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Ośrodek mieści się w zabytkowym budynku z 1883 r., 
znajdującym się w samym  centrum Istebnej, na tere-
nie placu kościelnego. Można tu otrzymać materiały 
informacyjne na temat atrakcji Trójwsi i okolic, a tak-
że zagospodarowania turystycznego. Do nabycia 
oferowane są przewodniki i mapy, zlokalizowano tu 
także bezpłatny punkt dostępu do Internetu. W dziale 
kultury prowadzona jest sprzedaż wydawnictw regio-
nalnych i wypożyczalnia strojów ludowych. Kilka razy 
w roku odbywają się tu warsztaty artystyczne. 

Zobaczą tu Państwo między innymi Największą Ko-
ronkę Koniakowską Świata, zdjęcia z filmu „Czterej 
Pancerni i Pies”, a także wiele ciekawych ekspozycji 
czasowych. Co roku w sezonie wakacyjnym czyn-
na jest Wystawa Twórczości Ludowej połączo-
na ze sprzedażą rękodzieła.
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej to także 
organizator większości imprez kulturalnych i rozryw-
kowych na terenie naszej gminy. Do najważniejszych 
z nich zaliczyć można: Zimowe Zawody Furmanów, 
Dni Istebnej, Festyn Istebniański, Dni Koronki Konia-
kowskiej oraz Gminne Dożynki.

Centrum informacji ma siedzibę w atrakcyj-
nym drewnianym budynku byłego wójtowstwa            
w gminie Mosty u Jablunkova. Budynek jest 
wierną kopią budynku z roku 1790. W roku 2008 
był poddany rekonstrukcji i odtąd służy turystom 
przyjeżdżającym do Mostów.Centrum informacji 
oferuje usługi standardowe, objęte certyfikatem 
ruchu turystycznego. Centrum jest organizato-
rem imprez kulturalnych, wystaw i popularnych 
dni z rzemiosłem, podczas których artyści ludo-
wi pokazują swoje umiejętności, a uczestnicy 
mają możliwość sami wypróbować tradycyjne 
ludowe rzemiosła i przypomnieć sobie dawne 
czasy. Można wówczas zasmakować także kuch-
ni regionalnej.

W sklepiku można nabyć upominki o tematyce 
regionalnej, mapy, widokówki, książki i inne. Od-
wiedzający mogą także nabyć kartę turystyczną 
„Region Card Beskid Cieszyński“ i uzyskać zniż-
ki u przeszło 50 usługodawców na obszarze ca-
łego Śląska Cieszyńskiego. Można przez to sko-
rzystać z większej liczby atrakcji, a wydać przy 
tym mniej pieniędzy! W centrum znajduje się też 
stacja ładowania rowerów elektrycznych.
Przed wejściem do budynku centrum informacji 
stoi makieta postaci góralskich w strojach lu-
dowych z wycięciami na głowy, która służy od-
wiedzającym do robienia pamiątkowych zdjęć. 
Dzięki temu odwiedzający zyskują ciekawą pa-
miątkę przypominającą im ten najbardziej na 
wschód wysunięty obszar Republiki Czeskiej.

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 
w Istebnej (GOK, PIT i BP w Istebnej)

Gdzie Nas znaleźć?

43-470 Istebna 68, Polska
GPS: 49°33’50.002”N, 18°53’32.363”E
+48 33 855 61 58, +48 516 195 614
promocja@ug.istebna.pl 
istebna@silesia.travel 
www.istebna.eu

Góralskie Centrum Informacji Turystycznej w gminie Mosty u Jablunkova

Gdzie Nas znaleźć?

739 98 Mosty u Jablunkova 381, 
Republika Czeska
GPS: 49°31’35.566”N, 18°45’11.604”E
+420 558 341 586, 603 825 226     
www.gotic.cz
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Drodzy turyści,

Przygotowaliśmy dla Was przewodnik, w którym 
znajdziecie propozycje spędzenia kilku przyjem-
nych chwil w regionie czesko-polsko-słowackiego 
trójstyku. Opracowaliśmy dla Was propozycje wy-
cieczek jednodniowych, podczas których zwiedzi-
cie ciekawe miejsca po wszystkich trzech stronach 
granicy. Pierwsza część przewodnika zawiera opi-
sy wspomnianych wycieczek, w drugiej natomiast 
znajdziecie bazę informacji o wszystkich ciekawych 
miejscach w okolicy trójstyku wraz ze skróconymi 
opisami. Dzięki niej możecie swoje wycieczki uzu-

Stać jednocześnie w trzech państwach? Tego możecie 
doświadczyć właśnie w tym regionie. Wystarczy wy-
brać się na wycieczkę bądź ze słowackiej wsi Čierne 
zielonym szlakiem (2km) lub żółtym szlakiem z  pol-
skiej Jaworzynki (1 km) albo dwa kilometry żółtym 
szlakaiem z czeskiej Hrčavy. Trójstyk jest dobrze do-
stępny nie tylko dla pieszych, ale  i dla rowerzystów. 
Z czeskiej i polskiej strony jest wygodne dojście rów-
nież dla turystów z wózkami, a końcowy odcinek na 
czesko-polskiej granicy dostępny jest także dla osób 
z niepełnosprawnościami. Z czeskiej i polskiej strony 
droga jest oświetlona, tak więc na Trójstyk możecie 
bezpiecznie wyruszyć również wieczorem. Na miej-
scu odwiedzający mogą odpocząć w drewnianych 
wiatach, po słowackiej stronie z paleniskiem. Trójstyk 
stale się rozwija. Już wkrótce przywitają Was tu nowo 
otwarte obiekty turystyczne.

pełniać, czy też zmieniać według Waszego upodo-
bania. Zanim jednak wyruszycie odkrywać piękno 
i ciekawe miejsca czesko-polsko-słowackiego re-
gionu trójstyku, zachęcamy do odwiedzenia na-
szych punktów informacji turystycznej w gminie 
Istebna oraz Mosty u Jablunkova. Zasięgniecie tutaj 
cennych rad. Wszystkim zainteresowanym z przy-
jemnością udzielimy wielu dodatkowych informa-
cji, które pozwolą Wam jeszcze dokładniej poznać 
nasz region i dobrze wykorzystać spędzony tu czas. 

Serdecznie zapraszamy na Trójstyk na czesko-polsko-słowackiej granicy!

Sam punkt styku trzech granic jest oznaczony małym 
monolitem, a znajdziecie go w korycie potoku głębo-
kim na 8 m i szerokim na 34 m. Na czeskiej, polskiej 
i słowackiej stronie wytyczone są trzy 240 cm wyso-
kie  granitowe monolity tworzące trójkąt nad wspo-
mnianym punktem trójstyku.

Na Trójstyku i w niedalekiej wiosce Hrčava organi-
zowane są liczne imprezy, którym niepowtarzalny 
klimat nadaje spotkanie ludzi różnych narodowo-
ści i  języków. Możecie tego doświadczyć osobiście, 
biorąc udział w wydarzeniach takich jak: Stawia-
nie „moja” (stawianie i dekorowanie świerkowego 
drzewka), pikniki rowerowe, Góralski maraton, Msza 
św. na Trójstyku, Turystyczny pochód przez trzy kraje 
w odpust ku czci św. Cyryla i Metodego, Ostatki albo 
Hrčavski gastronomiczny festyn i beerfest.

TRÓJSTYK – TRZY PAŃSTWA, TRZY WALUTY, TRZY JĘZYKI, A JEDEN REGION!

Miłego pobytu życzą pracownicy Punktów Informacji Turystycznej w Istebnej i Mostach koło Jabłonkowa.
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Wycieczka 1 – SIŁA TRADYCJI!

Dzisiejsza wycieczka to podróż przez wieki istnienia 
Istebnej i Koniakowa, to także niepowtarzalna możli-
wość poznania naszej bogatej historii i kultury. Trasę 
rozpoczynamy w Kurnej Chacie Kawuloka, gdzie 
kustosz opowie Wam o niezwykłych dziejach domu  
i wioski. Należał on do Jana Kawuloka – budownicze-
go instrumentów muzycznych, multiinstrumentalisty 
i promotora lokalnej kultury, który także  „naprawiał” 
ludziom złamania. To dzięki niemu turyści przyjeż-
dżający do Istebnej już wiele lat temu mieli możli-
wość zobaczenia jak wyglądało dawne góralskie ży-
cie. Kurna Chata nadal rozbrzmiewa muzyką ludową, 
graną na tradycyjnych instrumentach pasterskich, ta-
kich jakie słychać było niegdyś na sałaszach, np. róg 
pasterski, trombita, gajdy.

Więcej na temat wypasu owiec dowiecie się w Cen-
trum Pasterskim w Koniakowie, gdzie zobaczycie 
bogatą ekspozycję naczyń i dzwonków pasterskich, 
a także innych narzędzi używanych do dzisiaj na ha-
lach. Oprócz ciekawych wystaw i warsztatów poleca-
my wizytę u owieczek, a także zakup wyśmienitych 
serów i regionalnych pamiątek w bacówce. W Cen-
trum Pasterskim organizowane są także liczne impre-
zy, a od maja do września baca wypasa ponad 1000 
owiec na okolicznych halach. Centrum Pasterskie 
należy do ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Udajcie się teraz na zbocze górującej nad Koniako-
wem Ochodzitej. Tutaj czeka na Was jedna z najroz-
leglejszych i najpiękniejszych beskidzkich panoram! 
Przed dalszą drogą warto wstąpić do Karczmy Ocho-
dzita, gdzie skosztować można specjałów regionalnej 
kuchni. Z Koniakowa powrócimy teraz do Istebnej, 
ale już do zupełnie innej jej części. Przy dobrej po-
godzie możecie udać się niebieskim szlakiem spod 
Koczego Zamku przez Gańczorkę do Rozstajów 
pod Karolówką, co zajmie ok. 2 godzin, stamtąd za 
czarnym, a  później czerwonym szlakiem w stronę 

Stecówki. Po  drodze zauważycie niewielkie umiesz-
czone na drzewach kapliczki – to fragment wiodącej 
od Stecówki Drogi Różańcowej. Cel swej wyprawy 
osiągniecie po ok. 40 min. Stecówka ma wielowie-
kowe tradycje pasterskie, które kultywowane są do 
dnia dzisiejszego. W roku 1957 zbudowano tu nie-
wielki drewniany kościółek. Tragiczny pożar w nocy 
3 XII 2013 roku doszczętnie zniszczył świątynie, jed-
nak dzięki wierze oraz ciężkiej pracy Ks. Grzegorza         
Kotarby i wielu wspierających go ludzi kościół został 
odbudowany. W starannie zaaranżowanym wnętrzu 
zwracają uwagę: snycerka Wiesława Wojtasa, obrazy 
Iwony Konarzewskiej oraz Stacje Drogi Krzyżowej        
-płaskorzeźby dłuta Grzegorza Kuśnierza. Kościół 
nosi wezwanie Matki Bożej Fatimskiej, co jest ko-
lejnym odwołaniem do pasterskich tradycji tej ziemi.

