


Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” leży na 
terenie Śląska Cieszyńskiego, a dokładnie w południowo-
zachodniej części województwa śląskiego. Obejmuje on 
Beskid Śląski, Pogórze Cieszyńskie, a także kotlinę Ostrawską 
i Oświęcimską – łącznie 449 km kw.

Obszar ten jest wyjątkowo ciekawy pod względem 
środowiska naturalnego, a także roztaczających się 
krajobrazów. Z tego względu Cieszyńska Kraina to idealne 
miejsce do uprawiania turystyki i wypoczynku. Powstało 
tu wiele tras rowerowych, szlaków tematycznych, a także 
ścieżek dydaktycznych. 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
„Cieszyńska Kraina”

Na obszarze „Cieszyńskiej Krainy” można spotkać liczne 
rośliny będące pod ochroną. Począwszy od kwiatów, traw 
i ziół po ogromne drzewa zaliczane do pomników przyrody 
na czele z 800-letnią jodłą na Kotarzu. Pozostałe drzewa 
i rośliny można spotkać w rezerwatach przyrody m.in. na 
górze Tuł w Lesznej Górnej, gdzie rośnie ponad 250 gatunków 
storczyków, w rezerwacie „Rotuz” w Chybiu słynącym 
z  unikalnej roślinności bagiennej, albo w rezerwacie Zadni 
Gaj w Cisownicy z pięknymi olbrzymimi cisami. Naturalne 
bogactwo Cieszyńskiej Krainy to nie tylko roślinność. Żyje tu 
wiele gatunków zwierząt wśród nich sarny, dziki, lisy i zające.



Nie sposób wymienić wszystkie zalety płynące 
z  uprawiania nordic walking. Na pewno poprawia sprawność 
fizyczną, dostarczając jednocześnie ogromną przyjemność. 
Największą jednak zaletą, jest fakt, że nordic walking 
może uprawiać każdy. Bez względu na wiek, kondycję 
fizyczną, a nawet przebyte choroby. Oprócz tego nie trzeba 
przejmować się specjalistycznym sprzętem, wystarczą kijki i 
dobre buty. Nie należy się też martwić o miejsce do treningu 
– każde jest dobre. Park, ulica, las, góry, plaża, im bardziej
urozmaicony teren, tym lepiej.

Zalety 
NORDIC WALKING



Gmina
BRENNA

  Stara Karczma w Brennej
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Gmina Brenna otoczona jest z kilku stron górami. Jest to miejsce 
szczególnie cenione przez osoby lubiące spokój i ciszę. Wspaniałe górskie 
krajobrazy towarzyszą na szlakach pieszych i rowerowych. Ilość obiektów 
sportowych dodatkowo zachęca miłośników aktywnego wypoczynku.  
W Dolinie Brennicy nie brakuje także ciekawych atrakcji kulturalnych. 
Niemal, co tydzień odbywają się tu koncerty w amfiteatrze. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się coroczne zawody rowerowe, a Artystyczne 
Lato u Kossaków zaspokoi nawet najbardziej wybrednych wielbicieli sztuki. 
Atrakcji nie brakuje ani w sezonie letnim, ani zimowym.



  Kościół Parafialny p w św Jana Chrzciciela w Brennej

  Muzeum Biograficzne im. Zofii Kossak-Szatkowskiej

  „Dwór Kossaków’’ w Górkach Wielkich   Rzeka Brennica

Warto zobaczyć:
Kościół p.w. św. Jana chrzciciela

Kościół powstał w latach 1793-1796 w miejscu, gdzie 
stała dawna drewniana kaplica wybudowana przez 
Jezuitów. Wnętrze charakteryzuje się stylem barokowym 
i klasycystycznym. Ołtarz główny zdobi obraz Stanisława 
Jastrzębskiego, malarza z Cieszyna, przedstawiający scenę 
chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie.

Muzeum biograficzne im. zofii Kossak-Szatkowskiej

W muzeum można obejrzeć przedmioty należące do pisarki 
i jej najbliższej rodziny. Wnętrze zdobią obrazy Wojciecha 
i Juliusza Kossaków, a także Stanisława Witkacego. Zachowały 
się także meble, z których korzystała pisarka, wszystko to 
tworzy wyjątkową atmosferę obecności pisarki. Oprócz 
wystawy stałej organizowane są ekspozycje czasowe.

Dwór Kossaków
W częściowo odrestaurowanych murach dworu mieści się 
Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. Organizowane 
co roku Artystyczne Lato u Kossaków przyciąga miłośników 
sztuki  z całej Polski. Dwór tętni życiem przez  cały rok, 
odbywają się tutaj liczne koncerty, przedstawienia teatralne, 
plenery malarskie oraz różnego rodzaju warsztaty. Cały 
obiekt został doceniony przez internautów, dzięki którym 
zwyciężył IV edycję konkursu „Polska Pięknieje” – 7 Cudów 
Funduszy Europejskich.



GDzie MaSzeroWać

traSa 1
Długość trasy:  16 km, ok 3,5 h
Oznakowanie: kolor czarny
Trasa rozpoczyna się przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Dalej 
prowadzi w kierunku Transbeskidzkiego Szlaku Konnego. Prowadzi 
leśnymi drogami wzdłuż szlaku turystycznego. Trasa trudna, jednak 
bogata w widoki.

Przebieg szlaku:
1. Kościół pw. Jana Chrzciciela
2. Ulice: Rudolfa Juroszka w kierunku Huta, Malinowa, Sportowa

w kierunku Transbeskidzkiego Szlaku Konnego.
3. Wzdłuż Transbeskidzkiego Szlaku, dalej ulica Grabowa, Leśnica

w kierunku Kobyla Horzelica, Wyzwolenia, Leśna, Malinowa. Trasa
kończy się przy kościele Jana Chrzciciela.

traSa 2
Długość trasy: 9,6 km, ok 2 h
Oznakowanie: kolor czerwony
Trasa rozpoczyna się przy Urzędzie Gminy Brenna. Prowadzi ulicami 
i szlakami leśnymi. 

