warszaty:
Ziołowa apteka – zioła między magią a medycyną
Teatrzyk – „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata” Z. Kossak
Góralskie mandory – dawne życie ludzi na wsi
Słowiańskie runy – mitologia plemion słowiańskich
Cyszki malowane – kompendium stroju regionalnego
Zaklęte w Kamieniu – rośliny sprzed wieków

Breńskie herbaty
Bogactwo przyrodnicze gminy Brenna pozwoliło skomponować niezwykłe breńskie herbaty. Trzy smaki naparu, zawierające 
najpopularniejsze zioła i owoce, występujące w okolicy, zachwycają każde podniebienia.  Liczne restauracje i karczmy na terenie 
gminy Brenna serwują je w swoich lokalach. Breńskie herbaty to doskonały pomysł na prezent oraz pamiątkę dla bliskich, 
można je nabyć podczas wizyty w  Informacji Turystycznej w Brennej. Niepowtarzalny smak pozostaje na zawsze w pamięci. 

Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 33 400 00 21, www.domzielin.eu
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Herbata z Brennej
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Chlebowa Chata 

Miejsce to jest połączeniem skansenu oraz „żywego” muzeum. Gospodarze pokazują jak piekło się chleb 100 lat temu oraz jak 
ubijano masło, dlatego cały pokaz odbywa się w klimacie tamtych czasów. Podczas wizyty można się również dowiedzieć jak 
wyglądało dawniej zwykłe życie, jak oświetlało się dom, jak wyglądał prysznic i ile przysługiwało wody „na łebka”. Właściciele 
opowiadają także jak udawało się pomieścić wszystkie dzieci do spania w niewielkiej izbie oraz udzielają odpowiedzi na inne 
nurtujące nas pytania. Misją Chlebowej Chaty jest odbudowanie szacunku do chleba i ludzkiej pracy. Nie można zapomnieć, 
że smakowicie pachnący bochen chleba, to owoc pracy rąk nie tylko piekarza, ale w dużej mierze także rolnika, który cały rok 
dba o wyrośnięcie zboża - drogę „od ziarenka do bochenka”. Dużą atrakcją dla dzieci jest możliwość dotykania eksponatów,  
a nawet ich używania. To właśnie tam można poznać tajniki mielenia na żarnach, młócenia cepem lub zasiąść w zabytkowych 
traktorach i bryczkach.  Możliwość wykonywania fotografii pozwoli by wizyta w Chlebowej Chacie zapadła w pamięci na dłużej. 
U osób starszych wizyta ożywia miłe wspomnienia z dzieciństwa, wywołując żywiołowe opowieści, którym nie ma końca. To 
niezwykłe miejsce szczyci się kolekcją kilku tysięcy eksponatów, wśród których trafiają się unikaty na skalę europejską. 

Bogata oferta warsztatowa, dawno temu na wsi:
-Poznaj drogę od ziarenka do bochenka.
-Poczuj moc zabytkowych maszyn.
-Upiecz podpłomyki i zasmakuj się w tradycji.
-Z czego powstaje ser, masło, maślanka i jakich narzędzi należy użyć?
-Ile kilometrów muszą przelatać pszczoły aby powstał jeden słoik miodu?

Górki Małe, ul. Breńska 113, tel. 664 345 019, www.chlebowachata.pl
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Kozia Zagroda 