Możemy też  zrezygnować z wędrówki szlakiem z Ko-
niakowa i podjechać autem do istebniańskiego przy-
siółka Skała, skąd już pieszo udajemy się na Stecówkę 
– zajmie to jedynie pół godziny!

Czy wiesz, że?

Wielbiciele architektury 
drewnianej mogą w Punk-
cie Informacji Turystycznej 

w Istebnej otrzymać grę 
Quest pt. „Odkryj skarby 
historii” – poprowadzi on 

Was przez centrum Istebnej 
szlakiem tradycyjnego 

budownictwa i najstarszej 
części wioski.
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Czy wiesz, że?

Na budynku dawnego gimna-
zjum zobaczyć można piękny 
mural z „gajdoszami - mu-
zykantami”, a na Buczniku 
pomnik w kamieniu Isteb-

niańskiego Bacy autorstwa L. 
Konarzewskiego juniora.

Trasa ta będzie trochę historyczna i bardzo artystycz-
na. Zaczniemy ją na placu w Istebnej przed Kościo-
łem Dobrego Pasterza, zbudowanym w latach 1792 
-1794. Zanim w centrum powstała obecna świątynia 
wierni z okolicy przychodzili na Msze Św. do drew-
nianego, malutkiego kościółka z roku 1720, którego 
budowy podjął się jezuicki misjonarz o. Leopold 
Tempes. Ci, którzy w szczegółach chcieliby poznać 
historię istebniańskiego parku, tutejszych cmenta-
rzy i  dawnej świątyni powinni skierować swe kroki 
ku  posadowionej w parku tablicy informacyjnej.

Udajmy się do wnętrza kościoła (otwarte są lewe 
drzwi boczne). Zobaczymy w nim pięknie rzeźbione 
konfesjonały, a także niezwykłe polichromie zdobiące 
całe sklepienie oraz ściany prezbiterium. Malowidła 
te powstały dzięki współpracy Jana Wałacha oraz 
Ludwika Konarzewskiego seniora i jego uczniów. 
Autorstwa L.K. i jego uczniów są również chrzciel-
nica, ambona oraz nastawa ołtarzowa, a także trony 
– prezydencki i biskupi.  Skierujcie teraz swe kroki 
do  kaplicy bocznej, by zobaczyć inspirowaną re-
gionalizmem ceramikę, boazerię, czy malarstwo na 
szkle – dzieła żeńskiej części rodu Konarzewskich. 
Ściany kaplicy zdobi polichromia – barwna procesja 
Bożego Ciała uwieczniona pędzlem artysty Ludwi-
ka Konarzewskiego juniora. Rodzina Konarzewskich                 
w swej twórczości dawała wyraz fascynacji góralsz-
czyzną i  składała hołd ojczyźnie oraz jej historii, cze-
go przykładem jest malowidło otaczające wejście do 
kaplicy. W ołtarzu głównym Wniebowzięcie Jezusa 
Chrystusa – Dobrego Pasterza autorstwa Jana Wała-
cha. Podczas zwiedzania zobaczymy także elementy, 
których historia sięga czasów drewnianego kościółka 
– krucyfiks, krzyż procesyjny i belkę nad wejściem.
Z kościoła warto udać się w kierunku Andziołówki, 
do Kaplicy NMP Królowej Korony Polskiej.  Jest ona 
jedyną pozostałością po założonym tu w latach dwu-
dziestych XX wieku Buczniku – posiadłości rodziny 
Konarzewskich. Zabytkowa kapliczka w całości zo-
stała zaprojektowana przez Ludwika Konarzewskiego 
seniora jako wotum dziękczynne za powrót do kraju. 

Wycieczka 2 – ŚLADAMI MISTRZÓW!

To tutaj na Buczniku kształcili się młodzi górale, a go-
spodarze podejmowali wybitne postaci ówczesnego 
świata polskiej kultury i sztuki. O tym wszystkim jed-
nak pisać tu nie będziemy, gdyż usłyszeć te opowie-
ści możecie z ust obecnie żyjących w Domu Kona-
rzewskich przedstawicieli rodu.

Po wizycie w tym fascynującym miejscu zapraszamy 
Was na spacer do „Zajazdu Pecio” lub do  zabytkowej 
„Karczmy Po Zbóju”, gdzie skosztować można praw-
dziwie regionalnej kuchni. Tu też zaczyna się Quest 
„Śladami Mistrza spod Złotego Gronia”, który uroz-
maici nam poobiednie zwiedzanie. Można go pobrać 
na stronie cudnebeskidy.pl, uważnie czytając zawarte 
w nim wskazówki odgadywać zagadki i podążać ich 
śladem. Quest poprowadzi Was nie tylko do  same-
go Muzeum Jana Wałacha, ale także opowie wiele           
o jego postaci i pracy artystycznej. Tym samym po-
znacie miejsce, w którym żył i tworzył autor projektu 
polichromii kościoła, od którego rozpoczęliśmy dzi-
siaj nasze zwiedzanie.
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Tematem przewodnim tej trasy jest postać wybitnego 
polskiego taternika, alpinisty i  himalaisty  - Jerzego 
Kukuczki, którego korzenie rodzinne sięgają Istebnej. 
Kukuczka jako drugi na świecie zdobył tak zwaną Ko-
ronę Himalajów i Karakorum. Zajęło mu to niespełna 
8 lat! Dzisiejszą wycieczkę możecie  zarówno odbyć 
pieszo, jak i samochodem. Jeśli zdecydujecie się na 
wersję pierwszą, to poprowadzi Was niebieski szlak 
spacerowy im. Jerzego Kukuczki. Po spacerze za-
proponujemy Wam jeszcze jedną atrakcję, do której 
najlepiej dojechać autem, ale wszystko po kolei ;-)

Zwiedzanie rozpoczynamy od zabytkowego Ko-
ścioła pw. Podwyższenia Krzyża Św. na Kubalonce. 
Wybudowano go w roku 1779, ale nie w Istebnej,                     
a w Przyszowicach koło Gliwic. W latach pięćdzie-
siątych XX wieku postanowiono go przenieść, nie po 
to jednak, by ktoś się w nim modlił, ale by stworzyć 
w  nim muzeum sztuki sakralnej. Przywiązanej do 
religii miejscowej ludności  „nie dawało to spokoju” 
i przynajmniej raz w roku w święto Podwyższenia 
Krzyża Św. gromadzili się na Eucharystii. W roku 1971 
przy kościele utworzono rektorat, a z czasem samo-
dzielną parafię. Kościół posiada konstrukcję zrębową, 
nakryty jest dwuspadowym, gontowym dachem 
z barokową sygnaturką oraz wydatnymi okapami.         
Z pierwotnego wyposażenia zachował się baroko-

Wycieczka 3 – SZLAKIEM JERZEGO KUKUCZKI

wy XVIII-wieczny ołtarz, warto też zwrócić uwagę 
na  ambonę z 1697 roku.  To właśnie w tej świątyni             
w roku 1975 Jerzy Kukuczka ślubował miłość i wier-
ność swej żonie Cecylii.

Z kościoła udajemy się do prowadzonej przez nią 
Izby Pamięci Jerzego Kukuczki  położonej w isteb-
niańskim przysiółku Wilcze. Tutaj znajdziemy nie 
tylko liczne pamiątki pozostałe po tym wybitnym 
człowieku i jego górskich wyprawach, ale także wy-
słuchamy opowieści o jego życiu i pasji. Ostatnim 
miejscem położonym na szlaku im. Jerzego Kukuczki 
jest stojący w centrum Istebnej budynek Gminnego 
Ośrodka Kultury. W jego ścianę wmurowana została 

tablica poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki. War-
to też wejść do środka budynku, gdzie zlokalizowa-
ny jest Punkt Informacji Turystycznej, a na piętrze 
zawsze znajdziemy ciekawe wystawy o różnorakiej 
tematyce, m.in. Największą Koronkę Koniakowską 
Świata. Po zwiedzaniu warto posilić się w jednej 
z  pobliskich restauracji, w tym celu udajemy się w 
stronę Koniakowa, gdzie napotkamy Restaurację Le-
śniczówka, nieco dalej natomiast, na szczycie Złotego 
Gronia położony jest Hotel & Restauracja Złoty Groń. 
Po obiedzie czeka na nas jeszcze jedno ciekawe miej-
sce – położona tuż przy granicy z Republiką Czeską 
Galeria Kukuczka. Na co dzień zobaczyć można tu 
prace artystyczne wielu znanych współcześnie ma-
larzy -  głównie polskich, a od czasu do czasu odby-
wają się także uroczyste wernisaże, koncerty i pro-
mocje nowych publikacji. Galeria ta jest też poniekąd 
związana z himalaizmem, poprzez prezentowany tu 
cykl obrazów, na których uwieczniono wszystkich 
zdobywców Korony Himalajów i Karakorum.

Czy wiesz, że?

Corocznie w maju odbywa 
się Rajd Turystyczny im. 

Jerzego Kukuczki, na który 
zjeżdża młodzież z całej 
Polski, aby pokonywać 

szlaki turystyczne Beskidu 
Śląskiego.
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Wycieczka 4 – BAW SIĘ I ZWIEDZAJ!

Trasę tą szczególnie polecamy rodzinom z dziećmi. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od położonego w Isteb-
nej Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, gdzie 
zostaniemy przyjęci przez pracownika Nadleśnictwa 
Wisła, który posiłkując się ciekawymi ekspozycja-
mi i  licznymi materiałami audiowizualnymi opowie 
nam o florze i faunie Beskidu Śląskiego, a także przed-
stawi zmiany, jakie na przestrzeni wieków zachodziły 
w tutejszych lasach.  Dzieciom z pewnością przypad-
ną do gustu specjalnie dla nich przygotowane atrak-
cje, takie jak: pobyt w „norce borsuka” i wiele innych. 
LOEE to także miejsce promocji ochrony przyrody 
i  edukacji ekologicznej. Obiekt  otoczony jest Ogro-
dem Roślin Beskidu Śląskiego, a dla najmłodszych 
powstał ekologiczny Akacjowy Plac Zabaw. 