Przebieg trasy:
1. Urząd Gminy Brenna.
2. Ulice: Wyzwolenia, Leśna, Leśnica.
3. Dalej: w prawo leśnym traktem w górę ok. 1,7 km do ostrego skrętu 

w prawo, 1,3 km aż do ul. Śniegociny.
4. Ulice: Śniegociny, przejście przez most na Brennicy, ul. Leśników,

Jatny, Wyzwolenia. Trasa kończy się przy Urzędzie Gminy Brenna.

traSa 3
Trasa rozpoczyna się przy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. 
Prowadzi ulicami, częściowo nad brzegiem Brennicy. Na trasie kilka 
atrakcji architektoniczno-kulturalnych.

Długość trasy ok. 11 km, ok. 2 godz. 
Oznakowanie: kolor zielony
Przebieg trasy:
1. Centrum Kultury i Sztuki “Dwór Kossaków”
2. Ulice: Stary Dwór, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, dh. Aleksandra 

Kamińskiego, Miczów, Zofii Kossak, Sportowa.
3. Zabytkowy kościół Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich

4. Ulice: Lipa, Kretowskie, Barujec.
5. Skręt w lewo i przejście Brennicy po moście, dalej ulice: 

Górecka, Breńska.
6. Chlebowa Chata.

7. Skręt w lewo i dalej ulicami: Lipowska, 
Łęgowa, Uliczka, Sadowa, Miła, Zofii Kossak.

8. Powrót do Centrum Kultury i Sztuki “Dwór 
Kossaków”.



Informacja  
turystyczna:
Gminny Punkt Informacji Turystycznej
ul. Wyzwolenia 77 
43-438 Brenna
Tel. 33 858 69 71 
e-mail: it@brenna.org.pl
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  Jezioro Goczałkowickie

Gmina
chyBiE

Chybie to miejsce szczególnie cenione przez wędkarzy i miłośników 
ptaków. To nie przypadek – teren gminy przynależy do obszaru specjalnej 
ochrony Doliny Górnej Wisły, którego zadaniem jest ochronienie stanowisk 
lęgowych dzikiego ptactwa. Znajdziemy tu też torfowisko Rotuz –  
z fragmentami boru bagiennego. Liczne stawy oraz pobliskie Jezioro 
Goczałkowickie sprawiają, że te tereny są wyjątkowo atrakcyjne pod 
względem turystycznym. 



  Rezerwat przyrody Rotuz

  Fontanna w Chybiu

  Obraz Matki Boskiej Gołyskiej 

Warto zobaczyć:
Jezioro Goczałkowickie

Powierzchnia Jeziora Goczałkowickiego wynosi 3200 ha, co 
czyni go największym zbiornikiem zaporowym na południu 
Polski. Zbiornik stanowi przede wszystkim źródło wody 
pitnej dla aglomeracji katowickiej. Z tego względu jest 
zamknięty dla celów rekreacyjnych z wyjątkiem małego 
żeglarstwa. Cenią go natomiast wędkarze, którzy nazywają 
goczałkowickie jezioro „królestwem sandacza”. Jego wody są 
regularnie zarybiane drapieżnymi rybami, jako że sprzyjają 
one procesowi uzdatniania wody. Odławiane są natomiast 
gatunki ryb, które żerują na dnie (karpie, leszcze).

rezerwat przyrody rotuz
Rezerwat znajduje się na granicy miejscowości Chybie i Zabrzeg. 
Jego powierzchnia to ponad 28 km2. Utworzony został 
w  1966 r. w celu zachowania cennych terenów bagiennych 
z  charakterystyczną roślinnością. Znajdziemy tu setki gatunków, 
w tym chronione jak np.: rosiczka okrągłolistna, storczyk 
szerokolistny i bagno zwyczajne. Pomiędzy torfowiskiem 
a  lasem występują podmokłe bory bagienne.

Kościół chrystusa Króla z z Sanktuarium 
Matki boskiej Gołyskiej

Z obrazem związanych jest wiele legend. Jedna z nich 
opowiada o Jędrku – pachołku pewnego zarzeckiego 
gospodarza. Gdy pielgrzymował on na Jasną Górę,  zobaczył 
stragan, a na nim niezwykły obraz MB. Nie stać go było 
jednak na jego kupno. Gdy z żalem odchodził od straganu, 
zerwał się silny wiatr, który porwał  obraz i włożył go w ręce 
Jędrka. Wszyscy obecni uznali to wydarzenie za cud i znak  
od Boga, a wzruszony kramarz podarował obraz parobkowi. 
Ten po powrocie do domu powiesił obraz na lipie. Każdy, kto 
przechodził obok obrazu, zauważał, że roztacza się wokół 
niego nienaturalnie jasna aura. Do dziś miejscowa ludność 
opowiada o cudownych uzdrowieniach, jakie dokonały się za 
pośrednictwem MB Gołyskiej, czego świadectwem mają być 
wota zamieszczane w gablotach kościoła.



