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M I Ł Y C H  Ł O W Ó W !  

GMINA 
MILÓWKA
leży w południowej części Kotliny Żywieckiej, 

obejmującej część Beskidu Żywieckiego oraz 

Beskidu Śląskiego. Administracyjnie znajduje 

się na terenie województwa śląskiego w 

powiecie żywieckim. Otacza ją pasmo 

malowniczych, porośniętych lasami gór, 

stanowiących dom dla różnorodnej flory oraz 

fauny. 

 

Ważniejsze szczyty górskie to Barania Góra 

(1220 m n.p.m.), Sucha Góra (1040 m n.p.m.), 

Prusów (1010 m n.p.m.), Zabawa (823 m n.p.m.) 

oraz Syberia (637 m n.p.m.).

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi sześć gmin - 

Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i 

Radziechowy-Wieprz leżące w powiecie 

żywieckim, oraz Istebna i Wisła leżące w 

powiecie cieszyńskim. 

 

W skład Gminy Milówka wchodzi pięć 

sołectw: Milówka, Kamesznica, Laliki, 

Nieledwia oraz Szare. W obecnym kształcie 

Gmina Milówka została utworzona w 1973 roku, 

kiedy zlikwidowano gromadzkie rady narodowe 

na rzecz gmin, a do Gminy dołączono 

Kamesznicę i Szare (dotychczas obie wsie 

stanowiły osobną gromadę). Wówczas także 

odłączono wieś Cisiec i przyłączono ją do 

gminy Węgierska Górka - nieoficjalnym 

powodem było bardzo duże zaangażowanie 

ówczesnych władz oraz miejscowej ludności w 

budowę nowego kościoła w Ciścu.
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POŁĄCZENIA 

MIĘDZYNARODOWE
Przez Gminę przebiegają ważne, 

międzynarodowe połączenia drogowe, 

prowadzące na Słowację i dalej na południe 

Europy (przejścia graniczne w Zwardoniu i 

Glince), oraz do Republiki Czeskiej 

(przejście graniczne w Jasnowicach). 

 

W miejscowości Laliki w ciągu drogi 

ekspresowej S1 powstał najdłuższy 

pozamiejski tunel drogowy w Polsce, 

mierzący 678 metrów i nazwany imieniem 

matki papieża Jana Pawła II - Emilia. 

Przebiega on przez sam środek 

Sobczakowej Grapy (766 m n.p.m.). 

 

Ponadto na styku Milówki, Kamesznicy i 

Szarego powstała monumentalna estakada 

drogowa o długości 663 metrów, łącząca 

dwa przeciwległe wzniesienia.  

 

 Przez Gminę przebiega także - 

będąca jedną z najważniejszych 

atrakcji turystycznych Podbeskidzia - 

niezwykle widokowa i malownicza 

trasa drogowa o długości przeszło 

100 km zwana „Pętlą Beskidzką”: 

Bielsko-Biała – Żywiec – Milówka – 

Istebna – Wisła – Ustroń – Skoczów – 

Bielsko-Biała. Przechodzi tutaj 

również linia kolejowa, gdzie ze stacji 

kolejowej zlokalizowanej przy ulicy 

Dworcowej w Milówce odjeżdżają 

bezpośrednie pociągi między innymi 

do Warszawy, Katowic, Zwardonia 

czy Żyliny na Słowacji.
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MILÓWKA

Te tereny zamieszkiwały najrozmaitsze okazy zwierzyny 
łownej. Andrzej Komoniecki, twórca  "Dziejopisu 
Żywieckiego" - największej kroniki żywiecczyzny 
powstałej w XVIII wieku - pisze o nazwie Milówki tak: 
Milówka, od miłego łowu, od którego miejsca w lasy 
mila łowiu było, gdy panowie przedtym będący na łowie 
tam jeżdżali; także od rzeki nazwanej Milówka, która 
płynie od hal Suchej Góry i od Prusowa". Herb Milówki, 
czyli serce przebite dwoma strzałami potwierdza 
genezę nazwy miejscowości.
 
Milówka jako osada powstała najprawdopodobniej w XV 
lub XVI wieku przy ujściu potoku Milówka, zwanego 
również Prusowianką lub Rokitniokiem, do rzeki Soły 
(obecnie rejon  ulicy Turystycznej, Zielonej i 
Leszczynowej). Osadnictwo w tym miejscu było głównie 
związane z Górą Zabawa gdyż od najdawniejszych 
czasów stanowiła ona miejsce zabaw kończących 
polowania. Dzisiaj trudno jest ustalić jej wczesne dzieje, 
gdyż większość dokumentów z tamtego okresu 
spłonęła w wielkim pożarze miasta Żywca, jaki miał 
miejsce w 1857 roku. Również nie zachowała się 
obszerna kronika parafialna prowadzona przez Andrzeja 
Komonieckiego.