Beskid Śląski to nie tylko piękne krajobrazy i zachwycająca natura, ale również bogata góralska kultura. Zapoczątkowało ją 
przybycie Wołochów, koczowniczego ludu, który idąc łukiem Karpat dotarł do Brennej, wprowadzając gospodarkę pasterską. 
W tamtych czasach o bogactwie gospodarza stanowiła wielkość jego stada, a wełna i sery były na wagę złota. Gospodarze Koziej 
Zagrody oczarowani wałaską kulturą stworzyli w Brennej miejsce, gdzie wszystko to, co mieści się w słowie góralszczyzna, 
jest na wyciągnięcie ręki. Centralną częścią zagrody jest drewniany budynek karczmy, który jest repliką chałupy z 1928 r. Dla 
koneserów dobrego smaku Gospodarze przygotowali własne wyroby, których darmo szukać na sklepowych półkach: herbatki 
z breńskich zielin, marmolady z borówek czy soki z mniszka lekarskiego. Magnesem tego miejsca jest „koszor” (zagroda) ze 
zwierzętami pasterskimi: kozami i owieczkami. Spotkanie z nimi może okazać się wielką przygodą. Prócz zasmakowania 
regionalnych potraw, kontaktu ze zwierzętami, jest możliwość uczestniczenia w pokazach wyrobu serów w specjalnej kolybie, 
gdzie uczestnicy warsztatów pomagają wyrabiać sery, smakują bundz, oszczypki i żętycę. 

Ciekawe warsztaty? 
Dźwięki gór – warsztaty muzyki górali beskidzkich 
Pasterstwo Beskidu Śląskiego - Warsztaty Wyrobu Sera
Kto Ma Owce, Ten Ma Co Chce - Warsztaty Obróbki Wełny
Słodkie warsztaty regionalne - lukrem malowane
Od gospodarza do piekarza - warsztaty wypieku chleba na zakwasie

Brenna, ul. Sportowa 3, tel. 513 422 143, www.koziazagroda.pl
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Bacówki pasterskie

Wędrując po górskich szlakach, otaczających gminę Brenna, co jakiś czas natknąć się można na niewielkie, drewniane szałasy, 
zwykle znajdujące się na rozległych polanach. To pasterskie bacówki – stały, regionalny akcent w krajobrazie góralskich wsi. 
Służą one bacom – pasterzom, którzy wiosną i latem wypasają na górskich halach stada owiec tak, jak robili to ich przodkowie. 
Ponadto w „Bacówce u Greniów”  oraz w „Bacówce Bucze” można nabyć regionalne, domowe wyroby (sery góralskie, ciasta, 
jaja).

Górki Wielkie:
Bacówka Bucze - scieżka przyrodniczo-dydaktyczna po Górze Bucze

Brenna:
Bacówka „U Greniów”  - przy ul. Góreckiej
Bacówka na Starym Groniu - szlakiem zielonym tuż obok wieży widokowej 
Bacówka w Agroturystyce „U Gazdy” - ul. Malinka 
Bacówka na Skałce - ul. Marii Kawik 
Bacówka na Bukowym Groniu - szlak Wspomnień
Bacówka na Hali Jaworowej - szlak niebieski na Kotarz 
Bacówka na Polanie Szarówka - szlak zielony w kierunku Błatniej 
Kolyba w Koziej Zagrodzie - ul. Sportowa

Bacówka na Skałce
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Dworek Myśliwski „Konczakówka” 
Spacer Szlakiem Myśliwskim pozwoli odkryć, w głębi lasu, perełkę architektury drewnianej. Dworek Myśliwski  powstał na 
miejscu góralskiej, drewnianej chałupy. Zarówno w architekturze, jak i wyrafinowanym wyposażeniu odzwierciedla łowiecką 
pasję właściciela, Brunona Konczakowskiego. Dworek zbudowano z drewnianych bali. Belki łączono na zacios, bez użycia 
gwoździ. W beskidzkim krajobrazie stanął typowy tyrolski budynek z kamienną podmurówką, jednym piętrem i użytkowym 
poddaszem. Dach jest dwuspadowy; bogato zdobione są balkony, drzwi i okna. Trójkątne szczyty od południa i zachodu zdobią 
jelenie poroża. We wnętrzach do dziś zachowały się  oryginalne meble wykonane z limby oraz liczne trofea myśliwskie. Pięknym 
elementem wystroju jest secesyjny piec w jadalni, wykonany z zielonych kafli. Obok dworu warto zobaczyć kaplicę św. Huberta. 
Wymurowano ją z miejscowego piaskowca w stylu neogotyckim, a udekorowano m.in. wizerunkiem patrona myśliwych

Zagroda Edukacyjna „U Gazdy”
W malowniczej dolinie Leśnicy zlokalizowane jest piękne i pełne regionalnych atrakcji miejsce. To tutaj codzienne, gospodarskie 
życie jest na wyciągniecie ręki. Goście mogą spotkać owce, krowy, konie huculskie, kaczki, króliki, kury i wiele innych zwierząt. 
Przejażdżki zieloną kolejką turystyczną, kuligi oraz jazda konna to tylko namiastka tego, co oferują gospodarze. 