Skoro poznaliśmy już otaczającą nas przyrodę pora 
na odkrycie dawnego życia tutejszych mieszkańców. 
W tym celu udajcie się do Muzeum Regionalnego 
„Na Grapie” w Jaworzynce, gdzie odkryjecie tajniki 
piękna ludowego stroju, tradycyjnego budownictwa, 
a także odwiecznego cyklu dorocznej obrzędowości 
rodzinnej i prac polowych. Oprócz starodawnych 
sprzętów gospodarstwa domowego i maszyn rolni-
czych w muzeum znajduje się wiele przedmiotów 
związanych z tkactwem i pasterstwem. W sezonie 
letnim odbywają się tu liczne warsztaty oraz Dni 
Haftu Beskidzkiego. Haft ten jest jedną z najbardziej 
unikatowych form kultywowanej u nas sztuki ludo-
wej. Znacznie bardziej rozpoznawalnym rękodziełem 
pochodzącym z Trójwsi Beskidzkiej jest jednak Ko-
ronka Koniakowska – dlatego dalsza droga powiedzie 
nas właśnie do Koniakowa! Gdy już tam będziecie, 
warto zatrzymać się na parkingu tuż pod potężnym 
muralem przedstawiającym słynną koniakowską 
koronkę autorstwa NeSpoon. Położone w centrum 
miejscowości Muzeum Koronki, bywa także nazywa-
ne Izbą Pamięci Marii Gwarek – wybitnej koniakow-
skiej koronczarki, której niedokończoną serwetę dla 
brytyjskiej monarchini możemy tu oglądać. Miejsce 
to jednak, nie tylko skupia eksponaty związane z  po-
stacią samej artystki, ale przede wszystkim pokazuje 
historię i różnorodność Koronki Koniakowskiej. Lokal-
ne rękodzieło zakupimy także w położonej po prze-
ciwnej stronie drogi Chacie na Szańcach, w której 
zobaczymy nie tylko serwetki, czy koronkową biżu-
terię, ale przede wszystkim ozdobioną regionalnymi 
wzorami ceramikę, a od niedawna także ikony.

Jeśli pogoda nam dopisuje warto z Koniakowa udać 
się w Dolinę Olzy, można uczynić to wybierając dro-
gę, którą wiedzie żółty szlak turystyczny w kierunku 
Zaolzia. Od niej w prawo odchodzi znakowana bia-
ło – żółtymi kwadratami ścieżka spacerowa „Źródło 
Olzy”. Warto się nią wybrać na krótki spacer – przej-
ście jej tam i z powrotem zajmie wam jakieś 2,5 go-
dziny, po drodze dojdziecie do urokliwego, sztucz-
nego zbiornika wodnego „Olza”. Wieczorem można 
zaplanować sobie nieco relaksu np. w Kompleksie 
Zagroń Istebna, gdzie na dzieciaki czekają atrakcje 
takie jak Mini Zoo i Park Wodny „Olza”, a dorośli sko-
rzystać mogą również z bogatej oferty SPA & Well-
ness.  Warto tu także zostać na kolacji  - od niedawna 
oferta restauracji została wzbogacona przez otwarcie 
pizzerni i burgerowni.

Czy wiesz, że?

Jadąc z Jaworzynki do Koniakowa 
przemieszczamy się drogą, którą 

w roku 1969 jechał filmowy orszak 
weselny Janka i Marusi oraz Gustlika 
i Honoratki. Czy wasze dzieci oglą-
dały kiedyś „Czterech Pancernych 

i  Psa”?  Oprócz filmowej przeszłości 
droga ta  ma jeszcze jedną niezwykłą 
właściwość – wiedzie nas  głównym 
wododziałem europejskim! Na lewo 
od nas wody spływają strumieniami 

i rzekami do Bałtyku, a po prawej 
zdążają na południe ku Morzu 

Czarnemu.
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Wycieczka 5 - BAWCIE SIĘ I ZWIEDZAJCIE, A ZNAJDZIECIE SKARB!

W godzinach dopołudniowych polecamy udać się 
samochodem, czy też na rowerze na wycieczkę do 
doliny rzeczki Lomná. Najpierw wstąpimy do ośrod-
ka edukacyjnego URSUS, który oferuje unikatowe 
ekspozycje na temat powstawania i rozwoju Beskidu. 
Waszą wiedzę wzbogacą modele zwierząt 3D, panele 
interaktywne, nagrania audiowizualne, ścieżka edu-
kacyjna „Zielony raj“ czy też film 3D. Na zwiedzenie 
ośrodka URSUS trzeba przeznaczyć co najmniej dwie 
do trzech godzin. Kto zgłodnieje może posilić się w 
kawiarence, gdzie oprócz wyśmienitej kawy moż-
na skosztować herbaty ziołowej, domowej roboty 
szarlotki i innych smakołyków. Następnie udajemy 
się do centrum wioski Dolní Lomná. Z prawej strony 
jest replika drewnianego budynku byłej szkoły z XIX 
wieku. W budynku mieści się siedziba Muzeum Wsi 
Łomniańskiej. Naprzeciwko muzeum jest plac za-
baw dla dzieci z różnymi skakankami, huśtawkami, 
zjeżdżalniami i bujakami sprężynowymi. Kontynuuje-
my podróż i po rzebyciu 2 km dojeżdżamy do małe-
go wiejskiego gospodarstwa (znajduje się po lewej 
stronie drogi), w którym możecie pospacerować mię-
dzy zwierzętami domowymi i dowiedzieć się wielu 
ciekawych informacji. Kawałek dalej po przeciwnej 
stronie drogi wstąpimy do centrum informacji tury-
stycznej, a w nim dowiemy się szczegółowych infor-
macji o szlakach edukacyjnych, które mają tutaj swój 
początek. W centrum można zamówić przewodnika, 
który poprowadzi nas po szlaku edukacyjnym pusz-
czy Mionší.

Zanim wrócimy do wioski Mosty, proponujemy zwie-
dzenie miasteczka Jablunkov. Na rynku Mariańskim 
„Mariánské náměstí“ jest barokowa figura Niepoka-
lanej z 1655 roku z fontanną. Obejrzymy budynki 
mieszczan oraz budynek ratusza w wiedeńskim stylu. 
Zwiedzanie znajdującego się na rynku muzeum po-
zostawimy sobie na inny dzień. Aby dowiedzieć się 

wielu ciekawych informacji, wstąpimy najpierw do 
centrum informacji turystycznej (Jablunkovské cen-
trum kultury a informací). Jabłonkowskie Centrum 
Kultury i Informacji znajduje się kilka kroków od 
rynku, obok kościoła pw. Bożego Ciała. Z Jablunkova 
wracamy z powrotem do wioski Mosty u Jablunkova. 
Zaraz za kościołem skręcamy w lewo do miejscowe-
go ośrodka narciarskiego. Ośdrodek otwarty jest 
przez cały rok i oferuje mnóstwo zabawy dla całej 
rodziny. Do dyspozycji jest całoroczny tor saneczko-
wy, trampoliny, zjeżdżalnia „tygrys“, strzelanie z łuku, 
a jeżeli latem zapragniecie ochłody, można udać się 
do niedalekiego parku wodnego.

W Góralskim Centrum Informacji Turystycznej,
mieszczącym się w drewnianym budynku dawnego 
wójtowstwa, obok kościoła pw. Św. Jadwigi,  otrzy-
macie ulotkę z trasą Quest. Podążmy więc śladami 
historii. Trasa quest nie jest długa, więc jest idealną 
propozycją do spędzenia letniego popołudnia. Trasa 
nie jest oznakowana w terenie, trzeba ją samemu 
odnaleźć na podstawie informacji podanych w ulot-
ce - quest. Tekst pisany jest wierszem, dzięki czemu 
zabawa jest bardziej ciekawa. W tekście ukryte są 
wskazówki, zagadki i zadania. Nagrodą dla Was bę-
dzie skarb!

Czy wiesz, że?

W Centrum Informacji 
Turystycznej w mieście 
Jablunkov można wy-

pożyczyć hulajnogę, czy 
longboard i w ten nietra-

dycyjny sposób poznawać 
piękno miasta.
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Podczas tej wycieczki zostawiamy swój ulubiony 
samochód na parkingu i udajemy się na pieszą wę-
drówkę. By nie wracać tą samą drogą, proponuje-
my skorzystać ze środków komunikacji publicznej. 
Z miejsca, w którym zakwterowaliście się podjedzie-
cie autobusem lub pociągiem do drogi prowadzącej 
z miasta Jablunkov do wioski Horní Lomná. Tędy 
kursuje linia autobusowa nr. 784. Do autobusu można 
wsiąść na przystankach: Návsí, prz. kolejowy; Jablun-
kov, prz. autobusowy; Sanatorium, Skotňa (przesiadka 
z autobusu ze wsi Mosty u Jablunkova), lub Mlýny 
(przesiadka z  pociągu). Rozkłady jazdy z łatwością 
znajdziecie  w internecie.

Autobusem dotrzecie do przystanku końcowego 
w  wiosce Horní Lomná. Stąd podążacie żółtym szla-
kiem prowadzącym przez część wsi zwaną Přelač 
do wzniesienia Muřínkový vrch – 940 m n.p.m. (3,5 
km). Tutaj w malowniczym miejscu jest kapliczka ze 
źródłem. Przy niej możecie odpocząć. Zawsze po 27 
czerwca przy kapliczce odbywa się odpust, na którym 
spotykają się ludzie z obu stron granicy. Następnie 
podróż kontynuujemy przez 1,5 km czerwonym szla-
kiem turystycznym do szczytu Velký Polom (1 067 m 
n.p.m.), szlak teraz ostro prowadzi pod górę mijając 
ostańce skalne. Szczyt porasta las, który uniemożliwia 
niestety podziwianie panoramy okolicznych dolin.
Po krótkim wypoczynku schodzimy z góry i po 2 km 
docieramy do schroniska górskiego Kamenná cha-
ta. To pierwsze z trzech schronisk, które czekają na 
nas na tej trasie. Schronisko oferuje posiłki i noclegi.  
Ciekawostką jest wieża  widokowa, na którą można 
wejść bez opłat. Podążamy dalej czerwonym szla-
kiem turystycznym i po przebyciu 1 km docieramy do 
ośrodka narciarskiego Severka. Udając się w prawo 
pod górę, dotrzemy do schroniska o tej samej nazwie. 
Pokonując ostatni kilometr czerwonego szlaku do-
cieramy do trzeciego z kolei schroniska. Tym razem 
wita nas schronisko  górskie Skalka.