NAZWA WSI WYWODZI SIĘ OD 

MYŚLIWSKIEGO POZDROWIENIA "MIŁYCH 

ŁOWÓW"

Pierwsza wzmianka o Milówce 
pochodzi z roku 1608, kiedy to 
miejscowość ta znalazła się w 
wykazie wsi Państwa Żywieckiego. 
Do 1623 roku była w posiadaniu 
rodziny Komorowskich, a 
następnie przeszła w posiadanie 
Królowej Konstancji z rodu 
Habsburgów, żony króla polskiego 
Zygmunta III Wazy oraz matki króla 
Władysława IV i Jana Kazimierza. 
To właśnie z jej inicjatywy w roku 
1628 wybudowany został w 
centrum miejscowości drewniany 
kościół, a w jego bezpośrednim 
otoczeniu został umiejscowiony 
cmentarz. Dopiero w 1667 roku 
została utworzona w Milówce 
samodzielna parafia, obejmująca 
oprócz gminy Milówka również 
dzisiejsze tereny gminy Rajcza, 
Ujsoły oraz część gminy 
Węgierska Górka. Pierwszym jej 
proboszczem został ksiądz 
Stanisław Chybowic, pochodzący 
ze wsi Radziechowy. Wzrost liczby 
ludności spowodował, iż 
dotychczasowy drewniany kościół 
wraz z otaczającym go 
cmentarzem był niewystarczający 
dla takiej ilości wiernych. W 
związku z powyższym, w 1834 roku 
podjęto decyzję o budowie w 
miejscu dotychczasowej świątyni 
nowego, murowanego kościoła, 
którego budowa została 
ukończona w roku 1839 i który bez 
większych zmian stoi do dnia 
dzisiejszego w centrum 
miejscowości. Natomiast cmentarz 
został przeniesiony kilkaset 
metrów dalej i umiejscowiony u 
stóp góry Prusów.

Osadnictwo w tym miejscu było 
głównie związane z Górą Zabawa 
gdyż od najdawniejszych czasów 
stanowiła ona miejsce zabaw 
kończących polowania.
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Warto również zauważyć, iż jednym z 

Proboszczów Parafii był Jan Komoniecki - brat 

Andrzeja Komonieckiego, Wójta Żywieckiego, 

który - jak wcześniej zostało wspomniane - 

wsławił się stworzeniem "Dziejopisu 

Żywieckiego", którego fragmenty są również 

cytowane w niniejszym przewodniku. Jednakże 

dla Milówki Proboszcz zasłużył się również tym, 

iż był on budowniczym kaplicy Świętego 

Antoniego Padewskiego, zlokalizowanej kilkaset 

metrów od kościoła parafialnego w kierunku 

Żywca (obecnie naprzeciw skrzyżowania ulicy 

Jana Kazimierza z ulicą Długą). Kaplica ta 

początkowo miała postać niewielkiej, zawieszonej 

na drzewie kapliczki z wizerunkiem świętego, w 

miejscu małego źródełka, z którego woda - 

według wierzeń ówczesnej społeczności - 

posiadała właściwości lecznicze. Proboszcz Jan 

Komoniecki postanowił w tym miejscu 

wybudować drewnianą kaplicę, do której 

powstania, według legendy, przyczynił się także 

król Polski Jan III Sobieski powracający z Wiednia.

 

Późniejsza murowana kaplica została 

wybudowana w 1876 roku i do dnia dzisiejszego 

stoi w niemalże niezmienionej postaci. Obraz z 

wizerunkiem świętego znajdujący się nad 

ołtarzem został namalowany w pracowni Jana 

Matejki.

 

Kaplica Świętego Antoniego powstała na tzw. 

"Nawsiu", czyli w ówczesnym języku na wsi. 

Oznacza to, iż centrum miejscowości traktowane 

było jako teren miejski, mający te same bądź 

zbliżone funkcje co miasto, które wyróżniały się z 

typowego charakteru wsi. Należą do niego 

miejska zabudowa, liczba urzędów czy innych 

instytucji państwowych, zabudowa przemysłowa 

oraz zamieszkiwanie przez wyższe warstwy 

społeczne, które utrzymywały się nie tylko z 

rolnictwa. To wszystko, a także wybudowana i 

oddana do użytku w 1884 roku Galicyjska Kolej 

Transwersalna przyczyniła się do tego, iż w 

latach 1889 - 1936 Milówka posiadała prawa 

miejskie.
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Jak na ówczesne miasteczko przystało, Milówka, 
oprócz siedziby władz miejskich posiadała takie 
instytucje jak sąd grodzki wraz z aresztem, urząd 
podatkowy, notariusza, bank, pocztę oraz stację 
kolejową. Ponadto w roku 1889 została założona 
Ochotnicza Straż Pożarna, która była pierwszą wiejską 
strażą pożarną na Żywiecczyźnie. Całość uzupełniało 
kilka restauracji, karczm a także liczne sklepy czy 
wytwórnie. Do tego ostatniego znacząco przyczyniła 
się mniejszość żydowska, licząca około 40 rodzin i 
stanowiąca mniej więcej 10% miejscowej ludności. Ich 
staraniem, prawdopodobnie w 1891 roku, utworzony 
został cmentarz żydowski zwany kirkutem, a 15 
czerwca 1894 roku zatwierdzona została Izraelicka 
Gmina Wyznaniowa, obejmująca dzisiejsze gminy 
Milówkę, Rajczę, Ujsoły oraz część Węgierskiej Górki. 
W tym samym czasie została także wybudowana 
synagoga, która została zniszczona w czasie II wojny 
światowej przez hitlerowców. Do dnia dzisiejszego 
niewiele pozostało śladów obecności żydów w 
Milówce. Poza kilkoma budynkami, najwspanialszą 
pamiątką po nich jest wspominany wcześniej kirkut, 
którego lokalizacja znajduje się przy ulicy Kwiaty 
Polskie (boczna od ulicy Grunwaldzkiej).
 
Okres II wojny światowej to okres najtragiczniejszy dla 
lokalnej społeczności, której około 1/3 została 
przymusowo wysiedlona do Generalnej Guberni, a ich 
miejsce zajęli osadnicy niemieccy. Teren Milówki został 
wówczas wcielony do terytorium III Rzeszy. Wysiedleni 
zostali także wszyscy żydzi do gett utworzonych na 
Górnym Śląsku. Wielu z nich zginęło w obozie KL 
Auschwitz-Birkenau. Po wojnie do Milówki nie powrócił 
na stałe ani jeden mieszkaniec ówczesnej Gminy 
Żydowskiej.
 
