
Szlaki turystyczne 

 

 

1. Bajkowy Szlak Utopca 

Brenna Centrum - dolina Hołcyna – Grabowa – Brenna Leśnica      

Czas przejścia: 2, 25 h /2,15 h,  Długość trasy: 8 km 

 

Podczas wyprawy Bajkowym Szlakiem poznamy niesamowite przygody Utopca  - 

Gazdy Brennicy. Wędrówkę rozpoczynamy w Brennej Centrum, gdzie za znakami czerwono-

białymi podążamy w kierunku doliny Hołcyny. Idąc wzdłuż drogi mijamy kościół p.w. Św. 

Jana Chrzciciela oraz Starą Karczmę. Docieramy do mostu na rzece Brennicy, za którym 

skręcamy w pierwszą ulicę w prawo. Szlak prowadzi nas drogą asfaltową obok zabytku 

architektury drewnianej – „Chaty Kowoliczka” oraz przystani kajakowej. Następnie 

dochodzimy do składnicy drewna, gdzie kończy się wąska droga asfaltowa i rozpoczyna krótkie 

strome podejście na Grabową. Ścieżka biegnie alejką pomiędzy drzewami bukowymi, 

jodłowymi i świerkowymi. 

Idąc dalej dochodzimy do rozwidlenia szlaków przy Chacie Grabowej. Wokół schroniska 

znajduje się park tematyczny "Ogród Bajek" z postaciami z legend i podań z regionu Beskidu 

Śląskiego. 

Z okolic Grabowej rozciąga się piękny widok na Trzy Kopce Wiślańskie (810 m n.p.m,), 

Równicę (885 m n.p.m), Czantorię (995 m n.p.m), osiedle Świniorka (ok. 700 m n.p.m) i Halę 

Jaworową. Po krótkim odpoczynku schodzimy za znakami szlaku spacerowego do doliny 

Leśnicy.  Po drodze mijamy niewielkie osiedla i polany. 

 
 

2. Szlak Myśliwski 

Brenna Spalona –Dworek Myśliwski – Czupel    

 

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

 

Szlak Myśliwski pozwala zapoznać się z kulturą łowiecką, pięknem przyrody oraz 

zwierzętami zamieszkującymi miejscowe lasy. Trasa bierze swój początek w Brennej Spalonej, 

gdzie rozpoczynamy wędrówkę podążając ulicą Głębiec. Dochodzimy do rozdroża i w tym 

miejscu zostawiamy znaki szlaku i idziemy do znajdującego się na zboczu Czupla Dworku 

Myśliwskiego „Konczakówa”, otoczonego okazałymi gatunkami drzew, wśród których 

możemy wymienić modrzewie, dęby czy daglezje. Po zwiedzeniu dworku wracamy do 

rozwidlenia dróg i podążamy za znakami szlaku spacerowego leśną drogą, która prowadzi w 

okolice szczytu Czupel. Z tego miejsca możemy wyruszyć na Błatnią (Błotny) lub grzbietami 

górskimi w kierunku Górek Wielkich.  

 

3. Szlak Wspomnień 

Brenna Bukowa – Krzyż Zakochanych – Brenna Lachy       

Czas przejścia: 1,10 h / 1 h, Długość trasy: 3,5 km 

 

Szlak Wspomnień przybliży nam namiastkę historii Brennej. Wędrówkę rozpoczynamy w 

Brennej Bukowej, gdzie za znakami szlaku podążamy ulicą Osiedlową. Po drodze mijamy 

ciekawe gatunki roślin i drzew m.in. aleję dorodnych daglezji. Idąc dalej napotykamy pomnik 



upamiętniający śmierć partyzantów. Po dosyć stromym podejściu dochodzimy do  Krzyża 

Zakochanych. Podążając trasą docieramy do miejsca związanego z gospodarką pasterską, czyli 

polan Bukowego Gronia, które kryją w sobie bardzo ciekawą historię. Na przełomie wieku XVI 

i XVII na tereny Beskidu Śląskiego zaczęli napływać pasterze pochodzenia wołoskiego 

określani mianem „Wołochów”. Wołosi to  lud bardzo tajemniczy i trudny do określenia. 

Wiadomo, że przybyli, wędrując łukiem Karpat, z Wołoszczyzny i Siedmiogrodu, które 

obecnie obejmują Rumunię. Wiadomo też, że pierwotną ich ojczyzną były południowe 

Bałkany, a być może również Azja Mniejsza. Wołosi wnieśli do rodzimej kultury trzy trwałe 

elementy: strój wołoski, gospodarkę sałaszniczą oraz słownictwo. Dalszą wędrówkę umila 

szum potoku Bukowy. Schodząc do Brennej Lachy mijamy składnicę drewna i dochodzimy do 

głównej ulicy.  