Pozostaje już tylko droga w dół. Można zejsć na pie-
chotę, ale można też skorzystać z wypożyczalni hu-
lajnóg w schronisku Skalka i ostatni odcinek trasy po-
konać w nietradycyjny sposób. Zalecamy rezerwację 
hulajnóg zanim wyruszycie na wycieczkę!

Istnieje kilka tras zjazdowych na hulajnodze do Mo-
stów: od schroniska zjeżdżamy żółtym szlakiem. Po 
przebyciu 600 m docieramy do miejsca, w którym 
żółty szlak skręca w leśną ścieżkę. Podążamy jed-
nak w prawo zgodnie ze szlakiem rowerowym nr 
6048. Przed Wami długi na prawie 3 km odcinek tra-
sy trawersowej, która kończy się na leśnej asfaltowej 
drodze. Tutaj skręcacie w lewo. Po pokonaniu 1 km 
dotrzecie do rozdroża. Sami możecie zadecydować, 
którą drogą chcecie dojechać do centrum Mostów, 
można pojechać w prawo drogą leśną przez osadę 
Šance (4 km), albo można jechać prosto drogą asfal-
tową mijając nieczynne schronisko Zuzana (4 km). 
Trasę powrotną można różnie modyfikować wydłu-
żając ją według własnego uznania. Hulajnogi oddacie 
w centrum wioski Mosty u Jablunkova we wcześniej 
uzgodnionym miejscu.

Wycieczka 6 - POD GÓRĘ NA PIECHOTĘ, A Z GÓRKI NA HULAJNODZE!

Czy wiesz, że?

Co roku odbywa się tradycyj-
na noworoczna wyprawa na 

górę Velký Polom ze słowackiej 
i czeskiej strony, a w sierpniu 

przy schronisku Kamenná chata 
rozpalane jest ognisko przyjaźni 

czesko-słowackiej. Amatorzy 
sportów chętnie biorą udział w bie-

gu do schroniska Skalka: zawody 
biegaczy zwane „Běh na Skalku“ 
odbywają się zawsze 29. 12. a w 

sierpniu zawody „Karpatský šerpa“ 
– zawody drużynowe w wynosze-
niu beczek z piwem z Mostów do 

schroniska Skalka.



10 POLSKA - CZECHY - SŁOWACJA

Następna wycieczka również jest wycieczką pieszą, 
ale w drodze powrotnej można skorzystać z autobu-
su. Z centrum wioski Mosty u Jablunkova udajemy 
się czerwonym szlakiem mijając ośrodek narciarski 
z drewnianym budynkiem hotelu Grůň podążamy 
w  kierunku prowadzącym do schronisk górskich 
Studeničné (2 km) oraz Gírová (4 km). Pod samym 
szczytem góry Gírová znajdują się pseudokrasowe 
jaskinie i skały, które miejscowi górale nazwali Czar-
cie Młyny. Nazwa pochodzi od jednej z wielu legend,                     
w której diabeł budował tutaj młyn do mielenia ludzi. 
Diabeł musiał zbudować młyn w ciągu jednej nocy. 
Już  robił się dzień, kiedy diabeł kończył swoją bu-
dowlę. Wtedy „stara Ćmielowa“ wypuściła koguta. Ten 
zapiał, a  młyn się rozpadł. Diabeł uciekając kopnął 
ze złości do jednego z kamieni i odbił w nim swoje 
kopyto. Do Czarcich Młynów najprościej można do-
trzeć od schroniska górskiego Gírová, mijając miej-
sce do rozpalania ognisk, wzdłuż potężnych buków 
dotrzemy do lasu świerkowego i podążamy ścieżką 
leśną. Po 5 minutach docieramy do centralnej części 
Czarcich Młynów. Utwory skalne służą też jako skałki 
treningowe.

Od schroniska Gírová można udać się też na 
szczyt  góry Gírová (840 m n.p.m.) i tą samą trasą wró-
cić z powrotem. Podróż kontynuujemy dalej czerwo-
nym szlakiem w kierunku wioski Hrčava (można też 
ze samego szczytu Gírová udać się nieoznakowaną 
ścieżką skręcając w prawo i dojdziemy do czerwone-
go szlaku). Po przebyciu 2,5 km, docieramy do rozdro-
ża z żółtym i zielonym szlakiem. Udajemy się żółtym 
szlakiem, który prowadzi nas do wsi Hrčava (2 km). 
Tuż przed wioską można skręcić w lewo i zielonym 
szlakiem dojść do Polski. Po przebyciu 1,3 km dotrze-
my do kościoła Matki Boskiej Frydeckiej (Panny Ma-
rie Frýdecké) w Jaworzynce i skręcimy w prawo. W 
przydrożnym barze, przy rondzie możemy posilić się 
a następnie kontynuujemy spacer żółtym szlakiem, 
który zaprowadzi nas do punktu czesko-polsko-sło-
wackiego trójstyku (1 km). Z Trójstyku trasa przez 
chwilę prowadzi żółtym szlakiem. Po niespełna 1 km 
szlak opuszczamy, skręcając w prawo między zabu-
dowania w kierunku wybrukowanej ścieżki, udajemy 
się pod górę do wioski Hrčava (2 km).

W nagrodę za wyczerpujący marsz polecamy odwie-
dzenie miejscowej palarni kawy zwanej „U chalupky“. 
Można też wstąpić do małej Karczmy „Na vyhlíd-
ce“ tuż za kościołem. W karczmie koniecznie trze-

Wycieczka 7 - WĘDRÓWKA Z DIABŁAMI: PRZEZ GIROWĄ DO TRÓJSTYKU!

ba skosztować miejscowego herczawskiego piwa. 
W centrum wioski zapraszamy do karczmy u Sikory 
serwującej gorące dania. Po spożyciu posiłku propo-
nujemy spokojny spacer po wiosce, z pięknymi wi-
dokami na czeską, polską i słowacką stronę, z drew-
nianym kościółkiem pw. Św. Cyryla i Metodego, 
w którym odbywają się regularnie Msze Święte, jaski-
nią lurdzką za źródłem, itd. Żeby nie wracać tą samą 
drogą można wsiąść w autobus jadący do wioski Mo-
sty u Jablunkova. 

Czy wiesz, że?

W pobliżu wioski Hrčava znajduje 
się kamień z napisem „VLK 1914“. 

Napis jest niezbitym dowodem na 
to, że 5. marca 1914 zastrzelono 

ostatniego wilka w Beskidzie 
Morawsko – Śląskim.Przy kamie-
niu znajduje się mała zadaszona 

wiata. Dojście do kamienia 
oznakowane jest przy drodze 

prowadzącej do wioski 
Hrčava.
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Wycieczka 8 - WIELKA PĘTLA WOKÓŁ TRÓJSTYKU!

W tej wycieczce proponujemy podróż samochodem 
przez trzy państwa. Do portfela włóżmy trzy waluty – 
czeską koronę, polski złoty oraz euro i pośpieszmy na 
wycieczkę! Rozpoczniemy ją w miasteczku Jablunkov 
zwiedzając dwa muzea. Na rynku Mariańskim (Marián-
ské náměstí) znajduje się filia Muzeum Ziemi Cieszyń-
skiej z ekspozycją regionalną. Drugie muzeum, znajdu-
jące się w budynku dawnego klasztoru, to istny unikat 
na skalę europejską! Chodzi o Światowe Muzeum Bi-
blii. Napewno zaciekawi Was nie tylko zbiór Biblii z ca-
łego świata, ale też ewangelium napisane na bibułce 
papierosowej, biblia wodoodporna oraz wydruki z XVI 
wieku i inne.

Z Jablunkova udajemy się do wioski Bukovec, naj-
bardziej na wschód wysuniętej miejscowości w Cze-
chach. Naprzeciwko ośrodka narciarskiego Kempaland 
przenosimy się w podróż po Europie. Na ścieżce to-
warzyszyć nam będą drewniane postacie takie jak: 
Brzydkie Kaczątko, Królewicz Bajaja, Śpiąca Królewna, 
Czerwony Kapturek i wiele innych. Podróż kontynu-
ujemy do przejścia granicznego z Polską. Tuż przed 
przejściem skręcamy w prawo i kierujemy się dro-
gowskazem „najbardziej na wschód wysunięty punkt 
RC“ („nejvýchodnější bod ČR“). Po niespełna 500 m 
dotrzemy do małego parkingu. Stąd czeka nas krótki 
szlak prowadzący do wspomnianego punktu. Trasa 
tam i z powrotem trwa około 20 min. W budynku byłe-
go przejścia granicznego zwiedzić można artystyczną 
Galerię Kukuczka. Kontynuujemy podróż przekracza-
jąc granicę z Polską. Na rondzie przejeżdżamy prosto 
w kierunku Koniakowa i Żywca. Przed nami wznosi się 
bezleśna góra Ochodzita z nadajnikiem telewizyjnym 
na szczycie. Wcześniej po lewej stronie mijamy bu-
dynek z napisem „Sklep Góralski“. Tutaj można nabyć 
regionalne upominki, sery domowej roboty oraz inne 
produkty. Dla gości otwarte jest też Centrum Paster-
skie promujące tradycje regionalne.

Podróż kontynuujemy przez górę Ochodzita koło 
drewnianego budynku, w którym mieści się restaura-
cja. Po zjeździe z góry podążamy w kierunku Zwar-
donia i  Žiliny (Słowacja) skręcając w prawo. Trasa do-
prowadzi nas do drogi szybkiego ruchu S1 w kierunku 
Słowacji. Zaraz za granicą zjeżdżamy w drogę prowa-
dzącą w kierunku Skalité a następnie śledząc uważ-
nie (!!) skręt w lewo dotrzemy do wioski Oščadnica.                                                

W wiosce jedziemy do przysiółka Dedovka, do czyn-
nego przez cały rok ośrodka narciarskiego „Snowpa-
radise Velká Rača“. Tutaj można skorzystać z toru 
saneczkowego, jedynego w swoim rodzaju zjazdu na 
linie „Karolšus“, trampolin, strzelania z łuku, aquazorbin-
gu, czy zjazdu na górskich hulajnogach.

Zanim jednak powrócimy do wioski Mosty u Jablunko-
va, mijając miasto Čadca, proponujemy urozmaicić so-
bie wycieczkę dwoma przystankami. Za miastem Čad-
ca skręcamy w lewo w kierunku dzielnicy „Milošová“. 
Po przebyciu niespełna 6 km znowu skręcamy w  lewo 
i drogowskazy doprowadzą nas do kamiennych kul 
„Megoňky  – kamenné gule“. To niezwykłe zjawisko 
przyrodnicze znajdziemy w kamieniołomie, tuż za 
końcowym przystankiem autobusowym. Po jego obej-
rzeniu wracamy na drogę wyjazdową z miasta Čadca 
w kierunku Czech. Przy końcowym przystanku linii 
autobuswej możemy zostawić samochód i udać się 
zielonym szlakiem do przysiółka Šance. Można tu obej-
rzeć pozostałosci dawnych wojskowych obwarowań 
z XVII wieku. Z pozostałych murów nad dawną fosą 
roztaczają się wspaniałe widoki na czeską, polską i sło-
wacką stronę – więc całą dzisiejszą wycieczkę widzimy 
jak na dłoni!