W latach powojennych, tak jak w całej Polsce, 
nastąpiła odbudowa miejscowości. Władze ludowe 
stawiały na powstanie nowych placówek 
wychowawczo-oświatowych czy rozbudowę 
infrastruktury technicznej, takiej jak drogi, linie 
energetyczne, telekomunikacyjne itp. Powstały 
spółdzielnie, nowe miejsca pracy oraz otoczono 
większą opieką rolników, dając im nowe możliwości 
zbytu towarów, zakupu narzędzi czy oferując 
doradztwo. Warto tutaj wspomnieć, iż na początku lat 
70. ubiegłego wieku powstało w Milówce pierwsze 
wiejskie liceum ogólnokształcące, co było 
ewenementem w skali krajowej.
 
Wielu mieszkańców, w poszukiwaniu lepszego życia, 
wyjechało po wojnie na zachód kraju, osiedlając się na 
tzw. "ziemiach odzyskanych". Jednakże po latach część 
z nich powróciła w rodzinne strony.



 

ZABYTKI I 
MIEJSCA 

HISTORYCZNE
Muzeum "Stara Chałupa"
Najcenniejszy zabytek Milówki to z pewnością stary, 
XVIII - wieczny drewniany dom mieszkalny, 
zlokalizowany przy ulicy Piastowskiej. Wybudowany 
został w roku 1739 o czym świadczy wyryty na 
środkowym tragarzu izby napis, choć część historyków 
jest zdania, iż został wybudowany w 1539 roku z uwagi 
na dość nietypowy kształt drugiej cyfry daty. Dom był 
stale zamieszkiwany aż do lat 80. ubiegłego wieku, 
kiedy po gruntownej renowacji stanowił oddział 
Muzeum w Żywcu, a następnie został przekazany 
Gminie Milówka. Budynek ten jest przykładem 
tradycyjnego budownictwa Żywiecczyzny i jednym z 
najstarszych przykładów architektury ludowej. Wystrój 
chałupy wraz z układem pomieszczeń i sprzętów jest 
doskonałą ilustracją dawnego stylu życia oraz hierarchii 
wartości jej mieszkańców.
 
Ponadto obok "Starej Chałupy", będącej obecnie 
muzeum sztuki ludowej znajduje się drugi budynek, 
pochodzący z końca XIX wieku, który został w 2012 roku 
przywieziony z Przyłękowa. Stanowi on idealne 
uzupełnienie muzeum, obrazując styl i kulturę ludową 
pierwszej połowy ubiegłego wieku. Całość stanowi 
swojego rodzaju mini skansen.
 
Powyższe obiekty nie stanowią tylko "suchych" faktów 
historycznych. Corocznie organizowane są w nich lub 
ich bezpośrednim otoczeniu różnorodne imprezy 
kulturalne, warsztaty i szkółki. Uczestnicząc w nich 
możemy podpatrzeć jak żyli ówcześni ludzie, jakie mieli 
zwyczaje, codzienne obowiązki a także nauczyć się 
między innymi sztuki bibułkarstwa, malarstwa na szkle 
czy ceramiki. Organizowane są także pokazy przędzenia 
wełny, łuskania fasoli czy skubania pierza. Całości 
dopełniają różnorodne imprezy folklorystyczne, w 
których biorą udział zespoły regionalne. Uczestnicząc w 
tych wydarzeniach możemy posłuchać muzyki oraz 
pieśni ludowych, popatrzeć a także nauczyć się 
tradycyjnych tańców ludowych oraz spróbować 
regionalnych potraw.
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Rzymskokatolicki 
Kościół Parafialny 
pw. Wniebowzięcia 
NMP

Rozpoczęcie budowy murowanej świątyni 
w miejscu dotychczasowej drewnianej 
nastąpiło w roku 1834, jednakże z uwagi 
na pękające mury konieczne było 
wstrzymanie prac. Po ich wzmocnieniu 
budowę udało się zakończyć w 1839 roku. 
Konsekracja kościoła miała miejsce w 
1847 roku, i od tego czasu do dnia 
dzisiejszego wygląd świątyni zasadniczo 
nie uległ zmianie.
 
Ołtarz główny został wykonany w 1837 
roku, natomiast zabytkowa figura Matki 
Boskiej w ołtarzu została sprowadzona aż 
z Tyrolu. Po bokach znajdują się figury św. 
Wojciecha i św. Stanisława. Ołtarze 
boczne prezentują styl barokowy i 
rokokowy, których elementy pochodzą ze 
starej, drewnianej świątyni. Całość 
uzupełniają okazałe organy piszczałkowe.
 
Będąc wewnątrz świątyni warto zwrócić 
uwagę na znajdujące się z prawej strony 
pod chórem, niezwykle ciekawe epitafium 
proboszcza Jana Komonieckiego. 
            

Bogato rzeźbiona tablica z napisem 
oraz podobizną zmarłego otoczona 
jest dwoma szkieletami ubranymi w 
birety i stuły, dzierżącymi narzędzia 
grabarskie.
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Budowa obecnej kaplicy, zlokalizowanej przy ulicy Jana 
Kazimierza została rozpoczęta w 1867 roku, jednakże 
dopiero w 1881 roku ukończono budowę w stanie 
surowym, a w roku 1913 wyposażono w cenny wystrój, w 
tym między innymi obraz w ołtarzu głównym z 
wizerunkiem świętego, pochodzący z pracowni samego 
Jana Matejki.
 