 

 

4. Ścieżka przyrodniczo – leśna Brenna Bukowa – Karkoszczonka    

Czas przejścia: 1h,  Długość trasy:  3 km 

 

Ścieżka przyrodniczo-leśna pokazuje przyrodę tutejszych lasów. Na trasie zostały umieszczone 

tablice informacyjne zaznajamiające z beskidzką florą i fauną. Wędrówkę rozpoczynamy od 

parkingu w Brennej Bukowej przy Karczmie pod Skalicą i kierujemy się za żółtymi znakami 

szlaku. Pierwszy odcinek zapoznaje nas ze środowiskiem przyrodniczym. Po drodze możemy 

spotkać: zawilca gajowego, śledziennicę, żywca gruczołowatego oraz modrzewie, olsze czarne, 

jesiony wyniosłe czy buki. Mijamy również kapliczkę z 1894r., z obrazem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Ścieżka prowadzi na przełęcz Karkoszczonkę, skąd rozpościerają się 

wspaniałe widoki. Po wypoczynku w schronisku „Chacie Wuja Toma” możemy wyruszyć na 

Klimczok lub zejść do Szczyrku.  

 

5. Zdobywamy najwyższy szczyt w Gminie Brenna 

 - Trzy Kopce (1081m n.p.m.) 
Brenna Centrum – Błatnia (Błotny) – Trzy Kopce , Kolor szlaku:  czarny, zielony, żółty 

 

Czas przejścia: 2,30h,  Długość trasy: 7,8 km 

 

Wędrówkę na najwyższy szczyt gminy rozpoczynamy w Brennej Centrum i idziemy za 

czarnym szlakiem w kierunku Błatniej. Trasa początkowo biegnie drogą asfaltową, następnie 

zmienia się w ścieżkę leśną. Podążając nią dochodzimy do znaków zielonych. Mijamy polanę 

Szarówkę, gdzie znajdują się dwie kapliczki. Idąc dalej widzimy znaki czerwone prowadzące 

z Wielkiej Cisowej do schroniska na Błatniej. Ze szczytu Błotnego (917 m n.p.m.) roztaczają 

się piękne widoki na Beskid Śląski, Beskid Żywiecki oraz Beskid Śląsko-Morawski, a przy 

ładnej pogodzie widać nawet wierzchołki słowackiej Małej Fatry.  Po wypoczynku w 

schronisku  wyruszamy żółtym szlakiem prowadzącym na Trzy Kopce. W czasie drogi 

mijamy Jaskinię Głęboką na Stołowie oraz przechodzimy wzdłuż Rezerwatu Stok 

Szyndzielni. Odchodząc z trasy można dojść do jaskini na Trzech Kopcach, o korytarzach 

sięgających kilkuset metrów długości. Kontynuując wędrówkę można dotrzeć na Klimczok 

lub wrócić tym samym szlakiem do Brennej Centrum 

 

6. W drodze na Kotarz 
Brenna Centrum – dolina Hołcyna – Kotarz (kolor niebieski) 



 

Długość trasy: 7,5 km    Czas przejścia: 2h 

 

Wyprawę zaczynamy w Brennej Centrum, gdzie za znakami szlaku niebieskiego idziemy w 

kierunku doliny Hołcyny. Wędrując warto zatrzymać się na chwilę przy kościele p.w. Św. Jana 

Chrzciciela, którego początki powstania sięgają XVIII wieku. Po zwiedzeniu kościoła idąc 

dalej szlakiem dochodzimy do mostu, przekraczamy rzekę Brennicę, której źródła znajdują się 

na zachodnich stokach Beskidka. Podążając drogą asfaltową pomiędzy pasmem Kotarza i 

Starego Gronia mijamy przystań kajakową, gdzie w okresie letnim możemy popływać na 

rowerkach wodnych i kajakach. Przy trasie również znajduje się urocza przydrożna kapliczka. 

W tym miejscu zaczynamy mocno piąć się w górę, aż do ostatnich zabudowań. Następnie 

wchodzimy na leśny trakt,  podziwiając niezwykłe formy skalne, zwane osuwiskami. Ścieżka 

doprowadza nas na Halę Jaworową z charakterystycznym samotnym bukiem. Hala ta jest 

częścią dawnego kompleksu wypasowego, zwanego Kotarzem. Obok Starego Gronia był to 

największy ośrodek sałaszniczy na terenie Brennej. Dawniej wypasano w tym miejscu stada 

owiec. Pierwsze wzmianki o tym sałaszu pochodzą z 1689r. Z polany rozpościera się piękny 

widok na okoliczne szczyty.  

Dochodzimy do lasu i rozpoczynamy krótkie podejście prowadzące na szczyt, gdzie znajduje 

się ołtarz europejski.  

 

7. Wyprawa na Trzy Kopce Wiślańskie 
Brenna Leśnica – Trzy Kopce Wiślańskie  

(kolor zielony) 

 

Czas przejścia: 1,25 h 

 

Startujemy z Brennej Leśnicy i kierujemy się ul. Pilarzy za znakami zielonego szlaku 

pieszego. Na pierwszym rozwidleniu skręcamy w lewo i lekko wznoszącym się trawersem 

dochodzimy do polany za szczytem Gronika. Z tego miejsca widzimy już szczyt Trzech 

Kopców Wiślańskich. Wędrując za znakami szlaku docieramy na szczyt, gdzie znajduje się 

schronisko „Telesforówka”. 