GDzie MaSzeroWać

traSa 1
Długość trasy: 6,5 km, ok 1 h, 
Oznaczenie: kolor zielony
Trasa najłatwiejsza, w większości prowadzi po drogach asfaltowych 
przez sołectwo Frelichów. Rozpoczyna się w centrum Chybia, przy 
Kościele Chrystusa Króla. Można na niej zobaczyć liczne stada saren 
oraz dzikie ptactwo. 
Przebieg trasy:
1. Urząd Gminy Chybie.
2. Kościół Chrystusta Króla.
3. Ulice: Wyzwolenia, Sportowa, Nowa Osada, Okrężna, Rolna, Polna, 

wracamy Jesionową, skręcamy w lewo na Targową i kierujemy się 
w stronę kościoła.

traSa 2
Długość trasy: ok 10 km, ok 2,5 h
Oznaczenie: kolor czerwony
Trasa trudniejsza, prowadzi głównie drogami asfaltowymi. 
Rozpoczyna się w centrum Chybia, przy kościele Chrystusa Króla.
Przebieg trasy:
1. Kościół Chrystusa Króla w Chybiu,
2. Maszerujemy wzdłuż linii kolejowej
3. Ulice: Objazdowa, Leśna, Graniczna, Podgroble, 

Zawala
4. Izba Edukacji Przyrodniczej “Kadłubek”
5. Ulice: Rolna, Orzeszkowej, Targowa, 

Wyzwolenia – koniec trasy.

traSa 3
Długość trasy: ok 13 km, ok 3,5 h 
Oznaczenie: kolor czarny
Trasa najtrudniejsza, a jednocześnie najbardziej interesująca. 
Podziwiać na niej można widoki na Beskidy. Rozpoczyna się w 
centrum Chybia, przy kościele Chrystusa Króla.
Przebieg trasy:
1. Kościół Chrystusa Króla w Chybiu
2. Ulice: Targowa, Jesionowa, skręcamy w prawo na Kwiatową, 

następnie przechodzimy przez przejazd kolejowy i maszerujemy 
ulicą Bieniowiecką do końca, skręcamy w prawo i przed przejazdem 
kolejowym w lewo (ul. Tuwima). 

3. Mamicówka
4. Ulice: Tuwima, Świerkowa
5. Winnica w Mnichu
6. Ulice: skręcić w Darwina, Ogrodnicza, Broniewskiego, Gwardii 

Ludowej, Reja
7. Dworzec PKP



Informacja turystyczna:
Urząd Gminy w Chybiu
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
 Tel. 33 856 10 96
 e-mail: promocja@chybie.pl
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 Tężnie solankowe 

Gmina
DĘBOWIEC

Gmina Dębowiec to jeden z najbardziej malowniczych zakątków 
Śląska Cieszyńskiego. Położona w dolinie rzeki Knajki, otoczona jest 
licznymi stawami. Najstarsze Osady: Iskrzyczyn i Ogrodzona pojawiają się 
w dokumentach w 1223 r., pierwsze zaś wzmianki o Dębowcu pojawiają się 
w dokumencie z 1305 r. Już w tym okresie na terenie gminy znajdowały się 
stawy hodowlane.  Dębowiec słynie z wysokostężonej solanki jodobromowej. 
Tamtejszy zakład warzelniczy produkuje Zabłocką sól od 1963 r.



  Kościół św. Jakuba Apostoła  
w Simoradzu

 Dawna remiza strażacka w Dębowcu

 Kościół Ewangelicko-Augsburski w Simoradzu

 Dwór w Dębowcu

Warto zobaczyć:
tężnie solankowe

Najlepszym miejscem, gdzie odpoczniemy i zregenerujemy 
siły są ławeczki przy tężniach solankowych. Solanka 
w  Dębowcu zawiera jedną z najwyższych na świecie 
koncentracją minerałów, takich jak jod, brom, wapń, krzem 
i selen. Zaliczana jest także do wód termalnych i leczniczych. 
Ciekawostką jest fakt, że nadmorski klimat ma wielokrotnie 
mniejszą mineralizację niż solanka, która dodatkowo jest 
czysta biologicznie.

Kościół św. Jakuba apostoła w Simoradzu
To jeden z najstarszych kościołów na ziemi cieszyńskiej. 
Zbudowano go w XV w. Niepozorny z zewnątrz, we wnętrzu 
kryje prawdziwe skarby. Jego ściany zdobią bowiem 
średniowieczne malowidła przedstawiające apostołów, 
odkryte dopiero pod koniec XX w. W świątyni zobaczymy 
również trzy barokowe ołtarze oraz rokokową ambonę.

Dwór w Dębowcu
Dziś znajduje się tu urokliwy hotel. Budynek powstał  
w XVIII w., obecny kształt to efekt gruntownej przebudowy 
w 1866 r. Pamiątką sprzed przebudowy są sklepienia dolnej 
kondygnacji budynku. Obiekt otoczony jest zabytkowym 
XIX-wiecznym parkiem.



GDzie MaSzeroWać

traSa 1
Długość trasy: ok 8 km, ok 1,5 h
Oznaczenie: lolor zielony
Trasa prowadzi przez osiedle domków jednorodzinnych, a także 
asfaltowymi uliczkami pośród łąk i gospodarstw. 

Przebieg trasy:
1. Centrum – Tężnie Solankowe
2. Ulice: Cieszyńska
3. Kościół Św. Małgorzaty
4. Ulice: w prawo na ul. Słoneczną- do końca, skręcamy na 

Lipową, przecinamy ul. Katowicką, maszerujemy ul. Żniwną, 
Rajską, następnie skręcamy na Sadową i Szkolną 
kierujemy się 
w stronę centrum.

traSa 2
Długość trasy: ok 10 km, ok 2 h
Oznaczenie: kolor czerwony
Trasa ciekawa pod względem 
widoków, przebiega między łąkami, 
lasami i stawami rybnymi. 
Częściowo pokrywa się z trasą 
zieloną. Kończy się obok tężni.          

Przebieg trasy: 
1. Centrum – Tężnie Solankowe
2. Staw Morskie Oko
3 Ulice: Skoczowska, Herstówka, skręcamy w prawo na Spółdzielczą,
4. Dwór Dębowiec
5. Ulice: ul. Słoneczna- do końca, skręcamy na Lipową, przecinamy

ul. Katowicką, maszerujemy ul. Żniwną, skręcamy w prawo na ul.
Polną, następnie w lewo na ul. Katowicką.

traSa 3
Długość trasy: ok 14 km, ok 3 h 
Oznaczenie: kolor czarny
Trasa bogata w piękne widoki. Przebiega pośród stawów, po 
pagórkowatym terenie, skąd można oglądać panoramę Beskidu 
Śląskiego i Pogórza Śląskiego.