Kaplica posadowiona została w miejscu starej drewnianej 
kaplicy, której fundatorem i budowniczym był ówczesny 
proboszcz parafii Jan Komoniecki. Obok kaplicy 
zlokalizowane było niewielkie źródełko, którego woda 
miała właściwości lecznicze, szczególnie przy chorobach 
oczu.
 
W 1996 roku przeprowadzony został generalny remont 
kaplicy, podczas którego odkryto, iż krzyż znajdujący się 
na dzwonnicy został wykonany w 1774 roku i 
prawdopodobnie pochodzi ze starej, drewnianej 
kaplicy.            

 
św. Antoniego 
Padewskiego

Kaplica

Nekropolia znajdująca się przy ulicy Kwiaty Polskie 
powstała prawdopodobnie w 1891 roku, ma kształt 
prostokąta i zajmuje powierzchnię około 18 arów. Na 
bramie wejściowej została umieszczona Gwiazda 
Dawidowa oraz menora - siedmioramienny kandelabr. 
Do dnia dzisiejszego przetrwało blisko 100 całych i 
około 20 rozbitych nagrobków. Napisy na nich są w 
językach hebrajskim, niemieckim, jidysz oraz polskim. 
Najstarsza zachowana macewa upamiętnia zmarłą 
żydówkę w 1892 roku. Chowani byli na nim zmarli 
wyznania mojżeszowego z terenu Milówki, Rajczy oraz 
Ujsół.
 
W trakcie wojny obiekt uległ znacznemu uszkodzeniu, 
głównie z powodu przebiegającej w pobliżu linii 
okopów. Brak ogrodzenia powodował, iż po wojnie 
cmentarz był dewastowany, a także zdarzały się 
przypadki kradzieży płyt nagrobnych. Aby zapobiec 
dalszej dewastacji w latach 80. ubiegłego wieku 
cmentarz został ogrodzony. W chwili obecnej jest to 
jedna z ostatnich niewielu pamiątek po żydach niegdyś 
zamieszkujących te tereny.   

 
ŻYDOWSKI
Kirkut 
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historyczne oraz miejsca pamięci
W Milówce znajduje się wiele miejsc upamiętniających jakieś wydarzenia historyczne, przy 
których czas jakby się zatrzymał, a mieszkańcy po dziś dzień dbają o to, aby nie odeszły w 
zapomnienie lecz trwały na wieczną rzeczy pamiątkę. W ich skład wchodzą liczne niewielkie 
kapliczki, krzyże przydrożne jak również miejsca pamięci narodowej.     

Miejsca

stojący w centrum miejscowości obok rynku

i upamiętniający wszystkich walczących o niepodległość 
kraju, począwszy od powstań narodowych, poprzez I oraz II 
wojnę światową do okresu tragicznych lat utrwalania władzy 
ludowej.

 
POMNIK "WALCZĄCYM 
O NIEPODLEGŁOŚĆ"

odsłonięty w 500 - rocznicę bitwy pod Grunwaldem. 
Zniszczony w czasie wojny pomnik został odbudowany w 

roku 1984, i w niezmienionej postaci istnieje do dnia 
dzisiejszego.

KRZYŻ GRUNWALDZKI 
POSADOWIONY NA SZCZYCIE 

CUMOWEJ GRAPY

która to choroba dziesiątkowała miejscową ludność 
w latach 1831-1834. Mogiła wraz z kamiennym 
krzyżem znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej, tuż 
za mostem na rzece Sole.

 
ZBIOROWA MOGIŁA 
ZMARŁYCH NA CHOLERĘ

umiejscowiona obok skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej 
z ulicą Turystyczną i pochodząca z drugiej połowy 

XVIII wieku. Kapliczka posiada ślady po kulach 
wystrzelonych z karabinów żołnierzy moskiewskich, 

idących tędy w 1849 roku na Budapeszt, którzy 
urządzili sobie z kapliczki strzelnicę.

KOLUMNA TOSKAŃSKA 
Z KAPLICZKĄ MATKI BOSKIEJ 

CZĘSTOCHOWSKIEJ



REKREACJA I WYPOCZYNEK

noszący także nazwę "Bazy rekreacyjno – 

wypoczynkowej" położony jest nad brzegiem rzeki 

Soły i zajmuje obszar około 3 hektarów. Na terenie 

obiektu znajduje się park linowy, plac zabaw dla 

dzieci, mała gastronomia wraz z zadaszonym 

miejscem do grillowania, trawiasty plac 

wypoczynkowy do urządzania pikników, ścieżka 

zdrowia wraz z urządzeniami do ćwiczeń oraz alejki 

spacerowe z ławeczkami do odpoczynku. Teren 

całego obiektu jest nocą oświetlony. Wstęp na 

teren parku jest bezpłatny. Park oferuje jego 

użytkownikom odpoczynek w zaciszu otaczających 

drzew, śpiewających ptaków oraz szumiącej rzeki.

Park gminny
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Kompleks LKS to nowoczesne obiekty sportowe do 

aktywnego wypoczynku. W ich skład wchodzi 

pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz z 

trybuną, boisko piłkarskie treningowe typu "orlik", 

boisko do piłki siatkowej plażowej, boisko do 

siatkówki wraz z boiskiem do gry w koszykówkę, 

dwa korty tenisowe, bieżnia okólna oraz prosta, 

siłownia zewnętrzna a także tenisowa ścianka 

ćwiczebna. Ponadto w budynku sportowców 

znajdującym się na terenie obiektów istnieje 

możliwość gry w tenisa stołowego. Cały teren 

posiada oświetlenie. 

Kompleks boisk LKS

Ponadto na płycie boiska odbywają się różne imprezy sportowe, poczynając od ligowych rozgrywek miejscowych 

klubów piłkarskich po turnieje charytatywne i zawody pucharowe, gdzie rywalizują między sobą zaproszeni 

goście czy znane osobistości.