Codzienne życie w gospodarstwie rolnym:
- O gospodarstwie słów kilka.  Co, gdzie i jak, czyli spacer po gospodarstwie .
- Zwierzęta gospodarskie (koń, krowa, królik, owce, koza, drób). Co jedzą i w jakim celu je hodujemy? 
- Zwierzęta domowe (koty, psy) oraz dziko żyjące na łące i w lesie.
- Zabawy i zajęcia związane z tematyką zwierząt gospodarskich. Zagadki na punkty, czyli kto i co zapamiętał. 
- Degustacja produktów sezonowych wytworzonych w gospodarstwie.

Brenna, ul. Malinka 5, 602 687 526

Dworek Myśliwski

Zagroda „U Gazdy”

Brenna, ul. Głębiec 26, tel. 33 853 64 96



Śladami Zofii Kossak
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CKiS „Dwór Kossaków”



Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” 

Dwór w Górkach Wielkich zbudowano w 1734 r. Przez dziesiątki lat zmieniał swoich właścicieli, aż do r. 1922, gdy zamieszkała 
w nim rodzina Kossaków – Tadeusz i Anna, a później również ich córka, Zofia Kossak, urodzona w r. 1889, zmarła w 1968. To 
właśnie w góreckim dworze powstały jej najsłynniejsze utwory poświęcone Śląskowi (m.in. „Nieznany kraj”, „Wielcy i mali”), 
dla dzieci i młodzieży („Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”, „Topsy i Lupus”, „Bursztyny”), a przede wszystkim wielkie 
powieści historyczne (m.in. trylogia: „Krzyżowcy”, „Król trędowaty” i „Bez oręża”). W okresie międzywojennym dwór tętnił 
życiem artystycznym. Przyjeżdżali tu m.in. Jan Parandowski, Maria Dąbrowska, Melchior Wańkowicz czy Wojciech Kossak 
ze swoimi dziećmi (Jerzym Kossakiem, Marią Pawlikowską-Jasnorzewską i Magdaleną Samozwaniec). Niestety dwór nie 
przetrwał pożogi II wojny światowej. 

Spadkobiercy Zofii Kossak i jej męża, Zygmunta Szatkowskiego, postanowili przywrócić ruinom dawną świetność i pamięć 
o swoim znakomitym rodzie. W 2010 r., w odnowionej części budynku otwarto Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. 
Wchodząc do odnowionego centrum, uwagę przyciągają fototapety oraz eksponaty,  to wspaniałe miejsce otoczone jest pięknym 
parkiem, w którym można zobaczyć przyrodnicze skarby, czy odnaleźć ukryte wyrzeźbione stwory.

Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 
Na skraju parku, w niewielkim domku, mieści się bogate i niezwykle klimatyczne muzeum poświęcone Zofii Kossak. 
Wnętrze budynku wywołuje wrażenie, jakby domownicy przed chwilą stamtąd wyszli. W gabinecie wciąż pachnie książkami  
i atramentem, w jadalni piec wydaje się nadal ciepły, a z cennych obrazów, spoglądają jak żywe twarze bliskich pisarki. Muzeum 
ma swój niepowtarzalny czar, który z pewnością zachwyci wielu odwiedzających. 

Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 2, tel. 33 853 95 15, www.muzeumkossak.pl

Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 4, tel. 33 851 03 51, www.dworkossakow.pl
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Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej



W poszukiwaniu wrażeń
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Rowerem

Do podróżowania na dwóch kółkach zachęcają malownicze trasy rowerowe, które cieszą się coraz większą popularnością 
wśród mieszkańców regionu oraz turystów. Nie brakuje tras łatwych, z których z powodzeniem mogą korzystać rodziny  
z dziećmi, jak i takich dla bardziej wymagających, nadających się do uprawiania kolarstwa górskiego. Gmina Brenna znajduje 
się na Międzynarodowym Szlaku Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń. Sportowych wrażeń nie brakuje podczas licznych 
imprez. Rowerzyści z łatwością mogą zaplanować wycieczki dzięki aplikacji mobilnej z trasami rowerowymi pogranicza 
polsko-czeskiego „MTB-Beskydy”. 

Pumptruck 
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. 

Wypożyczalnie  rowerów: 

Wypożyczalnia rowerów w Parku Turystyki (rowery górskie, kaski i foteliki)
Brenna, ul. Malinowa 2b, tel. 539 931 213 

Wypożyczalnia „Rowery Brenna” (rowery górskie oraz elektryczne)
Brenna, ul. Wyzwolenia 89, tel. 668 320 882 / 535 292 508

Mobilna wypożyczalnia rowerów elektrycznych 
Brenna, tel. 537 926 022
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Brenna, ul. Górecka 224

Informacje o trasach, propozycje wycieczek: www.rowerybrenna.pl

Tor pumptrack
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Pieszo

Panorama gór, świeże powietrze, woń tutejszych lasów, to tylko nieliczne naturalne atrakcje, zmieniające się w zależności od 
pory roku. Dla wytrwałych, lubiących wyzwania na pewno nie lada atrakcją będą piesze wycieczki szlakami górskimi, prowa-
dzącymi m.in. na Błatnią, Stary Groń, Grabową, Halę Jaworową, Orłową czy Trzy Kopce Wiślańskie. Dotarcie na ich szczyt 
gwarantują niezapomniane, zapierające dech w piersiach krajobrazy. 

Propozycje wyjść w góry:

Szlakiem Wspomnień
Kolor szlaku: czerwono-biały
Przebieg trasy:  
Brenna Bukowa > Krzyż Zakochanych > Brenna Lachy
Czas przejścia: 2,10 h
Długość trasy: 5 km

Bajkowy Szlak Utopca
Kolor szlaku: czerwono-biały
Przebieg trasy:  
Brenna Centrum > dolina Hołcyna > Grabowa 
Czas przejścia: 2 h /1,30 h
Długość trasy:  6 km

Szlak Myśliwski
Kolor szlaku: czerwono-biały
Przebieg trasy:  
Brenna Spalona > Dworek Myśliwski > Czupel

Czas przejścia: 1 h / 0,45 h
Długość trasy: 3 km

Zdobywamy Błatnią (Błotny)
Kolor szlaku: czarny i zielony
Przebieg trasy: Brenna Centrum > Błatnia
Czas przejścia: 1,30 h / 1 h
Długość trasy: 4,2 km

W drodze na Kotarz
Kolor szlaku: niebieski
Przebieg trasy: Brenna Centrum > Kotarz
Czas przejścia: 2 h / 1,30 h
Długość trasy: 7,5 km

Na Stary Groń
Kolor szlaku: zielony
Przebieg trasy: Brenna Centrum > Stary Groń

Krzyż Zakochanych
(Szlak Wspomnień)

Widok z Błatniej
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W siodle
Jest to kolejna z ciekawych propozycji na spędzanie czasu wolnego. W Brennej znajduje się wiele miejsc sprzyjających wyciecz-
kom konnym. Warto zaznaczyć, że wiedzie tędy pierwszy etap Transbeskidzkiego Szlaku Konnego. Dla mniej wprawionych 
bądź początkujących istnieje możliwość nauki jazdy konnej w jednym z wielu ośrodków.