Przebieg trasy:
1. Centrum – Tężnie Solankowe
2. Staw Morskie Oko

3. Ulice: Skoczowska, Herstówka – do końca, Golina, 
Myśliwska

4. Kościół św. Jakuba Apostoła
5. Ulica: skręcamy w lewo na ul. Krętą,
maszerujemy ul. Sienną, Dębina wzdłuż 
Uroczyska Dąbczak, skręcamy w lewo ul. 
Rajską, w lewo na ul. Polną, następnie w lewo 
na ul. Katowicką.



Informacja  
turystyczna:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Turystyki w Dębowcu
Łączka, ul. Widokowa 10
43-426 Dębowiec
Tel. 33 8588351 
e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl
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Gmina Goleszów leży w południowo-zachodniej części powiatu 
cieszyńskiego. Ten urokliwy zakątek Cieszyńskiej Krainy to znakomita 
baza wypadowa wycieczek. Jest alternatywą dla tych, którzy kochają 
góry, ale stronią od znanych, przeludnionych kurortów. Blisko stąd 
również do Czech i Cieszyna. Gmina ma charakter rolniczy, a w jej skład 
wchodzą miejscowości: Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów, Godziszów, 
Goleszów, Kisielów, Kozakowice Dolne, Kozakowice Górne, Leszna Górna 
oraz Puńców. Zamieszkuje ją 12 tys. osób. Choć dzięki żyznym glebom 
znakomita większość terenów gminnych to pola uprawne, znajdziemy tu 
sporo dzikich zakątków, jak choćby dwa rezerwaty: Góra Tuł oraz Zadni Gaj.

 Widok z góry Chełm
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 Kościół katolicki p.w. Michała Archanioła

 Zamek Dzięgielów

 Izba regionalna „U Brzezinów”  Zbiornik wodny „Ton”,  w Goleszowie

Warto zobaczyć:
Kościół katolicki p.w. Michała archanioła

Zbudowany w stylu neobarokowym w latach 1913-1921. 
Wewnątrz znajduje się obraz Matki Bożej Różańcowej, św. Jana 
Nepomucena, rzeźby barokowe oraz XIII-wieczna, kamienna 
chrzcielnica. Ołtarz główny zdobi obraz św. Michała Archanioła. 
Część wystroju pochodzi z XIII-wiecznego kamiennego kościoła, 
który został rozebrany w 1921 r., jego miejsce zastąpiła obecna 
świątynia.

zamek Dzięgielów
To renesansowy dwór rycerski wybudowany w XV w. 
Stanowił własność rodu Czelów pochodzących z Czechowic. 
Przebudowany na styl rokoko po pożarze gorzelni, gdy 
ucierpiała część zamku, pomimo odbudowy nie odzyskał już 
dawnego blasku. Po pierwszej wojnie światowej zamek trafił 
w  ręce państwa. Obecny właściciel odkupił go w 1993 r. Od 
tego czasu zamek przeszedł kilka remontów. Dziś mieści się 
w nim hotel.

izba regionalna „U brzezinów”
W izbie można zapoznać się z przedmiotami codziennego 
użytku mieszkańców wsi cieszyńskiej, pochodzących 
z  początków XX  w. Budynek podzielony jest na część 
gospodarczą i  mieszkalną utrzymaną w stylu zabudowy 
wiejskiej. Właściciele prowadzą również przy izbie 
gospodarstwo agroturystyczne, gdzie można zasmakować 
specjałów kuchni cieszyńskiej m.in. słynnych placków 
ziemniaczanych z blachy.



GDzie MaSzeroWać

SzlaK JaSienioWa
Długość: 7 km (3 godz.) 
Oznakowanie: kolor czarny (w terenie czerwony)
Łatwa trasa z kilkoma podejściami o sporych walorach 
krajobrazowych, biegnąca zboczami góry Jasieniowa (521 m n.p.m.). 

Przebieg szlaku
1. Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. W jego podziemiach

mieści się Izba Oświęcimska upamiętniająca kaźń więźniów 
goleszowskiego podobozu KL Auschwitz-Birkenau.

2. Zbiornik wodny Ton.
3. Punkt widokowy i skocznie narciarskie na zboczach Jasieniowej.
4. „Wąwóz”, czyli dawny kamieniołom wapieni cieszyńskich –

doskonałe miejsce dla miłośników geologii.
5. Jeziorko Pod Księżycem. Kolejny nieczynny kamieniołom, który

zmienił się w jeziorko krasowe.
6. Widok na Czantorię z Wyrgóry.
7. Pomnik Pod Grabówką upamiętniający zamordowanych w tym

lesie więźniów hitlerowskiego obozu w Goleszowie.

SzlaK PartyzancKi
Długość: 3 km (1,5 godz.)
Oznaczenie: kolor czerwony 
Szlak prowadzi najwyższymi partiami gminy Goleszów – masywem 
Małej Czantorii. Przybliża zarówno przyrodę, jak i historię tych 
ziem. Choć trasa jest krótka, wymaga dość dobrego przygotowania 
kondycyjnego ze względu na duże różnice wysokości i strome 
podejścia.

Przebieg szlaku
1. Początek szlaku w Cisownicy-Podlesiu.
2. „Spowiedzisko” – miejsce, gdzie spotykali się potajemnie

ewangelicy na modlitwy w czasach kontrreformacji w XVIII w.

3. Pomnik partyzantów pod Małą Czantorią. Stoi w miejscu, gdzie w
1943 r. zginęli w walce z Niemcami partyzanci z oddziału Czantoria.