Od północnej do południowej granicy Milówki wzdłuż 

rzeki Soły przebiega brukowana ścieżka rowerowa o 

długości ponad 3,5 km, która wykorzystywana jest 

również jako deptak spacerowy. Stanowi ona - z uwagi 

na przepływającą obok rzekę oraz brak 

bezpośredniego sąsiedztwa z zabudową 

mieszkaniowo-usługową - idealne miejsce do długich 

spacerów czy dalszych wypraw pieszo-rowerowych. 

Umożliwia spokojne i bezproblemowe dojście do 

najważniejszych atrakcji turystycznych Milówki, a także 

zachęca do częstego przebywania w otoczeniu 

przyrody.

Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Soły
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Leśny Gród znajduje się w Kolonii Prusów, 

bezpośrednio przy trasie zielonego szlaku 

prowadzącego na Halę Boraczą. Zaprasza wszystkich 

turystów spragnionych wewnętrznego wyciszenia i 

bliższego kontaktu z naturą. Jest to idealne miejsce 

na spacer w malowniczej scenerii Beskidu 

Żywieckiego. Można tutaj wspaniale odpocząć w 

otoczeniu różnorodnej roślinności. Ponadto można 

tutaj także dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na 

temat zwierząt. W Leśnym Grodzie mieszkają między 

innymi owieczki, drobne ptactwo hodowlane, a także 

setki kolorowych rybek. Kto tutaj dotrze choć raz, 

zapamięta to miejsce na zawsze i znów będzie chciał 

tutaj powrócić. Niesamowity mikroklimat ogrodu 

uzupełniają ludzie, którzy włożyli w niego całe swoje 

serce. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin tego 

"raju na ziemi".

Leśny Gród

Tuż za budynkiem Gimnazjum, obok parku gminnego, 

znajduje się amfiteatr. Wykorzystywany jest on do 

organizacji różnorodnych imprez masowych jak również 

okolicznościowych czy kameralnych. Styl budynku 

amfiteatru nawiązany został do tradycyjnej góralskiej 

architektury, bez elementów ekstrawaganckich, dzięki 

czemu wyróżnia się naturalnością wśród innych, 

podobnych skomercjalizowanych obiektów. O repertuar 

imprez odbywających się na amfiteatrze dba Gminny 

Ośrodek Kultury, który dopasowuje go do każdego 

odbiorcy.Inauguracyjne otwarcie obiektu miało miejsce 

w lipcu 2014 roku, kiedy to odbył się jubileuszowy 

koncert z okazji 15-lecia istnienia zespołu "Golec 

Amfiteatr nad Sołą

Warto również zwrócić uwagę na budynek byłej Szkoły 

Podstawowej w Milówce przy ulicy Dworcowej, który 

został wybudowany pod koniec XIX wieku. Elewacja 

budynku wykonana z odsłoniętej cegły z elementami 

tynkowanymi stanowi wspaniały przykład austro-

węgierskiej sztuki budowlanej. Aktualnie w budynku 

mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, który 

oprócz organizacji imprez masowych czy 

okolicznościowych, organizuje w swojej siedzibie

Gminny Ośrodek Kultury

uOrkiestra" - założonego przez najsłynniejszych polskich bliźniaków sceny muzycznej - Pawła i Łukasza Golców 

pochodzących z Milówki.

- a także w innych miejscach - wiele wystaw czasowych, dotyczących wydarzeń kulturalnych, obchodzonych 

rocznic czy tradycji ludowej. Ponadto jest organizatorem różnych warsztatów czy szkółek, takich jak zasady sztuki 

bibułkarstwa, malarstwa na szkle, ceramiki, decoupage itp. Dlatego warto się zapoznać z aktualną ofertą 

Gminnego Ośrodka Kultury.



 

Największa wieś Gminy 
Milówka
Leży w południowo-wschodniej części Beskidu 
Śląskiego, przez którą przepływają dwa najważniejsze 
potoki: Kameszniczanka - nad którą położona jest 
Kamesznica - Górna, oraz Bystra, w dolinie którego 
zlokalizowana jest Kamesznica - Złatna. Północno-
zachodnią część wsi stanowi masyw Baraniej Góry, z 
której po drugiej stronie wypływa rzeka Wisła. 
Herbem Kamesznicy jest górnik kamieniołomu, 
pozyskujący surowiec.
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Pierwotnie Kamesznica stanowiła osadę założoną przez Wołochów - ludność pasterską 
trudniącą się hodowlą i wypasem owiec. Najstarsza zachowana wzmianka o wsi pochodzi z 
wykazu dóbr Państwa Żywieckiego z 1626 roku. Podobnie jak Milówka, najpierw stanowiła 
własność rodziny Komorowskich, by następnie przejść we władanie Habsburgów, którzy byli w 
jej posiadaniu do 1939 roku.
 
W czasie II Wojny Światowej Kamesznica najdotkliwiej odczuła skutki masowych wysiedleń 
miejscowej ludności do Generalnej Guberni. Szacuje się, iż około 145 rodzin stanowiących 
ponad połowę miejscowej ludności zostało pozbawionych własnego mienia. Pozostali 
mieszkańcy również dotkliwie odczuwali skutki działań wojennych, co doprowadziło do 
nasilenia się działalności partyzanckiej. Prowadzone akcje dywersyjne w niewielkich grupach, 
ale w kilku miejscowościach naraz wywoływały panikę wśród Niemców budząc 
przeświadczenie, iż oddziały partyzanckie są bardzo liczne i niezwykle trudno będzie je 
zlikwidować. Doprowadziły one do licznych aresztowań wśród okolicznej ludności, 
zakończonych 3 września 1943 roku masową egzekucją.
 