Ośrodek Jazdy Konnej „Hucuł” Brenna, ul. Jatny 120, tel. 33 853 65 21, www.hucul.brenna.pl

Ośrodek Konny „U Matuli” 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

Rancho Salamandra Brenna, ul. Pasternik 8, tel. 501 573 853

Czas przejścia: 1,50 h / 1,10 h
Długość trasy: 4 km

Wyprawa na Trzy Kopce Wiślańskie
Kolor szlaku: zielony
Przebieg trasy: Brenna Leśnica > Trzy Kopce Wiślańskie
Czas przejścia: 1,25 h /  0,55 h
Długość trasy: 3,5 km

Wycieczka na Równicę
Kolor szlaku: zielony
Przebieg trasy: Brenna Ośrodek Zdrowia > Równica
Czas przejścia: 1,55 h / 1 h
Długość trasy: 5 km

Na Przełęcz Karkoszczonka
Kolor szlaku: żółty
Przebieg trasy: Brenna Bukowa > Przełęcz Karkoszczonka 
Czas przejścia: 1 h / 0,40 h
Długość trasy: 3 km

Szlakiem II Wojny Światowej
Kolor szlaku: żółty
Przebieg trasy: Brenna Leśnica > Orłowa
Czas przejścia: 1,40h / 0,55h
Długość trasy: 3,5km

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna po górze Bucze
Kolor szlaku: czerwono-biały
Przebieg trasy: Górki Wielkie > Góra Bucze
Czas przejścia: 1,45
Długość trasy:  4 km

Rancho Salamandra

Bacówka  oraz wieża 
widokowa na Starym Groniu
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Z dzieckiem i nie tylko
Bardzo często zdarza się, że to właśnie dzieci inspirują rodziców do wyboru miejsca spędzenia czasu wolnego.  

Gmina Brenna to ciekawe, kolorowe, idealne dla rodziców z dziećmi miejsce na mapie południowej Polski.



Park Turystyki

W samym centrum Brennej znajduje się miejsce bogate w szereg atrakcji sportowych: siłownia zewnętrzna, boisko 
wielofunkcyjne, boisko do siatkówki plażowej. Różnobarwny i wszechstronny plac zabaw dla dzieci,  przyciąga spragnionych 
zabawy milusińskich.  Propozycją dla wszystkich jest możliwość gry w kręgle, tenisa stołowego, szachy czy popularnego 
chińczyka. Zimą działa tutaj lodowisko.

Ośrodek Pod Brandysem 
W Górkach Wielkich, tuż przy rzece Brennicy, znajduje się bajkowa strefa zabawy i wypoczynku dla dzieci. Na najmłodszych 
czeka drewniany plac zabaw inspirowany opowieścią Zofii Kossak „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”. Dzieci zachwyci 
drewniany dworek  z wieżami, mostkami, ściankami i innymi elementami, tworzącymi labirynt przestrzenny oraz rzeźbione 
totemy z podobiznami legendarnych stworzeń. Obok placu zabaw jest siłownia zewnętrzna z przyrządami do ćwiczeń 
ogólnorozwojowych i siłowych, a także elementy do street workout. Jest tu również boisko do siatkówki plażowej, ścianka 
wspinaczkowa. Na fanów łyżworolek i deskorolek czeka specjalna rynna do wykonywania akrobacji. Dużą popularnością cieszy 
się huśtawka w kształcie cyrkla, oblegana nie tylko przez dzieci, ale i dorosłych.

Górki Wielkie, ul. Sportowa 8, tel. 33 474 06 01

Wypożyczalnia sprzętu sportowego, Brenna, ul. Malinowa 2b, tel. 539 931 213
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Kompleks Brenna Leśnica 

W skład Kompleksu Brenna Leśnica wchodzi: siłownia zewnętrzna, tężnia solankowa oraz plac zabaw. Wszystkie te atrakcje 
zachęcają do odwiedzenia urokliwej doliny Leśnicy. Miejsce to daje możliwość odpoczynku i wytchnienia od pędu codzienności, 
ale także pozwala wyszaleć się dzieciom i aktywnie spędzić czas dorosłym. Tężnia zasilana jest słynną solanką z Zabłocia na 
Śląsku Cieszyńskim, która posiada wiele właściwości leczniczych. Inhalacje solankowe wspomagają profilaktykę i leczenie 
wielu schorzeń.