4. Pętlę zamykamy na wysokości „Spowiedziska”.

SzlaK PoD chełMeM
Długość: 8 km (2,5 godz.)
Oznaczenie: kolor zielony 
Doskonały szlak na piesze wędrówki z dziećmi. Nie jest wymagający 
i pozostawia niezapomniane wrażenia dzięki znakomitym widokom.

Przebieg szlaku
1. Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.
2. Ulica Wolności – pierwotna oś osadnicza Goleszowa.
3. „Czytelnia Katolicka” – historyczny ośrodek krzewienia kultury

w  Goleszowie – oraz neobarokowy kościół p.w. św. Michała
Archanioła.

4. Ewangelicko-augsburski kościół z 1793 r.
5. Dworzec PKP.
5. Góra Chełm (464 m n.p.m.) – miejsce, gdzie dawniej działała szkoła 

szybowcowa. Ze szczytu widać rozległe panoramy Beskidów
i  Śląska Cieszyńskiego.

6. Urząd Gminy Goleszów (budynek pochodzi z 1929 r.).
7. Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.



i
Informacja  
turystyczna:
Gminne Centrum  
Informacji w Goleszowie
ul. Cieszyńska 29 
 43-440 Goleszów
Tel./ fax:  33 479 99 28
e-mail: gci_goleszow@interia.pl



  Kapliczka przydrożna
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HAŻLACHZ początku leżał w granicach piastowskiego księstwa cieszyńskiego, potem, 

jak całe Królestwo Czeskie, trafił pod berło Habsburgów i w granicach 
cesarstwa pozostawał do 1918 r. 
Każdego, kto przyjedzie do gminy Hażlach, intryguje jej niezwykła nazwa. 
Prawdopodobnie jest to spolszczenie niemieckiego słowa Hasenloch 
oznaczającego zajęczą jamę. Być może nazwę tę nadano, gdy  okoliczni 
panowie urządzali tu polowania. Do dziś w wielu miejscach gmina 
zachowała puszczański charakter. Nawet w swych nazwach tutejsze pagórki 
i lasy, jak Parchowiec czy Czarne Doły, przywodzą na myśl tajemniczy klimat 
niedostępnych kniei sprzed stuleci. Gminę zamieszkuje ponad 10 tys. osób,  
a w jej skład wchodzą miejscowości: Hażlach, Brzezówka, Kończyce Wielkie, 
Pogwizdów, Rudnik i Zamarski.



Warto zobaczyć:

Kościół p.w. św. bartłomieja 
Historia kościoła w Hażlachu sięga początków XIV w. Nie 
dochowały się jednak do naszych czasów pamiątki po 
pierwotnej świątyni. Wiadomo również, że już w 1447 r. 
istniała tu parafia. Obecna świątynia wzniesiona została 
w latach 1904–06,w miejscu starej, drewnianej. 

Pałac w Kończycach Wielkich
Pałac wybudowany został z inicjatywy Jerzego Fryderyka 
Wilczka na przełomie XVII i XVIII w. Powstał w miejscu 
dawnej siedziby szlacheckiej rodu Korniców, wzniesionej 
prawdopodobnie w XV w. Kolejnymi właścicielami nowego 
zamku były rodziny Harasowskich, a następnie Mönnichów. 
W  1865 r. zamek przebudowano na rezydencję, która miała 
nawiązywać do stylu willi toskańskiej. Pod koniec XIX w. 
nastąpiła kolejna przebudowa,  zamkowi nadano cechy 
barokowo-klasycystycznego stylu francuskich pałaców. 
Wokół założono park krajobrazowy, w który wkomponowano 
sztuczny staw.  

Pomnik przyrody – Dąb Mieszko 
Na terenie gminy, w przypałacowym parku w Kończycach 
Wielkich, rośnie najstarszy dąb szypułkowy na Śląsku – 
Mieszko. Ma ponad 750 lat i 910 cm obwodu. 

 Kościół św. Bartłomieja w Hażlachu

 Zespół pałacowy  (Pałac Thunów i park) w Kończycach Wielkich

 Kościół św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich  Sędziwe Dęby



GDzie MaSzeroWać

traSa 1
Długość trasy: ok 4,5 km, ok 1 h
Oznakowanie: kolor czerwony 
Trasa rozpoczyna się przy Kaplicy Opatrzności Bożej. Prowadzi wąską 
drogą asfaltową wzdłuż ulicy Zamkowej. Początkowo zabudowań 
następnie przez las, by powrócić do uliczek między domami. 

Przebieg trasy: 
1. Kaplica pw. Opatrzności Bożej
2. Folwark Karłowiec dawny folwark ziemiański z 1760 r. Do roku 

1945 był w posiadaniu hrabiny Gabrieli von Thun und Hohenstein. 
Dziś znajduje się w nim gospodarstwo agroturystyczne.

traSa 2
Długość trasy: ok 10 km, ok 2 h
Oznakowanie: kolor zielony
Trasa rozpoczyna się obok kościoła pw. Św. Bartłomieja. Prowadzi 
wąskimi asfaltowymi drogami pośród łąk i zabudowań. Szczególną 
ostrożność należy zachować przekraczając ruchliwą drogę 
wojewódzką 938.

Przebieg trasy: 
1. Kościół pw. Świętego Bartłomieja.
2. Ul. Kościelna i Główna. 

3. Ulice Długa, Prosta, Księdza Olszaka, droga wojewódzką 938, 
pomiędzy stawami rybnymi do ul. Karnowiec.

4. Szlak kończy się przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Kościelnej.

traSa 3
Długość trasy: ok 15 km, ok 3 h
Oznakowanie: kolor czarny
Trasa rozpoczyna się tuż obok kościoła pw. św. Jana Nepomucena 
w  Pogwizdowie. Jest zróżnicowana prowadzi pomiędzy 
zabudowaniami miejskimi, gospodarczymi, dalej wśród łąk.
Częściowo pokrywa się z trasą rowerową.