Po zakończeniu wojny i powrocie z wysiedlenia wiele rodzin nie odnalazło już swoich domostw, 
które zostały przez Niemców zniszczone. Bezdomne rodziny wyjechały na ziemie odzyskane, a 
ci którzy pozostali, utrzymywali się głównie z uprawiania roli, a także pracy w  zakładach 
przemysłowych w Węgierskiej Górce, Żywcu czy Bielski-Białej.
 
Po wojnie Kamesznica razem ze wsią Szare stanowiły odrębną Gromadzką Radę Narodową, a 
siedzibą władz był budynek Urzędu Gminy zlokalizowany przy ulicy Krzywej obok Traktu 
Cesarskiego. Po reformie administracyjnej, przeprowadzonej w roku 1973, Kamesznica została 
przyłączona do Gminy Milówka.
 
 

Ciekawe miejsca 
Zespół parkowo-dworski w Kamesznicy został 
założony w latach 1830 – 1833 z inicjatywy 
ówczesnych właścicieli Kamesznicy – Teresy i 
Marcelego Potockich. W 1846 roku Kamesznicę 
nabył Karol Ludwik Habsburg, przeznaczając 
dworek na siedzibę Zarządu Lasów 
Arcyksiążęcych, który to sprawował opiekę nad 
parkiem do czasu wybuchu drugiej wojny 
światowej. Do chwili obecnej utrzymany jest 
niemal w niezmienionym stanie.
           

w Kamesznicy ZESPÓŁ PARKOWO - DWORSKI

Zespół parkowo-dworski w Kamesznicy został założony w latach 1830 – 1833 z inicjatywy 
ówczesnych właścicieli Kamesznicy – Teresy i Marcelego Potockich. W 1846 roku Kamesznicę 
nabył Karol Ludwik Habsburg, przeznaczając dworek na siedzibę Zarządu Lasów 
Arcyksiążęcych, który to sprawował opiekę nad parkiem do czasu wybuchu drugiej wojny 
światowej. Do chwili obecnej utrzymany jest niemal w niezmienionym stanie.
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Starania o budowę nowego kościoła w Kamesznicy 
podjęto jeszcze przed wojną, jednakże wysiedlenie 
znacznej części mieszkańców w czasie niemieckiej 
okupacji zniweczyło te plany. Także po 
zakończeniu działań wojennych nowe czasy nie 
sprzyjały religii katolickiej i budownictwu 
sakralnemu. Mieszkańcy modlili się w kaplicy "Na 
Grapce" lub w kościele w Milówce. Lata 80. 
ubiegłego wieku oraz związane z nimi wydarzenia 
narodowe, takie jak strajki czy powstanie 
"Solidarności" spowodowały ocieplenie stosunków 

Obraz patronki kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej wzorowany jest na obrazie z polskiego kościoła 
na Kahlenbergu w Wiedniu (który z kolei jest kopią obrazu z rzymskiego kościoła pw. Imienia 
Najświętszej Maryi Panny przy Foro di Traiano). Wraz z parafianami z Kamesznicy obraz odbył 
pielgrzymkę do Rzymu, gdzie pokazano go papieżowi Janowi Pawłowi II, który pobłogosławił 
wizerunek. Ciekawostką w historii parafii jak również jej wizytówką jest propagowanie trzeźwości, 
polegające między innymi na zachęcaniu młodych par do organizacji wesel bezalkoholowych.
 
           

RZYMSKOKATOLICKI KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI PANNY

Pomnik znajdujący się na początku ulicy Górnej 
przypomina o najtragiczniejszych wydarzeniach 
II wojny światowej. W tym miejscu w dniu 3 
września 1943 roku zostało powieszonych 10 
partyzantów. Po wojnie mieszkańcy otoczyli 
czcią to miejsce, sadząc w tym miejscu kwiaty, 
a niedługo później ufundowali tablicę 
pamiątkową z nazwiskami ofiar. Pomnik w 
obecnej postaci został odsłonięty w dniu 28 
lipca 1963 roku.

POMNIK POMORDOWANYM PARTYZANTOM

REKREACJA I WYPOCZYNEK w Kamesznicy
W Kamesznicy są liczne miejsca służące do 
odpoczynku jak również rekreacji i aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Zaliczyć do nich można 
między innymi kilka placów zabaw dla dzieci wraz z 
miejscami odpoczynku dla dorosłych, zlokalizowanych 
przy Szkole Podstawowej w Kamesznicy - Złatnej i 
Kamesznicy - Górnej oraz nad potokiem Bystra, 
niedaleko kościoła parafialnego. Ponadto przy Szkole 
Podstawowej w Kamesznicy - Górnej znajduje się 
wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę ręczną, nożną, 
siatkówkę, koszykówkę a także w tenisa. Natomiast na 
miłośników gry w piłkę nożną na naturalnej murawie 
czeka boisko zlokalizowane obok przedostatniego 
przystanku autobusowego w Kamesznicy - Złatnej.