Czy wiesz, że?

Na nowym odcinku autostra-
dy D3 (2017) między gminami 

Svrčinovec a Skalité jest 
most autostradowy „Valy“ o 
wysokości 86 m i długości 
591 m. Most ten nad doliną 

Gorylowego potoku jest naj-
wyższym mostem na Słowacji 

i w Europie Środkowej.
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Wycieczka 9 - KOLEJĄ LEŚNĄ Z MUZEUM WSI KYSUCKIEJ, AŻ NA ORAWĘ!

Tym razem proponujemy Wam wycieczkę do regionu 
Kysuce do miasta Nová Bystrice  u naszych słowac-
kich sąsiadów. Z wioski Mosty u Jablunkova pojedzie-
my główną drogą przez miasto Čadca do miasta Krá-
sno nad Kysucou. Tutaj skręcamy w kierunku Zborov 
nad Bystricou, Lokca. W mieście Nová Bystrice podą-
żamy według drogowskazów, które doprowadzą nas 
do skansenu Vychylovka. Trasa z Mostów liczy 45 
km długości.

Muzeum Wsi Kysuckiej oferuje Wam dzień pełen 
niecodziennych przeżyć. Pierwszą część dnia może-
cie poświęcić spacerowi po skansenie i podziwianiu 
dawnej architektury ludowej oraz dawnych tradycji. 
W skansenie znajdują się 34 budynki, w większo-
ści są to budynki mieszkalne i gospodarcze, a także 
karczma, dwa młyny i murowana kaplica. Od maja do 
października regularnie odbywają się tutaj imprezy 
tematycznie związane z lokalnym rzemiosłem, ludo-
wą twórczością i tradycjami.

Drugą część dnia umili nam jedyna w swoim rodza-
ju atrakcja – wąskotorowa kolej leśna z systemem 
zwrotnicowym, która w 1991 roku została wpisana na 
listę pamiątek narodowych Słowacji. Chociaż pozo-
stanie mało czasu, to koniecznie trzeba przejchać się 
zabytkowym pociągiem. Polecamy odcinek o długo-
ści 5 km do pierwszej zwrotnicy (prosimy śledzić ofer-
ty internetowe, niektóre składy ciągnięte są maszyną 
parową). Warto jednak przeznaczyć więcej czasu na 
zwiedzenie koleji i spróbować jazdy drezyną. Moż-
na w ten sposób dotrzeć nawet na Orawę! Drezyną 

można jechać z przystanku „Skanzen“ do przystanku 
„Sedlo Beskyd“. Na przełęczy, położonej na wysokości 
939 m n.p.m. jest wieża widokowa z czarującymi wi-
dokami na kysucką i orawską część Beskidu. Jest tam 
też budynek drewniany w stylu góralskim. Drezyna 
na przełęczy zatrzymuje się na 15-20 minut i wra-
ca do skansenu. Podróż tam i z powrotem trwa 1,5 
– 2 godziny. Jeśli ta forma podróżowania przypadnie 
Wam do gustu, to jazdę drezyną lub panoramicz-
nym pociągiem można kontynuować do przystanku 
Tanečník w gminie Oravská Lesná. Kolej ta w chwi-
li obecnej należy do Muzeum Orawskiego. Podróż 
w okolice Orawy i z powrotem trwa około jednej go-
dziny, wliczając w to przerwę postojową. Żeby jesz-
cze bardziej zasmakować wyprawy, to proponujemy 
z przełęczy Beskydské sedlo wrócić na piechotę. 

Wracając, zachęcamy do zrobienia jeszcze jednego 
postoju: skręcając z głównej drogi do miasta Stará 
Bystrica. Na rynku Św. Michała można zobaczyć 
prawdziwy unikat! Znajduje się tutaj słowacki zegar 
astronomiczny z pięknym astrolabium, który zbu-
dowano w 2009 roku. Nie tylko dzieci ucieszą się 
z przystanku w mieście Krásno nad Kysucou. W mu-
zeum historyczno-przyrodniczym, czeka na Was na-
turalnej wielkości mamut!

Czy wiesz, że?

Doliną Bystricy z miasta 
Krásno nad Kysucou do miasta 
Nová Bystrice prowadzi szlak 
rowerowy. Szlak o długości 38 
km prowadzi trasą byłej koleji 

wąskotorowej, a korzystają 
z niego rowerzyści,  łyżwiarze 

na łyżwo-rolkach, zaś zimą 
narciarze biegowi.
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MUZEA

Historyczna kolej leśna Vychylovka
Odnowiona, wąskotorowa kolej na trasie dawnej 
kysucko-orawskiej leśnej koleji żelaznej.Odwiedza-
jący mogą skorzystać z przejażdżki historycznymi 
składami pociągów lub drezyną, która dojeżdża aż 
na Orawę.
Nová Bystrica – Vychylovka
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49.382497, 19.095753

Orawska kolej leśna
Historyczna kolej leśna w pobliżu miejscowości 
Oravská Lesná. Z przystanku „Tanečník“ wyjeżdżają 
zabytkowe składy pociągów na jazdy widokowe.
Oravská Lesná
www.oravskemuzeum.sk
GPS: 49.385336, 19.160571

Muzeum Ziemi Kysuckiej w mieście Čadca
W muzeum można obejrzeć dwie stałe ekspozycje: 
„Historia Regionu Kysuc“ oraz „Człowiek na Księży-
cu“. Ta ostatnia poświęcona jest amerykańskiemu 
astronaucie pochodzącemu z Kysuc - Eugenovi A. 
Cernanovi, który jak do tej pory był ostatnim czło-
wiekiem, który postawił swoją stopę na Księżycu.
Čadca, Moyzesova 50
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49.439972, 18.789554

Skansen Vychylovka

W skansenie jest ponad 30 historycznych zabudo-
wań – domy mieszkalne, budynki gospodarskie, 
młyn, murowana kaplica, karczma i wiele innych.
Nová Bystrica – Vychylovka
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49.382109, 19.095741

Muzeum historyczno - przyrodnicze w mieście 
Krásno nad Kysucou
Muzeum mieści się w domu kultury. Obejrzeć moż-
na ekspozycje przyrodnicze bogate w rośliny i  zwie-
rzęta, które zamieszkiwały region Kysuc. Główną 
atrakcją jest naturalnej wielkości samica mamuta.
Dom Kultury Krásno nad Kysucou
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49.395303, 18.830165

INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Kamienne kule - Megoňky
Twór przyrodniczy, który jest unikatem w skali 
światowej. Dotychczas nie udało się wytłumaczyć 
jak powstały. Kule znaleziono w latach osiemdzie-
siątych XX wieku, podczas eksploatacji kamienia 
w  kamieniołomie w przysiółku Megoňky w gminie 
Milošová.
Čadca – Milošová; www.regionkysuce.sk
GPS: 49.496871, 18.722831

Kamienne kule - Klokočov
Na ścianie z piaskowca zlepieńcowatego można zo-
baczyć kamienne kule. Średnica największej z nich 
osiąga pół metra.
Klokočov – Klokočovské skály 
www.regionkysuce.sk
GPS: 49.471442, 18.621661

Dom rodzinny Jozefa Kronera
Dom rodzinny znanego słowackiego aktora, uhono-
rowanego Oscarem za rolę pierwszoplanową w fil-
mie pt. „Sklep przy głównej ulicy” (Obchod na korze). 
Powyżej domu znajdują się rzeźby przedstawiające 
postaci filmowe, w które wcielał się aktor.
Staškov, ul. J. Kronera 588
www.regionkysuce.sk
GPS: 49.423516, 18.689251

Szlak edukacyjny imienia Jozefa Kronera
Długość szlaku liczy 32 km i można go pokonać pie-
szo lub na rowerze górskim. Punkt wyjścia znajduje 
się w pobliżu urzędu gminy Staškov, a prowadzi koło 
domu aktora Josefa Kronera i dalej poprzez łąki i las 
do kapliczki w  osadzie Jelitov. Następnie prowadzi 
dalej do kapliczki na wzniesieniu Muřínkový vrch.
Staškov; www.regionkysuce.sk
GPS: 49.423345, 18.696053

Miejsce pielgrzymkowe Živčáková
W tym miejscu Matušovi Lašutovi w roku 1958 ob-
jawiła się Maria Panna. Na szczycie góry Živčáková 
w 2015 roku zbudowano świątynię pw. Marii Panny 
Matki Kościoła.
Turzovka - Živčáková
www.zivcakova.sk
GPS: 49.397794, 18.569999

BAZA ADRESOWA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH - SŁOWACJA
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Wieża widokowa o wysokości 7 m położona 1055 m 
n.p.m. Wstęp wolny.
Makov
GPS: 49.413056, 18.335000

Wieża widokowa na górze Velká Rača
Wieża widokowa o wysokości 4 m położona 1236 m 
n.p.m. Wstęp wolny.
Oščadnica 
GPS: 49.413301, 18.968912

Wieża widokowa na wzniesieniu Bobovec
Wieża widokowa o wysokości 17 m położona 723 m 
n.p.m. Wstęp wolny.
Stará Bystrica
www.starabystrica.sk
GPS: 49.340489, 18.947573

Wieża widokowa na wzniesieniu Marťákový kopec
Wieża widokowa o wysokości 14 m położona 854 m 
n.p.m. Wstęp wolny.
Zákopčie – Petránky
GPS: 49.376316, 18.732379

OŚRODKI NARCIARSKIE

Ośrodek narciarski SKI MAKOV
Makov, Ústredie 141
www.skimakov.sk
GPS: 49.349810, 18.475121

Ośrodek narciarski Snow Paradise Velká Rača
Oščadnica 40
www.snowparadise.sk
GPS: 49.415262, 18.920486

Trasy narciarstwa biegowego
W słowackiej części regionu do szczególnie lubia-
nych atrakcji należą trasy biegowe Beskidzko - Ja-
wornickiej Magistrali narciarskiej. Łączy ona miej-
scowości Čadca i Makov. Długość magistrali wynosi 
ponad 50 km. Trasa prowadzi grzbietami górskimi z 
miasta Čadca od hotelu Husárik do przełęczy Seme-
teš i dalej aż do masywu Kohútka położonego na 
czesko – słowackiej granicy. Aktualne informacje na 
www.regionkysuce.sk.

PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Informačné centrum, Galéria Čadca
Čadca, Námestie slobody 30
www.mestocadca.sk
GPS: 49.438121, 18.790675

RAČA-TIK, Turisticko informačná kancelária Oščadnica
Oščadnica, Námestie M. Bernáta 1797
www.oscadnica.sk
GPS: 49.437605, 18.883588

Medzinárodné informačné centrum Turzovka
Turzovka, Jašíkova 179
www.turzovka.sk
GPS: 49.404200, 18.624777

Źrodło ropy naftowej
W małym jeziorze o średnicy 1,5 – 2 m można ujrzeć 
naturalny wyciek ropy naftowej, któremu od czasu 
od czasu towarzyszy nieregularny wypływ metanu 
ulegający samozapaleniu.
Korňa; www.regionkysuce.sk
GPS: 49.411111, 18.580052

Słowacki zegar astronomiczny
Na Słowacji to jedyny tego rodzaju zegar astrono-
miczny z astrolabium.To także największa rzeźba 
na Słowacji. Przedstawia ona siedzącą Madonnę – 
Matkę Boską Siedmiobolesną, która jest patronką 
Słowacji.
Stará Bystrica 466
www.starabystrica.sk
GPS: 49.345957, 18.936496

Ośrodek narciarski Snow Paradise Velká Rača
Czynny przez cały rok, kolej linowa, letni tor sanecz-
kowy, górskie hulajnogi, zjazd linowy „Karolšus“, 
trampoliny, aquazorbing. W okresie zimowym moż-
na skorzystać z naśnieżanych, utrzymywanych i 
oświetlonych tras zjazdowych.
Oščadnica 40
www.snowparadise.sk
GPS: 49.415262, 18.920486

Centrum sportowe Gajuz
Przez całe lato można poczuć przypływ adrenali-
ny na największym placu zabaw w regionie Kysuc. 
Można spróbować jazdy na górskich hulajnogach, 
rowerach górskich czy quadach i inne. 
Oščadnica; www.sportcentrum.gajuz.sk
GPS: 49.433764, 18.880740

WIEŻE WIDOKOWE

Wieża widokowa na wzniesieniu Kamenité zwana 
„Mikovčáková rozhledna“
Wieża widokowa o wysokości 8 m położona 834 m 
n.p.m. Wstęp wolny.
Dlhá nad Kysucou
GPS: 49.364465, 18.636544

Wieża widokowa na wzniesieniu Stratenec
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IZBY REGIONALNE, MUZEA I GALERIE

Dom Konarzewskich
Galeria czynna po uzgodnieniu telefonicznym. 
Istebna Bucznik 596; + 48506444211
GPS: 49.578817628949, 18.896491205592

„Galeria Kukuczka” na Jasnowicach
Galeria czynna po uzgodnieniu telefonicznym.
Istebna-Jasnowice 1549; +48338557105
GPS: 49.55263747, 18.85254428

Galeria Sztuki Regionalnej Tadeusza Ruckiego
– ,,Chata na Szańcach”

Czynne po uzgodnieniu telefonicznym 
Koniaków Szańce 662; + 48 338557070
GPS: 49.550652, 18.94734427

Izba Twórczości Rodziny Kamieniarz-Kubaszczyk
Czynne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym. Podziwiać można tu piękne koronki, część         
z nich autorstwa nieżyjącej już Heleny Kamieniarz. 
Prezentowane są tu także rzeźby i maski obrzędowe 
Mieczysława Kamieniarza. Koniaków 301
GPS: 49.5487378, 18.95167872

Kurna Chata Kawuloka 

Izba regionalna czynna po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym. Istebna Wojtosze 824 
www.chatakawuloka.eu 
GPS: 49.56049505, 18.91532674

BAZA ADRESOWA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH - POLSKA

Muzeum Jana Wałacha
Muzeum czynne od V–X, od środy do niedzieli,          
w godzinach 10.00 – 16.00. Pracownia zbudowana 
została w 1922 r., za życia artysty służyła jako atelier 
malarskie. Wnętrze zajmują sprzęty, sztalugi oraz 
prace artysty: drzeworyty, obrazy olejne, rysunki, 
gwasze, grafiki o różnorodnej tematyce – pejzaże, 
portrety, kwiaty, martwe natury oraz kompozycje 
religijne. Obecnie jest to muzeum biograficzne.        
W odległości 40 metrów od pracowni stoi drew-
niany dom Jana Wałacha, pochodzący z ok. 1865 r.     
Organizowane są tutaj warsztaty i noce muzeów.
Istebna Andziołówka 293
www.janwalach.pl 
GPS: 49.582483, 18.905564

Muzeum Koronki – Izba Pamięci Marii Gwarek

Muzeum czynne po uzgodnieniu telefonicznym. 
Koniaków Szańce 550; +48338556423
GPS: 49.550868, 18.948342

Muzeum Regionalne „Na Grapie”
V-X muzeum czynne od wtorku do soboty 
10.00-16.00, w niedziele 10.00-15.00. XI-IV czynne 
po uzgodnieniu telefonicznym.
Jaworzynka Gorzołki 720 
www.nagrapie.com
GPS: 49.5437988, 18.87569979
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KOŚCIOŁY I KAPLICE

Kaplica pw. Najświętszej Marii Panny Królowej 
Korony Polskiej
Czynne po uzgodnieniu telefonicznym. 
Istebna Bucznik 596 
GPS: 49.578817628949, 18.896491205592

Kościół pw. Dobrego Pasterza
Msze Święte w niedziele i święta: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.30
Istebna Centrum 67
www.dobrypasterz-istebna.pl
GPS: 49.563806, 18.891828

Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce

Msze Święte w niedziele i święta: 9.00 oraz 11.00. 
Kościół odbudowany w latach 2014-2016 po tra-
gicznym pożarze w 2013 r., z którego ocalało jedynie 
żaroodporne tabernakulum. 
Istebna Stecówka 955 
www.parafiastecówka.pl
GPS: 49.587263, 18.939802 

Kościół pw. Matki Bożej Frydeckiej na Trzycatku
Msze Święte w niedziele i święta: 8.00, 10.00
Murowany kościół z roku 1994. Wezwanie związane 
jest z kopią figurki Matki Boskiej Frydeckiej, jaką z 
Frydku-Mistku przynieśli pielgrzymi z Jaworzynki. 
Wydarzenie to miało najprawdopodobniej miejsce 
w latach siedemdziesiątych XIX w. Wyposażenie 
wnętrza oraz wizja architektoniczna kościoła to za-
sługa lokalnego artysty rzeźbiarza i malarza Pawła 
Jałowiczora. 
Jaworzynka Trzycatek 655
www.parafia-trzycatek.pl
GPS: 49.52489967, 18.85672316

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
na Kubalonce
Msze Święte w niedziele i święta: 9.00, 11.00 
Kościół otwarty jest tylko podczas nabożeństw lub 
po uzgodnieniu telefonicznym (dla grup).
Istebna Kubalonka 1100; +48 33 855 70 54
GPS: 49.60132, 18.896624

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Jaworzynce
Msze święte w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.15, 
17.00/18.00 - czas zimowy/czas letni. Murowana 
świątynia z lat 1953-1954. W ołtarzu głównym obraz 
miejscowego artysty Jana Wałacha, przedstawiają-
cy patronów parafii na tle gór i stada owiec. Tego 
samego autora również malowane stacje drogi krzy-
żowej oraz rzeźbiony krucyfiks. Ołtarz główny wy-
konany został przez Józefa Bocka z Mlaskawki.
Jaworzynka 420; www.parafia-jaworzynka.pl
GPS: 49.54078086, 18.86992499

Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie
Msze Święte w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 
17.00. Murowany kościół poświęcony w 1901 r. 
Wewnątrz zwracają uwagę płaskorzeźbione stacje 
drogi krzyżowej autorstwa ludowego artysty Fran-
ciszka Wojarskiego. W nawach bocznych wiszą dwa 
obrazy, przedstawiające Wesele w Kanie Galilejskiej 
oraz połów ryb w Jeziorze Genezaret, pędzla Jana 
Czarneckiego z Katowic. Drewniany strop ozdobio-
no motywami haftu istebniańskiego, zaś w samym 
szczycie ołtarza głównego znajduje się obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, pędzla Jana Wałacha.
Koniaków Centrum 324; +48 33 855 64 21
GPS: 49.552079, 18.939979

Kościół  pw. św. Józefa na Mlaskawce 

Msze Święte w niedziele i święta: 7.30
Drewniany kościółek o konstrukcji zrębowej na 
Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Ślą-
skiego, należy do parafii na Stecówce. Pierwotnie 
znajdował się w Jaworzynce na Trzycatku, gdzie 
wzniesiono go w 1948 roku, jako wotum wdzięcz-
ności za przetrwanie wojny. W roku 1997 kościółek 
rozebrano i przeniesiono na teren parafii Stecówka 
do przysiółka Mlaskawka. We wnętrzu kościoła, któ-
rego wystrój zdominowała tradycyjna ornamentyka 
drewniana, na uwagę zasługują: obraz św. Józefa z 
Dzieciątkiem pędzla Juliana Wójcika oraz wykonany 
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przez Józefa Bocka krucyfiks.
Istebna Mlaskawka; www.parafiastecówka.pl
GPS: 49.573156, 18.93392

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej

 
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę                
i święta o godz. 9.00. Murowany kościół wybudowa-
ny w latach 1927–1930 według planu inż. Tadeusza 
Michejdy. W okresie powojennym sprawiono organy 
i nowy ołtarz     z obrazem artysty Czesława Kuryatty 
z Wisły. W roku 1967 Istebna usamodzielniła się jako 
parafia.
Istebna Beskid 1023
www.istebna.luteranie.pl
GPS: 49.55820368, 18.91836837

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Karpacki Bank Genów, Muzeum Świerka i Woliera 
Pokazowa Głuszców

 
Przed przybyciem wskazany kontakt telefoniczny. 
Znajdują się tu materiały dotyczące świerka rasy 
istebniańskiej oraz eksponaty związane z historią 
i  kulturą Beskidu Śląskiego.  Aby chronić genetycz-
ne wartości świerkowych lasów i zachować je dla 
potomnych, utworzono Regionalny Bank Genów 
Świerka. Zlokalizowana jest tu również Woliera Po-
kazowa,  w której przez lustra weneckie możemy 
podziwiać głuszce. 
Jaworzynka Wyrchczadeczka 812 
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl
GPS: 49.534851, 18.932174

Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej 

Godziny otwarcia: wtorek - sobota: 9.00 - 16.00
Istebna Dzielec 749 
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl
GPS: 49.569352, 18.891163

INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Centrum Pasterskie w Koniakowie

Bacówka, Gazdówka i Wystawa. 
Otwarte codziennie od 9.00 do 18.00.; 
liczne warsztaty i imprezy.
Koniaków Szańce 33
GPS: 49.551543, 18.947446
www.centrumpasterskie.pl

Izba pamięci Jerzego Kukuczki 
Czynne po uzgodnieniu telefonicznym.
Istebna Wilcze 340; + 48 508389558
GPS: 49.587209, 18.871808
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SPORT I REKREACJA

Amfiteatr „Pod Skocznią’’ wraz z terenem rekreacyjnym
W skład kompleksu wchodzą: amfiteatr, boisko, pole 
do odpoczynku biwakowego, oświetlone trasy nar-
torolkowe, boisko do siatkówki plażowej, grillowi-
sko, ścieżki spacerowe. Istnieje możliwość wynajmu 
obiektu na organizację imprez.
Istebna Tartak 990
www.istebna.eu
GPS: 49.57085968, 18.89188424

Base Camp Istebna (Park Linowy)

Park linowy z drzewem wspinaczkowym i Trasą Ma-
luch, dostępną dla dzieci od lat dwóch, paintball, 
strzelnica, wypożyczalnia rowerów, zabawy integra-
cyjne, biegówki.
Istebna Dzielec 804; www.bcamp.pl
GPS: 49.578854, 18.903659

Fundacja Onboard

Indywidualne i grupowe lekcje nauki jazdy na 
longboardzie, wyprawy longboardowe. W sezonie 
letnim cotygodniowe, środowe spotkania na terenie 
Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego Istebna Zaol-
zie.   www.onboard365.org

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny na Zaolziu
W skład kompleksu wchodzą: boisko trawiaste, bo-
isko żużlowe, siłownia, salka gimnastyczna, ścieżki 
rekreacyjne i Nordic Walking, plac zabaw. Bezpłatna 
wypożyczalnia kijków do Nordic Walking i innych 
sprzętów sportowych. Istnieje możliwość wynajmu 
obiektu na organizację imprez.
Istebna Zaolzie 1064; www.istebna.eu
GPS: 49.56955, 18.935435

Kompleks Zagroń Istebna
Ośrodek Narciarski - kolej kanapowa 4-osobowa, 
Park Wodny Olza, Mini Zoo, Natural Park oraz Cen-
trum Zdrowia i Rehabilitacji.
Istebna Olza 1588; www.istebna.org
GPS: 49.57425146, 18.90806332

Kort tenisowy „Leśniczówka”
Istebna Centrum 423 
www.lesniczowka-istebna.pl
GPS: 49.563708, 18.897584

Ośrodek Narciarski Złoty Groń

Kolej kanapowa – 6-osobowa wyprzęgana, wyciąg 
talerzykowy, Park Śnieżny Białego Misia, wypoży-
czalnia sprzętu i serwis; szkoła narciarska, gastro-
nomia.
Istebna Zaolzie 1628; www.zlotygron.pl
GPS: 49.572124, 18.917969

Snowcat.pl
Wypożyczalnia skuterów, wyprawy skuterami od 1h 
do 2 - 3 dni, imprezy dla firm oraz jedyne w swoim 
rodzaju wyjazdy w teren wojskowym pojazdem gą-
sienicowym.
www.snowcat.pl

Stajnia Kowalik
Jazda konna; Istebna Połom 1033
www.stajniakowalik.pl
GPS: 49.587641, 18.910813

Stajnia Las
Jazda konna; Istebna Las 1025
www.stajnia-las.pl
GPS: 49.557043, 18.877199

Trasy narciarstwa biegowego Istebna-Kubalonka
Ogólnodostępne trasy narciarstwa biegowego z ho-
mologacją FIS o długości: 5 km, 3 km, 2,5 km, 1,5 km 
i 1 km. Pełne zaplecze sportowe, strzelnice biathlo-
nowe i wypożyczalnia sprzętu narciarskiego.
www.pzn.pl 
GPS: 49.604297, 18.904011

Wypożyczalnia rowerów i skuterów
Istebna Olza
www.roweryistebna.com
GPS: 49.57365, 18.900508
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SPORT I REKREACJA

Letni tor saneczkowy
Ośrodek narciarski w gminie Mosty u Jablunkova. 
Długość zjazdu 650 m. Można zjeżdżać z prędkością 
do 40 km/godz.
Mosty u Jablunkova 1111; www.skimosty.cz
GPS: 49.526092, 18.759432

Dziecięce centrum zabaw Ameryka
Centrum zabaw znajduje się w hotelu Stará Amery-
ka***, dzieci mają możliwość zabawy na zjeżdżal-
niach, drabinkach i wielu innych atrakcjach. Orga-
nizacja programów animacyjnych, kursów rozwoju. 
Opieka nad dziećmi.
Jablunkov, Žihla 901; www. hotelameryka.cz 
GPS: 49.568423, 18.771333

BAZA ADRESOWA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH - CZECHY
Szlak edukacyjno – sportowy 
2 siłownie plenerowe z elementami fitness, miejsca 
do odpoczynku i tablice informacyjne
Bukovec (naprzeciwko ośrodka narciarskiego Kem-
paland)
GPS: 49.557159, 18.828018

Stacja ładowania rowerów elektrycznych
W drewnianym  budynku dawnego wójtowstwa (Na 
fojtství) można darmowo naładować własny rower 
elektryczny. Do dyspozycji są dwa klasyczne gniazd-
ka i jedna ładowarka Bosch.
Mosty u Jablunkova 381; www.gotic.cz
GPS: 49.526546, 18.753223

Wypożyczalnia rowerów elektrycznych, hulajnóg i 
longboardów 
Centurm Kultury i Informacji Jabłonków
Jablunkov, Mariánské náměstí 1
www.jackijablunkov.cz
GPS: 49.577142, 18.764062

Wypożyczalnia hulajnóg górskich
Spróbujcie zjazdu na górskich hulajnogach od 
schroniska Skalka do centrum wioski Mosty u Ja-
blunkova. 
Mosty u Jablunkova 368 
www.chata-skalka.cz 
GPS: 49.516698, 18.715962

Ośrodek narciarski Mosty u Jablunkova
W ofercie ośrodka oprócz toru saneczkowego, czyn-
nego przez cały rok są też inne atrakcje – bungee 
trampoliny, dziecięce trampoliny, dmuchana zjeż-
dżalnia, aquazorbing. W okresie zimowym można 
skorzystać z naśnieżanych, utrzymywanych tech-
nicznie i oświetlonych tras zjazdowych.
Mosty u Jablunkova 1111; www.skimosty.cz
GPS: 49.527159, 18.759811

MUZEA

Łomniańskie Muzeum 
Muzeum jest repliką dawnego drewnianego bu-
dynku szkoły. Można tu zobaczyć, jak dawniej wy-
glądała klasa, dawny piec i wiele historycznych 
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przedmiotów. Prowadzona jest również sprzedaż 
regionalnych pamiątek.
Dolní Lomná; www.dolnilomna.eu
GPS: 49.548173, 18.706465

Muzeum Ziemi Cieszyńskiej – sala wystawowa Ja-
błonków (Jablunkov)
W muzeum znajduje się trwała ekspozycja pt. „Z hi-
storii Jabłonkowa i okolic“. Muzeum w ciągu roku 
organizuje wiele ciekawych imprez i wystaw. 
Jablunkov, Mariánské náměstí 14 
www.muzeumct.cz
GPS: 49.576443, 18.763432

Światowe Muzeum Biblii i Biblioteka
W muzeum można obejrzeć blisko 500 eksponatów 
Biblii, Biblię wodoodporną, Biblie wydane w wielu 
językach, ręcznie sporządzony opis Biblii, ewange-
lium napisane na papierku papierosowym, różne 
formaty i sposoby wykonania Biblii.
Jablunkov, Nádražní 52; www.muzeumbible.cz
GPS: 49.577909, 18.765986

INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE

 „Podróże po Europie“ – bajkowa ścieżka
Ścieżka prowadząca krainą bajek z całej Europy. 
Znajdują się tutaj rzeźby postaci z bajek: Czerwony 
Kapturek, Śpiąca Królewna, Królewicz Bajaja, i wiele 
innych. Ścieżka jest otwarta dla wszystkich i znaj-

duje się naprzeciwko ośrodka narciarskiego Kempa-
land w wiosce Bukovec. 
Bukovec 180
GPS: 49.556748, 18.834659

Czarcie Młyny
Wychodnia skalna z jaskiniami pseudokrasowymi 
pod szczytem góry Gírová. Utwory sklane służą też 
jako skałki treningowe. Można tu znaleźć odbicie 
diablego kopyta, które pozostawił tu diabeł, ucieka-
jąc od zburzonego młyna do mielenia ludzi. Według 
legendy, młyna nie udało mu się zbudować w ciągu 
jednej nocy. Najprostszy dostęp do Czarcich Mły-
nów prowadzi od schroniska górskiego Gírová koło 
miejsca do rozpalania ogniska, następnie wzdłuż 
potężnych buków w kierunku lasu świerkowego. 
Ostatni odcinek pokonujemy leśną ścieżką. Trasa 
zajmie około 5 minut.
Bukovec, pod szczytem góry Gírová
GPS: 49.530590, 18.796346

Budynek drewniany „Na Fojtstwiu“
Replika dawnego budynku z 1790 roku, w którym 
mieszkał wójt (fojt). Organizowane są tutaj wystawy. 
Latem odbywają się tu dni rzemiosła, a podczas ferii 
wiosennych „Wakacyjne Czwartki“,w trakcie których 
mali i dorośli mają okazje do własnoręcznego wyro-
bu upominków. 
Mosty u Jablunkova 381;  www.gotic.cz
GPS: 49.526546, 18.753223

Historyczne obwarowania „Šance“
Zachowane pozostałości obwarowań z XVII wieku, 
służące dawniej w celu obrony Przełęczy Jabłon-
kowskiej przed najazdami tureckimi i tatarskimi. 
Znajdowały się one na szlaku handlowym. Model 
szańców można obejrzeć w budynku dawnego wój-
towstwa (Na fojtství).
Mosty u Jablunkova
GPS: 49.498967, 18.743717
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Historyczne piece wapienne