Przebieg trasy: 
1. Kościół pw. Św. Jana Nepomucena przy ul. Katowickiej.
2. Trasa skręca w ul. Zaleską, dalej prowadzi ul. Żniwną, Strażacką, ks. 

Tadeusza Kukli, następnie ulicą Długą, Rolną.
3. Następnie kierować się należy z powrotem w stronę Pogwizdowa 

ul. Hażlaską, aż do ul. Katowickiej, gdzie rozpoczyna się trasa.

 



Informacja turystyczna:
Gminne Centrum Informacji w Hażlachu
ul. Główna 57, 43-419 Hażlach
Tel./ fax:  33 852 23 63
e-mail:  gci@hazlach.pl, www.hazlach.pl
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 Widok z Kaplicówki

Gmina
SKOCZÓW

Położenie gminy Skoczów sprawia, że jest ona znakomitą bazą 
wypadową w pobliskie Beskidy lub do naszych południowych sąsiadów.  
Jednocześnie doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej lub 
rowerowej. Urokliwe krajobrazy Pogórza Cieszyńskiego oraz liczne zabytki 
kultury i przyrody sprawiają, że Skoczów jest miejscem, gdzie można 
ciekawie spędzić wolny czas. Gmina położona jest w dolinie wzgórz 
Kaplicówka oraz Góra Wiślicka. Zamieszkuje ją 26 tys. osób. W jej skład 
wchodzi miasto Skoczów oraz miejscowości: Bładnice, Harbutowice, 
Kiczyce, Kowale, Międzyświeć, Ochaby, Pierściec, Pogórze, Wilamowice 
i Wiślica.



 Kaplicówka

 Muzeum im. Gustawa Morcinka

 Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra  Kościół ewangielicko-augsburski p.w. Świętej Trójcy

Warto zobaczyć:
Kaplicówka

Wzniesienie położone w północno-zachodniej części miasta. 
Na jego szczycie znajduje się Kaplica św. Jana Sarkandra 
oraz krzyż papieski, który przeniesiony został z lotniska 
w  Katowicach, gdzie stanowił główną część ołtarza podczas 
pielgrzymki św. Jana Pawła II w 1995r. W kaplicy znajduje się 
kopia obrazu Matki Bożej Pompejańskiej. Rozciąga się stąd 
fantastyczny widok na dolinę Wisły, Beskid Śląski i Pogórze 
Cieszyńskie. Miejsce to jest często odwiedzane przez turystów  
i mieszkańców Skoczowa.

Muzeum Jana Sarkandra
Kamienica, w której mieści się muzeum znajduje się przy 
ratuszu. Według przekazów urodził się w niej św. Jan 
Sarkander – patron Czech i Moraw. W jego zbiorach znajdują 
się eksponaty związane z życiem świętego, a także stare 
kościelne druki, obrazy, rzeźby oraz zabytkowe wyposażenie 
kościelne – konfesjonał z XVII w. i tabernakulum.

Muzeum Gustawa Morcinka
Zlokalizowane jest w zabytkowej kamieniczce pochodzącej 
z  1793 r. W piwnicach datowanych na XIV w. podziwiać 
można eksponaty archeologiczne pochodzące z kolekcji 
Karola Prausa, dokumenty, zdjęcia, listy i pamiątki po słynnym 
pisarzu Gustawie Morcinku. Przechowywane są tam również 
dokumenty dotyczące historii miasta, mapy i monety 
pochodzące ze skoczowskiej mennicy, a także przedmioty 
wykorzystywane do prac przez garbarzy, garncarzy, lutników 
czy rusznikarzy. 



GDzie MaSzeroWać

traSa 1
Długość: 6 km (1 godz. marszu) 
Oznakowanie: kolor zielony 
Trasa biegnie wałem Wisły, chodnikami dla pieszych oraz szlakiem 
Sarkandrowskim w kierunku wzgórza Kaplicówka. Szlak prowadzi 
przez łąki i lasy obok Dębu Papieskiego i Kaplicy Św. Jana Sarkandra, 
schodzi w dół w kierunku pływalni „Delfin”.

Przebieg trasy:
1. Pływalnia „Delfin”
2. Ulice: Bielska, mijamy most i przechodzimy tunelem, następnie

maszerujemy ul. Cieszyńską, za drugim rondem skręcamy w prawo 
i kierujemy się w stronę wzgórza Kaplicówka.

3. Następnie szlak prowadzi przez łąki i lasy obok Dębu Papieskiego
i Kaplicy Św. Jana Sarkandra, schodzi w dół w kierunku pływalni
„Delfin”.

traSa 2
Długość: 9 km (1,5 godz. marszu) 
Oznakowanie: kolor czerwona
Trasa biegnie wzdłuż wałów rzeki Wisły w kierunku Górek Wielkich. 
Po drodze mijamy stawy wędkarskie i malownicze tereny Pogórza.

Przebieg trasy:
1. Pływalnia „Delfin”
2. Ulice: Górecka, mijamy stawy hodowlane, przechodzimy tunelem

pod drogą szybkiego ruchu i skręcamy w lewo na ul. Wierzbową,
następnie kierujemy się ul. Zamek do skrzyżowania z ul. Bielską na 
której skręcamy w lewo. 

traSa 3
Długość: 16 km (3 h marszu)  
Oznakowanie: kolor czarny
Trasa z przepięknymi widokami przebiegającymi wałami rzeki Wisły, 
która w miejscowości Ochaby skręca i wiedzie przez malownicze lasy 
i stawy hodowlane.