 Na miłośników pieszych wędrówek czekają liczne szlaki turystyczne, w tym najważniejszy, 
prowadzący na szczyt Baraniej Góry gdzie znajduje się wieża widokowa i z której rozpościera się 
wspaniały widok na malownicze góry Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Pomiędzy Szkołą 
Podstawową a potokiem Bystra znajduje się kompleks boisk sportowych, wybudowanych w ramach 
programu "Orlik 2012". W skład kompleksu wchodzi piłkarskie boisko treningowe ze sztuczną trawą 
oraz wielofunkcyjne boisko do siatkówki i koszykówki. Boiska są ogólnodostępne, a w określonych 
godzinach można trenować pod okiem wykwalifikowanego animatora sportu.
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Najmniejsza, centralnie 
położona miejscowość Gminy 

Milówka
Herbem Szarego są trzy podkowy. Najstarsza wzmianka 

o miejscowości pochodzi z wykazu wsi Państwa 

Żywieckiego z roku 1626. Pierwotnie wieś składała się z 

dwóch części: Szare Dolne i Szare Gronie, jednakże w 

roku 1949, z uwagi na nieporozumienia mieszkańców

 

 
jednej i drugiej części, dotyczące wspólnot leśnych jak również obiektywnego powoływania 

przedstawicieli społecznych postanowiono podzielić wieś, i w wyniku czego Szare Gronie 

otrzymało nazwę Laliki.

 

 

W górnej części miejscowości, bezpośrednio przy 
drodze, znajduje się zabytkowa drewniana 
dzwonnica, wybudowana na przełomie XIX i XX 
wieku. Jest ona elementem typowego 
budownictwa ludowego żywiecczyzny. Zbudowana 
na planie kwadratu, konstrukcji drewnianej na 
podmurówce z kamienia i zwieńczona 
czterospadowym hełmem. Zastosowane pionowe 
deskowanie ścian stanowi przykład prostoty i 
elegancji. Wyposażona jest w dzwon uruchamiany 
ręcznie, pełniący głównie funkcję sygnalizacyjną, 
jak również informuje mieszkańców o ważnych 
uroczystościach. Ze względu na posiadane walory 
zabytkowe obiekt wpisany jest do Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków.
           

Ciekawe miejsca w Szarem

DREWNIANA DZWONNICA

Wieś zlokalizowana jest w dolinie potoku 
Szare, płynącego pomiędzy dwoma 
wzniesieniami znajdującymi się na północy i 
południu miejscowości. Ukształtowanie terenu 
spowodowało wykształcenie się 
charakterystycznej skupionej zabudowy 
wiejskiej, ulicowej w odmianie rzędówki. Jest 
to przykład klasycznej postaci osiedleńczej, 
dość rzadko już w dzisiejszych czasach 
spotykanej. Ponadto przestrzeń jest w 
niewielkim stopniu zurbanizowana, co 
szczególnie nadaje urok tej klasycznej, 
polskiej wsi.
           

UKŁAD ZABUDOWY MIESZKALNEJ
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Wieś położona w południowej 
części Gminy Milówka

w dolinie potoku o tej samej nazwie. Herbem 
miejscowości jest mityczny centaur z łukiem.
Wieś z każdej strony otaczają góry. Ważniejsze szczyty 
to Zabawa (824 m n.p.m.), Popręcinka (783 m n.p.m.) i 
Syberia (636 m n.p.m.), które stanowią wspaniałą atrakcję 
turystyczną dla amatorów pieszych wycieczek i 
zdobywców szczytów górskich. Powierzchnia wsi wynosi 

Na turystów odwiedzających te miejsca czekają malownicze widoki krajobrazowe Beskidu 
Śląskiego i Żywieckiego. Szczególnie malownicze widoki rozciągają się z tzw. przełęczy Kotelnica 
znajdującej się na samym szczycie miejscowości, gdzie od południa widoczne są masywy górskie 
Beskidów po stronie polskiej i słowackiej, natomiast od północy widać Kotlinę Żywiecką wraz z 
jeziorem.
 
 

W centrum miejscowości w sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej i bezpośrednio przy głównej drodze 
znajduje się drewniana dzwonnica, wzniesiona w 
1927 roku. Stanowi ona przykład typowego 
budownictwa ludowego żywiecczyzny. 
 
Zbudowana na planie kwadratu, konstrukcji 
drewnianej na podmurówce z kamienia i 
zwieńczona czterospadowym hełmem. Wewnątrz 
dzwonnicy znajduje się dzwon uruchamiany 
ręcznie, pełniący funkcję sygnalizacyjną. Ze 
względu na posiadane walory zabytkowe obiekt 
wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 
 
Obok dzwonnicy znajduje się kamienna figura 
pochodząca z 1688 roku.
           

Ciekawe miejsca w Nieledwi

DZWONNICA WRAZ 

Z FIGURĄ TZW. "BOŻĄ MĘKĄ"

Wieś najwyżej położona w 
Gminie Milówka

i jedną z nielicznych w powiecie żywieckim, których 
tradycyjna zabudowa mieszkalna w przeważającej 
części jest rozproszona. Za centrum miejscowości 
należy uznać teren przy byłej drodze krajowej DK-69, 
szczególnie w okolicy Szkoły Podstawowej i remizy 
strażackiej. Jednakże zabudowa na tym terenie 
stanowi jedynie kilka procent całej zabudowy wsi.
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Nazwa wsi pochodzi zapewne do nazwiska rodziny posiadającej na tym terenie znaczną ilość pola 
- Lalików. Jednakże przyjmuje się także, że nazwa pochodzi z lokalnej gwary, gdzie słowo "lalicki" 
oznaczało ładne, duże oczy, szczególnie u dziewcząt. Herbem Lalik jest wolnostojący świerk - 
symbol tutejszych lasów zdominowanych przez ten gatunek drzewa.
Laliki z uwagi na znacznie rozproszoną zabudowę mieszkalną posiadają chyba najwięcej 
przysiółków na terenie żywiecczyzny.
            