Unikatowy zabytek techniki. Wapno wypalano tutaj 
do roku 1965. Piece wapienne są dostępne bezpłat-
nie dla wszystkich.
Vendryně; www.vendryne.cz
GPS: 49.675543, 18.718398

Centrum informacji turystycznej w pobliżu puszczy 
Mionší
Czynne od 1. czerwca do 15. września. Punkt wyj-
ścia na szlak edukacyjny. Tutaj można nabyć karty 
pracy z zadaniami, które trzeba wykonać na szlaku. 
W pobliżu jest plac zabaw ze zjeżdżalniami, skakan-
kami, ławkami, i inn.
Dolní Lomná 311
GPS: 49.546151, 18.680495

Kapliczka przy źródle na wzgórzu „Muřinkový vrch“
Aby umilić sobie odpoczynek można oprócz orzeź-
wienia wodą ze źródła rozpalić ognisko. Odpust 
i Msza Święta odbywają się tutaj co roku po 27 
czerwca.
GPS: 49.502975, 18.658185

Jaskinia Lurdzka i źródło
Kapliczka z Madonną z Lourdes i źródłem, którego 
cudowna woda prawdopodobnie leczy wzrok.
Hrčava; www.obechrcava.cz
GPS: 49.521175, 18.830397

Najbardziej na wschód wysunięty punkt Republiki 
Czeskiej
Do tego punktu prowadzi szlak edukacyjny od 
przejścia granicznego. Na trasie jest 7 tablic infor-
macyjnych, z których dowiedzieć się można o hi-
storii wioski, sposobie życia miejscowych górali, o 
ciekawostkach ze świata zwierząt i roślin i inn. Dłu-
gość szlaku wynosi 500 m. Trasa prowadzi obrzeża-
mi rezerwatu przyrody Bukovec – Olecky.
Bukovec; www.bukovec.cz
GPS: 49.550629, 18.859080

Puszcza Mionší
Szlak edukacyjny czynny od 1. czerwca do 15. wrze-
śnia, z przewodnikiem.
Aby odwiedzić puszczę, trzeba wcześniej zamówić 
termin zwiedzania. Terminy można zamawiać w 

centrum informacji znajdującym się przy puszczy 
Mionší. Szlak nie nadaje się dla wózków dziecięcych 
i inwalidzkich.
Dolní Lomná; www.dolnilomna.eu
GPS: 49.546151, 18.680495

Quest Mosty u Jablunkova „Poznaj przeszłość           
i znajdź skarb“
Trasa questu prowadzi przez wioskę Mosty u Ja-
blunkova. Trasa nie jest oznakowana w terenie. 
Poszukiwacze skarbu muszą sami odnaleźć go we-
dług wskazówek podanych w ulotce. W celu lepszej 
zabawy podczas poszukiwania skarbu tekst w ulot-
ce napisany jest wierszem i ukrywa w sobie różne 
wskazówki, zagadki i szyfry. Aby dotrzeć do skarbu 
trzeba podczas swojej wędrówki rozwiązywać za-
gadki. Ulotkę ze wskazówkami można odebrać w 
centrum informacji turystycznej w wiosce Mosty u 
Jablunkova.
Mosty u Jablunkova 381; www.gotic.cz
GPS: 49.526546, 18.753223

Źródło z żywą wodą i droga krzyżowa
Droga krzyżowa prowadzi przez las nad kościołem 
pw. Podwyższenia Krzyża Św. Źródło z żywą wodą 
jest pod kościołem.
Horní Lomná 45
GPS: 49.530102, 18.637699

Trójstyk trzech państw we wsi Hrčava
Wspólny punkt trzech państw – Czech, Polski, Sło-
wacji.
Zadaszone wiaty z paleniskiem po słowackiej stro-
nie.
Hrčava
GPS: 49.517176, 18.851012

Wiejska zagroda w wiosce Dolní Lomná
Drewniana koliba wyposażona tradycyjnymi narzę-
dziami, zwierzęta domowe, które dzieci mogą do-
tknąć, nakarmić, pokaz wyrobu masła.
Dolní Lomná 94
GPS: 49.545747, 18.683421
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URSUS centrum edukacyjne we wsi Dolní Lomná 
Ekspozycje na temat powstawania i rozwoju Beski-
du, modele 3D, interaktywne panele, kino 3D, ogród 
„Zielony raj“, kawiarnia, ośrodek informacji obszaru 
objętego ochroną CHKO Beskydy.
Dolní Lomná 26; www.ursuscentrum.cz
GPS: 49.548655, 18.715666

Dzwonnica Św. Izydora
W dzwonnicy są dwa dzwony. Większy dzwon dzwo-
ni każdą godzinę. Mniejszy znajduje się w drewnia-
nej części dzwonnicy i każdy może nim zadzwonić. 
Wokół dzwonnicy jest 12 kamieni ze znakami zodia-
kalnymi. W pobliżu dzwonicy znajduje się „Aleja do-
bra“ – stworzona z dawnych odmian jabłoni.
Hrádek
GPS: 49.618107, 18.773041

WIEŻE WIDOKOWE

Lasek miejski i mała wieża widokowa
Obok lasku miejskiego z drewnianym amfiteatrem 
znajduje się mały park z ławkami i małą wieżą wi-
dokową, z której można podziwiać widoki na miasto 
Jabłonków.
Jablunkov
GPS: 49.573782, 18.772511

Wieża widokowa Tetřev pod górą Velký Polom
Wieża widokowa znajduje się w pobliżu schroniska 
turystycznego Kamenná chata u stóp góry Velký 
Polom (944 m n.p.m.). Liczy ona 10 m wysokości. 
Wstęp na wieżę jest bezpłatny. Wieża otwarta jest 
przez cały rok.
Dolní Lomná 
www.kamennachata.cz
GPS: 49.510699, 18.696446

Wieża widokowa na górze Kozubová
Wieża widokowa wysokości 18 m. Jest częścią 
kaplicy pw. Św. Anny na górze Kozubová (982 m 
n.p.m.). Klucze od wieży widokowej można odebrać 
w schronisku turystycznym Kozubová. Schronisko 
znajduje się w odległości 300 m od wieży. Wstęp 
wolny. 
Milíkov 28;  www.hotel-kozubova.cz
GPS: 49.571313, 18.674005

Wieża widokowa na Wielkiej Czantorii
Do wieży widokowej, zarówno z czeskiego Nýdka, 
jak i polskiego Ustronia, prowadzi Ścieżka Rycerska. 
Na szczycie Wielkiej Czantorii (995 m n.p.m.) znaj-
duje się wieża o wysokości 29 m. Wejście na wieżę 
widokową jest odpłatne. Godziny otwarcia podane 
są na stronie internetowej.
Nýdek 582; www.cantoryje.cz
GPS: 49.678726, 18.804565

DREWNIANE KOŚCIOŁY

Drewniany kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego
Kościół z 1897 roku w stylu romantycznym.
Msze Święte: Śr: 15:15, Niedz: 8:30, 10:00
Bystřice
GPS: 49.636949, 18.723086

Drewniany kościół pw. Św. Cyryla i Metodego
Drewniany kościół z 1936 roku, najmłodszy ko-
ściół drewniany w regionie cieszyńskim. Znajduje 
się tutaj bogato zdobiona chrzcielnica autorstwa 
miejscowego głuchoniemego artysty, rzeźbiarza           
Andrzeja Zogaty.
Msze Święte: Niedz: 11:00, pierwszy piątek w mie-
siącu: 17:00 (w okresie zimowym 16:00)
Hrčava; www.farnost-jablunkov.cz
GPS: 49.521348, 18.833922

Drewniany kościół pw. Św. Mikołaja
Kościół z 1576 roku z cennym wyposażeniem w sty-
lu barokowym
Msze Święte: Niedz: 11:30
Nýdek; GPS: 49.656987, 18.759968
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BASENY I KĄPIELISKA

Basen w Hotelu Vitality
Basen kryty z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, aqua bar
Vendryně 1217; www.hotelvitality.cz
GPS: 49.658224, 18.697142

Basen kryty Bystřice
Basen sportowy z wyznaczonymi torami i atrakcja-
mi w części relaksacyjnej.
Bystřice 848; www.bystrice.cz
GPS: 49.638994, 18.722003

Odkryty basen „Ameryka“
Basen letni z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnia 
z trzema torami i inne.
Jablunkov, Žihla 901  
GPS: 49.568423, 18.771333

Minipark wodny
Basen letni ze zjeżdżalnią i atrakcjami. Dla amato-
rów aktywnego wypoczynku przygotowano boisko 
do siatkówki plażowej. W niedalekim barze można 
posilić się różnymi daniami.
Mosty u Jablunkova 1029
GPS: 49.523841, 18.755160

ZIMA W BESKIDACH

Ośrodek narciarski Kempaland
Bukovec 373
www.kempaland.eu 
GPS: 49.556310, 18.835163

Ośrodek narciarski Mosty u Jablunkova
Mosty u Jablunkova 1111
www.skimosty.cz
GPS: 49.527159, 18.759811

Ośrodek narciarski Severka
Dolní Lomná ev.č. 277
www.severka.eu 
GPS: 49.514441, 18.709368

Ośrodek narciarski Přelač
Horní Lomná
www.prelac.cz
GPS: 49.514526, 18.648902

Ośrodek narciarski Hrádek
Hrádek 16
www.skiareal.chatahradek.cz
GPS: 49.616515, 18.769190

Ośrodek narciarski Kozubová
Milíkov 28
www.hotel-kozubova.cz 
GPS: 49.570246, 18.674655

Ośrodek narciarski Bahenec
Písek 195
www.bahenec.cz
GPS: 49.580766, 18.825348

W Mostach u Jablunkova i w okolicy gdzie przygo-
towano 44 kilometrowy tor z Jablunkova (od stacji 
benzynowej) przez ośrodek narciarski w Mostach, 
Studenične, Gírovą aż prawie na Hrčavę. Atrakcją 
specjalną jest oświetlony tor      w ośrodku narciar-
skim w Mostach. 
Oprócz tego trasy są przygotowane także na szla-
kach Beskidu Cieszyńskiego od Javorovego do 
schronisk Ostry, Kamenity i Slavíč (30 kilometrow). 
Aktualne informacje znajdziecie na: 
http://beskydska-magistrala.msregion.cz/zima

PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Gorolské turistické informační centrum
Mosty u Jablunkova 381
www.gotic.cz
GPS: 49.526546, 18.753223

Jablunkovské centrum kultury a informací
Jablunkov, Mariánské náměstí 1
www.jackijablunkov.cz
GPS: 49.577142, 18.764062

Turistické informační centrum
Bystřice 334
www.bystrice.cz
GPS: 49.637013, 18.721156
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