Przebieg trasy:
1. Pływalnia „Delfin”
2. Maszerujemy wałem wzdłuż Wisły w kierunku Kiczyc, następnie

skręcamy w prawo w ul. Jałowcową-do końca, następnie w prawo
na ul. Ochabską. Kierujemy się na ul. Długą, następnie skręcamy
w lewo w polną drogę, mijamy stawy i dochodzimy do ul. Gołyskiej 
na której skręcamy w lewo. Kierujemy się w stronę Wisły i wałami
wracamy do Skoczowa. 



Informacja turystyczna:
iuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego 

w Skoczowie
Rynek 18, 43-430 Skoczów

Tel./ fax:  33 853 38 54 wew. 137
e-mail:  artadres@um.skoczow.pl

promocja@um.skoczow.pl
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 Fontanna solankowa w Strumieniu

Gmina
STRUMIEŃ

Gmina Strumień jest najbardziej wysuniętą na północ częścią powiatu 
cieszyńskiego. W jej skład wchodzą miejscowości Bąków, Pruchna, 
Drogomyśl, Zabłocie, Zbytków i Strumień. Ten ostatni jest najmniejszym 
miastem województwa śląskiego. Na rynku znajduje się ratusz, który jest 
obecnie najstarszą siedzibą władz w województwie śląskim. Gmina słynie 
ze swojego agroturystycznego charakteru. Za sprawą licznych stawów 
hodowlanych i podmokłych terenów nazywana jest stolicą „żabiego kraju”. 
Strumień słynie również ze słynnej solanki, która znajduje się w Parku 
Miejskim. Dzięki niej w okolicy panuje wyjątkowy, nadmorski klimat.



 Ratusz oraz starówka w Strumieniu

 Park w Strumieniu

 Pałac Callischów  w Drogomyślu  Kościół katolicki p.w. św. Barbary w Strumieniu

Warto zobaczyć:
  ratusz

Został wzniesiony w 1628 r. w części zachodniej 
strumieńskiego rynku. Został przebudowany w XVIII w. 
w  stylu późnobarokowym po pożarze, który strawił miasto 
w 1793 r. W pierwszej połowie XIX w. dodane zostało drugie 
piętro, natomiast w drugiej połowie XIX w. ukształtowała się 
ostateczna elewacja. Najstarszymi pomieszczeniami ratusza są 
piwnice o kolebkowych sklepieniach. Funkcjonuje tam galeria 
„Pod Ratuszem”.

  Pałac callischów w Drogomyślu
Dwór w Drogomyślu, wraz z przylegającym doń parkiem, 
został wzniesiony na początku XVIII w. W skład całego zespołu 
wchodzi pałac z dziedzińcem, park, budynek gospodarczy 
oraz budynek bramny. Od 1798 r. Dwór stanowił siedzibę 
Cesarsko-Książęcego Zarządu Ekonomicznego Dominium  
w Drogomyślu. Po I wojnie światowej przejął go Polski Skarb 
Państwa. W XIX w. obiekt został gruntownie przebudowany. 
W przypałacowym ogrodzie znajdziemy ponad 40 gatunków 
cennych drzew i krzewów. Aktualnie w obiekcie odbywają się 
warsztaty terapii zajęciowej. 

  Park w Strumieniu
Maszerując opisanymi szlakami warto wiedzieć, gdzie można 
odpocząć i nabrać sił do dalszego treningu. Niewątpliwie 
do takich miejsc należy park, gdzie znajduje się fontanna ze 
słynną solanką. Woda wyrzucana z niej stwarza wyjątkowy 
mikroklimat. Do powietrza trafia jod, którego stężenie jest 
kilkakrotnie wyższe niż nad morzem. Park stał się szczególnie 
atrakcyjny po przeprowadzonej rewitalizacji.



Informacja turystyczna:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Strumieniu
ul. Młyńska 14, 943-246 Strumień
Tel./ fax:  33 857 01 74
e-mail:  mgokstrumien@interia.pl
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Gminny Kompleks tras nordic Walking
traSa 1
Długość trasy: ok. 8 km, ok. 2 godz.
Oznakowanie: kolor zielony
Trasa zielona zaczyna się na boisku w Drogomyślu i wiedzie 
malowniczymi ścieżkami wokół stawów, których na terenie 
gminy Strumień jest stosunkowo dużo. Nad stawami spokojnie 
odpoczniemy i popatrzymy na żerujące ryby. Jest to trasa typowo 
przyrodnicza, nie wymaga dużego wysiłku, natomiast daje ogromną 
przyjemność obcowania z naturą.
Przebieg trasy: 
1. Boisko sportowe w Drogomyślu.
2. Ulice: Konwaliowa, Klonowa, Kasztanowa, Jaworowa, Kasztanowa,

Oblaski, Mleczna, Spacerowa, Modrzewiowa

trasa 2
Długość trasy: ok. 10 km, 3-4 godz.
Oznakowanie: kolor czerwony
Trasa czerwona zaczyna się na boisku w Drogomyślu i biegnie 
w  kierunku rzeki Wisły i jej dopływu Knajki. Biegnie pomiędzy 
stawami, łąkami i lasem.
Przebieg trasy: 
1. Harcówki Beskidzka Koliba,
2. Dream Park Ochaby.

3. Wodna Dolina Gospodarstwo Agroturystyczne.
4. Przysiółek Knajki, przy dobrej widoczności możemy podziwiać

piękną panoramę Beskidu Śląskiego.

traSa 3
Długość trasy: ok. 15 km, 4-6 godz.
Oznakowanie: kolor czarny 
Trasa zaczyna się przy boisku w Drogomyślu. Jest to trasa 
najtrudniejsza, prowadzi przez centrum Strumienia.