Ogród Bajek wokół Chaty Grabowej 

Na północno – wschodnim stoku Grabowej na dzieci czeka wspaniały Ogród Bajek. Spacer wśród drewnianych rzeźb postaci 
z legend i podań z regionu Beskidu Śląskiego zachwyci każdego. Ogród podzielony został na cztery żywioły: ognia, powietrza, 
wody i ziemi. Każdemu z żywiołów przyporządkowano poszczególne postacie z mitologii słowiańskiej, takie jak: Swaróg, 
Raróg, Radogost, Światowid, Dziewanna, Kupała, Południca, Domowoj, Dworowoj, Skarbnik, Utopiec, Rusałki i Płanetnik.  
Z ogrodu roztacza się piękna panorama na okoliczne góry m.in. na Trzy Kopce Wiślańskie, Równicę, Czantorię, Świniorkę  
i Halę Jaworową.

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

Brenna, ul. Leśnica (naprzeciw Kościoła św. Jana Nepomucena), tel. 33 8536 550
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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 celów rekreacyjnych. Można tu wypożyczyć zarówno kajaki, jak i rowerki wodne.

Baseny kryte
Szukający relaksu mają do dyspozycji 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.

Kotarz
Hotel Kotarz***Spa&Wellness
Brenna, ul. Wyzwolenia 40, tel. 604 351 655, www.kotarz.com

Dolina Leśnicy SKI &SPA RESORT 
Brenna, ul. Leśnica 153, tel. 33 858 71 42, www.dolinalesnicy.pl

Krokus
Brenna, ul. Jawornik 28, tel. 33 853 67 71, www.krokus-brenna.com

Brenna, ul. Hołcyna



Zimowe szaleństwa
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Zima w dolinie Brennicy jest niezwykle piękna, posiada idealne warunki do aktywnego  uprawiania sportów zimowych. Prócz 
nart i snowboardu można wędrować zimowymi szlakami górskimi na rakietach śnieżnych. Gmina Brenna stwarza doskonałe 
warunki do skiturowych eksploracji. Narty ski-tourowe pozwalają cieszyć się samotnością, ciszą i zjazdami po dziewiczym 
śniegu. Na samym końcu urokliwej doliny Leśnicy znajduje się raj dla fanów narciarstwa biegowego. Czekają na nich aż 4 trasy  
o różnym stopniu trudności. W Parku Turystyki swoje miejsce znajdą również łyżwiarze, gdzie na tafli lodowiska mogą 
doskonalić swoje umiejętności lub rozpocząć przygodę z tą dyscypliną. Natomiast,  gdy  zapada  zmrok  atrakcją  cieszą  
się  przejeżdżające w  malowniczej  scenerii  kuligi  z  pochodniami, nierzadko kończące się biesiadami wokół ogniska przy 
dźwiękach  góralskiej  muzyki.

Ośrodek Narciarski „Ski-Dolina”
Brenna, ul. Leśnica 153, tel. 693 208 472, www.swiniorka.com.pl

Ośrodek Narciarski „Pod Starym Groniem”
Brenna, ul. Sportowa 4, tel. 691 412 076, www.starygron.pl

Rekreacyjne trasy do narciarstwa biegowego 
Brenna, ul. Stawieńce 65, tel. 33 8586 971

Lodowisko
Brenna, ul. Malinowa 2b, tel. 539 931 213

KULIGI:  
1. Doliną Brennicy:  
 -www.kuligi.brenna.pl - tel. 507 101 069,  781 286 037                      
 -tel. 698 323 294
 -tel. 33 85 36 413
 -tel. 505 783 992
 -tel. 783 777 178
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2. Wokół Breńskiej Malinki 
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Gazdy”, Brenna,  
ul. Malinka 5 u-gazdy.pl, tel. 602 687 526

3. U podnóża Góry Bucze 
Agroturystyka „Gazdówka”, Górki Wielkie, 
ul. Bielska 14 www.agroturystykamatula.pl, tel. 601 351 099



www.brenna.org.pl