 

8. Zdobywamy Równicę 
Górki Małe -   Brenna Skrzyżowanie – Równica – Brenna Leśnica 

– kolor czarny, żółty, zielony 

 

Długość trasy: 12,1 km Czas przejścia: 3,15 h 

 

Zanim wyruszymy w trasę warto zwiedzić Chlebową Chatę znajdujące się w Górkach Małych. 

Z Brennej Skrzyżowanie za znakami czarnego szlaku podążamy wąską drogą pomiędzy 

zabudowaniami. Po 15 minutach marszu docieramy do rozwidlenia dróg, gdzie znajduję się 

grota Matki Bożej Fatimskiej. Kierujemy się w prawo i po przebyciu około 1,4 km docieramy 

do żółtych oznaczeń prowadzących na Równicę. Po pokonaniu stromego zbocza idziemy już 

łagodniejszą ścieżką. Podczas wędrówki widzimy roztaczający się piękny widok na Ustroń i 

Brenną. Po godzinie marszu zdobywamy szczyt Równicy.  

Schodząc ze szczytu w kierunku Ustronia dojdziemy do schroniska PTTK. Skąd roztacza się 

panorama na pasmo Czantorii Wielkiej i Małej, Tuł, Soszów, Skrzyczne, Malinowską Skałę i 

Baranią Górę. Na rozdrożu w pobliżu schroniska podążamy za zielonymi znakami szlaku tury-

stycznego. Po 10 minutach dojdziemy do rozstaju dróg leśnych, gdzie skręcamy w lewo i 

idziemy dalej za zielonymi oznaczeniami. Z tego miejsca zejście zajmie nam około 50 minut. 



Po następnych 50 minutach dojdziemy do Brennej Leśnicy, na wysokości kamieniołomu 

„Tokarzówka”.  

 

9. Szlak II Wojny Światowej 
 

Z myślą o pasjonatach historii powstał nowy produkt turystyczny -  „Szlak II Wojny 

Światowej”. 

 

Chętnych do poszukiwania wojennych śladów w Brennej zapraszamy na wędrówkę żółtym 

szlakiem prowadzącym ze Starego Gronia do Brennej Leśnicy i dalej na Orłową. Z kolei 

samo dojście do pozostałości bunkrów tzw. ziemianek: „W Grapach” oraz w „Diablim 

Młynie” oznaczono niebiesko-białymi znakami. Odkrywanie i utrwalenie śladów przeszłości 

ułatwią znajdujące się na trasie cztery tablice informacyjne. Pierwsza z nich usytuowana jest 

w pobliżu Szkoły Podstawowej w Brennej Leśnicy i zapoznaje nas z działalnością 

partyzantów z Brennej  oraz sowieckich spadochroniarzy. Kolejne tablice zostały 

zamontowane przy bunkrach: „Diabli Młyn” oraz „W Grapach” opowiadają historię 

powstania tych ziemianek i rozgrywających się w pobliżu nich potyczek partyzantów z 

hitlerowską armią. Ostatnia z tablic zlokalizowana jest w pobliżu szczytu Orłowej i opisuje 

dramatyczne losy mieszkańców Brennej i jeńców włoskich. 

 

Brenna Leśnica - Stary Groń 

 

Kolor szlaku: żółty 

Czas przejścia: 0,55h /0,25h 

Długość trasy: 2km 

 

Brenna Leśnica - Orłowa 

 

Kolor szlaku: żółty 

Czas przejścia: 1,40h / 0,55h 

Długość trasy: 3,5km 

 

 

Szlaki rowerowe 
Rowerem 

Do podróżowania na dwóch kółkach zachęcają malownicze trasy rowerowe, które cieszą się 

coraz większą popularnością wśród mieszkańców regionu oraz turystów. Nie brakuje tras 

łatwych, z których z powodzeniem mogą korzystać rodziny z dziećmi, jak i takich dla 

bardziej wymagających, nadających się do uprawiania kolarstwa górskiego. Gmina Brenna 

znajduje się na Międzynarodowym Szlaku Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń. Sportowych 

wrażeń nie brakuje podczas licznych rowerowych imprez. Rowerzyści z łatwością mogą 

zaplanować wycieczki rowerowe dzięki aplikacji mobilnej z trasami rowerowymi pogranicza 

polsko-czeskiego „MTB-Beskydy”. 

www.rowerybrenna.pl 

Pumptruck 



Tor pumptrack jest odpowiedzią na oczekiwania związane z chęcią odkrycia nowych wrażeń, 

które towarzysza podczas jazdy rowerem po muldach i ciasnych zakrętach. Jego konstrukcja 

sprawia, ze jest bezpieczny i co ważne dedykowany dla osób w każdym przedziale 

wiekowym, łącznie z dziećmi. 

Brenna, ul. Górecka 224 

-Wypożyczalnia rowerów 

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

 
 

ścieżka przyrodnicza na Przełęcz Karkoszczonkę 

 

 
Trzy Kopce Wiślańskie 



 
Szlak II Wojny Światowej 