Przebieg trasy:
1. Kościół ewangielicko-augsburski w Drogomyślu wzniesiony

w latach 1788-97.
2. Kościół katolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

konsekrowanego w roku 1969.
3. Staw Heleński
4. Ulice: Wojska Polskiego, Jałowcowa, Długa, zejście na Skotnicką,

mijamy miejscowość Zabłocie i docieramy do centrum Strumienia.
5 Fontanna solankowa w Parku.
6. Rynek z malowniczymi kamieniczkami. Po krótkim odpoczynku

wracamy ulicami Brzegową, Pasieczną, gdzie na terenie boiska
kończymy marsz.
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Zebrzydowice to spokojna, malowniczo ukryta między wzgórzami 
gmina pełna zabytków opowiadających o jej historii. Przepływa przez nią 
rzeka Piotrówka, która – podobnie  jak losy tego regionu – meandruje 
pomiędzy Polską a Czechami. Miejscowość leży w tzw. Bramie Morawskiej 
(Gminę zamieszkuje niewiele ponad 12 tys. osób, z czego w samych 
Zebrzydowicach 5 tys).

W skład gminy wchodzą cztery miejscowości: Zebrzydowice, Kaczyce, 
Kończyce Małe i Marklowice Górne. Wieś Zebrzydowice jest ważnym 
węzłem komunikacyjnym. Przed wejściem Polski do strefy Schengen 
zebrzydowicki dworzec był stacją graniczną z Czechami (choć samo 
przekroczenie granicy następowało w Marklowicach Górnych), a zarazem 
największym kolejowym przejściem granicznym w południowej Polsce.



 Kościół parafialny p.w. NNMP w Kończycach Małych

 Zamek  w Kończycach  Małych

 Drewniany Kościół Parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża w Kaczycach  Ośrodek Sportów Wodnych

Warto zobaczyć:
Pałac w zebrzydowicach 

Powstał jako gotycka budowla w XVI w. W drugiej połowie 
XVIII w. został gruntownie przebudowany przez rodzinę 
Mattencloit. Dziś trudno odtworzyć pierwotny wygląd 
budowli ze względu na liczne przebudowy oraz nieliczną 
ikonografię. Obecnie w Pałacu znajduje się Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Punkt Informacji Turystycznej. Pobliski park jest 
doskonałym miejscem, gdzie można maszerować z kijami. 

zamek w Kończycach Małych 
Jest jednym z ciekawszych zabytków tego regionu. Powstał 
na przełomie XV i XVI w. W drugiej połowie XVI w. został 
rozbudowany w stylu renesansowym. Zamek posiada dwa 
skrzydła z sienią zlokalizowaną pośrodku. W zamku znajduje 
się Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej, restauracja oraz hotel.

Kościół p.w. narodzenia nMP w Kończycach Małych 
Świątynia stoi nieopodal zamku. Wzniesiono ją w 1713 r. 
w miejscu dawnego drewnianego kościoła. Choć wielokrotne 
przebudowy pozbawiły kościół barokowego charakteru, 
warto zajrzeć do jego wnętrza. Znajduje się tu, bowiem 
obraz MB Kończyckiej, zwany Madonną z Kwiatem Mlecza.



GDzie MaSzeroWać

traSa 1
Długość trasy: ok 7,5 km, ok 1,5 h 
Oznakowanie: kolor zielony
Trasa rozpoczyna się obok Zamku dalej prowadzi po drodze 
asfaltowej wzdłuż brzegu stawu Młyńszczok.

Przebieg trasy:
1. Staw Młyńszczok
2. Staw „Kisielów”
3.  Ulice: Wałową, Świerkową i Akacjową 
4.  Kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

traSa 2
Długość trasy: ok 10,2 km, ok 2 h
Oznakowanie: kolor czerwony 

Biegnie wzdłuż brzegu stawu Młyńszczok, następnie mija staw 
Kisielów i Ploso. Dalej prowadzi przez Grabówkę, Olszyny 

i Kotucz, gdzie częściowo pokrywa się ze szlakiem 
Greenways. Obiega Zebrzydowice Górne i Dolne skąd 

ul. Orzeszkowej wraca do punktu startu tuż przy 
Zamku. 

Przebieg trasy:
1. Staw Młyńszczok,
2. Grabówka
3. Ulice: Jesionowa, Botaniczna, Hallera, Wyzwolenia, Orzeszkowej.
4. Ośrodek Sportów Wodnych – koniec trasy.

traSa 3  

Długość trasy: ok 13,8 km, ok 3 h
Oznakowanie: kolor czarny
Prowadzi wzdłuż brzegu stawu Młyńszczok. Następnie odbija na 
Strzałów, skąd prowadzi w kierunku Kończyc Małych. Po drodze mija 
Sanktuarium p.w. Narodzenia NMP, a także zamek w Kończycach. 
Dalej prowadzi przez Podlesie Płd., Płn., wzdłuż torów następnie 
przez rzekę Piotrówkę, wzdłuż której wraca do centrum.

Przebieg trasy:
1. Staw Młyńszczok
2. Strzałów
3. Ulice: Jesionowa, Botaniczna – do końca, Staropolska
4. Zamek w Kończycach Małych
5. Ulicami: Zagrodowa, Graniczna, Wojska Polskiego, Owocowa,

Dworcowa
6. Skręcamy w lewo przed wiaduktem, w kierunku lasu
7. Ulice: Pochyła, wzdłuż torów aż do ul. Ustronnej, przechodzimy

prze most na Piotrówce i skręcamy w prawo, a następnie  kierujemy 
się na centrum.



Informacja turystyczna:
Gminne Centrum Informacji  
w Zebrzydowicach
ul. Ks. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice
Tel./ fax:  32 469 34 25
e-mail:  gci@gok.zebrzydowice.pl
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WyDaWca:
StowarzySzenie LokaLna Grupa Działania „CieSzyńSka kraina”

43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 9
tel. 33 487 49 42

e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl
www.cieszynskakraina.pl
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