Najcenniejszym i najstarszym zabytkiem wsi Laliki 
jest bez wątpienia kapliczka pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny, znajdująca się w 
przysiółku Tarliczne. Została ona  postawiona 
przez Szczepana Kuśnierza w 1826 roku, lecz 
geneza jej powstania nie jest do końca znana. 
Według legend w tym miejscu miał się zatrzymać 
Król Polski Jan Kazimierz wracający ze Śląska do 
Stolicy, Król Polski Jan III Sobieski idący na odsiecz 
wiedeńską czy żołnierz, który w tym miejscu 
zobaczył Matkę Boską. Jednakże najbardziej 
prawdopodobną przyczyną jej powstania było 
dziękczynienie jednego z mieszkańców za 
uratowanie zdrowia bądź życia. Kapliczka jest 
murowana, osadzona na planie prostokąta, z tyłu 
zaokrąglona, z dachem pokrytym gontem z dużym 
okapem od frontu i nowszą wieżyczką. Ołtarz 
wykonano w stylu ludowym z akcentami 
barokowymi.

Ciekawe miejsca w Lalikach

KAPLICZKA NA TARLICZNYM

Na szczególną uwagę zasługuje drewniana 
kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w przysiółku 
Pochodzita. Powstała ona w 1965 roku w 
miejscu starej, drewnianej dzwonnicy, 
która spłonęła od uderzenia pioruna w 
1947 roku. Inicjatorem jej powstania był 
ksiądz Stanisław Fijałek, ówczesny 
wikariusz z Kamesznicy, który zajmował się 
organizacją nowej parafii we wsi Laliki. 
 
Kaplica charakteryzuje się pięknym 
góralskim budownictwem sakralnym. 
Jej wnętrze jest odbiciem umiejętności i 
swoistego zmysłu artystycznego 
miejscowych twórców ludowych, 
szczególnie z Lalik i Koniakowa. Snycerka 
jak i obrazy zostały wykonane techniką 
wypalania. Ponadto wykorzystanie 
naturalnych, ukształtowanych przez 
przyrodę elementów wyposażenia składa 
się na ciekawą kompozycję wystroju 
kaplicy.

KAPLICZKA NA POCHODZITEJ



 -18-

WYDARZENIA KULTURALNE
W GMINIE MILÓWKA 

Dni Milówki
są organizowane w pierwszej połowie lipca święto Gminy Milówka, 
podczas którego prezentowany jest między innymi dorobek 
mieszkańców, zaangażowanych w zespoły czy grupy muzyczne, jak 
również kręgi zainteresowań. Bardzo często również swój dorobek 
prezentują zespoły z miejscowości partnerskich z zagranicy, głównie 
Czech, Słowacji i Węgier. Ponadto odbywają się koncerty zespołów 
rockowych i największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Część 
muzyczna przeplatana jest organizacją różnych imprez sportowych 
oraz plenerowych, takich jak zawody sportowe, pokazy, prezentacje 
itp. Repertuar imprezy skierowany jest do wszystkich, począwszy od 
tych najmłodszych a kończąc na seniorach.

Żywieckie Gody
Jest to jedna z największych i najstarszych imprez 
folklorystycznych na Podbeskidziu. W ramach imprezy 
odbywają się przeglądy zespołów kolędniczych, konkursy 
trzaskania z bata, degustacja potraw regionalnych oraz 
wiele, wiele innych. Założeniem programowym “Żywieckich 
Godów” jest kultywowanie i popularyzacja ludowych 
obrzędów i tradycji związanych z okresem od początku 
grudnia poprzez święta Bożego Narodzenia, zwyczaje 
noworoczne i karnawałowe, do rozpoczęcia okresu 
Wielkiego Postu. Charakterystycznym elementem 
Żywieckich Godów są wspomniane powyżej grupy 
kolędnicze, zwane "dziadami noworocznymi". Są to grupy 
ludzi przebranych za najróżniejsze postacie, gdzie każda z 
nich jest odzwierciedleniem jakiejś cechy. Do 
najważniejszych można zaliczyć: żyda, młodą parę, 
niedźwiedzia, konia czy śmierć. Impreza organizowana jest 
zawsze w styczniu i charakteryzuje się ogromną 
publicznością.
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Pasterska jesień
Impreza  mająca na celu promocję 
rodzimych tradycji, zwyczajów i 
obrzędów związanych z wypasem owiec 
i pasterstwem. W jej ramach można 
poznać dzień z życia bacy, hodowlę 
owiec, robienie sera i innych produktów 
owczych czy pozyskiwanie wełny. 
Całość imprezy opatrzona jest 
dodatkowo występami kapel i zespołów 
regionalnych. Organizowana jest zawsze 
jesienią w Kamesznicy, gdzie 
pasterstwo jest do dnia dzisiejszego w 
największym stopniu kultywowane i 
przechodzi z pokolenia na pokolenie.
 

SZLAKI TURYSTYCZNE 
ŚCIEŻKI ROWEROWE

Gmina Milówka stanowi idealny punkt 
wypadowy na wycieczki górskie 
szlakami po Beskidzie Śląskim i 
Żywieckim. Przez jej teren przebiegają 
dwa główne szlaki piesze:
 

(860 m n.p.m.), i dalej na Halę Lipowską 
(1150 - 1290 m n.p.m.), na trasie którego 
oprócz malowniczych szczytów górskich 
możemy zobaczyć jedną z najbardziej 
znanych jaskiń w Beskidach -  Jaskinię 
Boracza. Szlak ten jest częścią Szlaku 
Papieskiego, upamiętniającego 
wielokrotne wizyty biskupa i kardynała 
Karola Wojtyły w Milówce oraz na Hali 
Lipowskiej.
 

(1220 m n.p.m.) który warto przejść 
przede wszystkim ze względu na 
umiejscowioną na szczycie wieżę 
widokową pozwalającą podziwiać 
panoramę Beskidów, a przy 
bezchmurnym niebie nawet Tatr.

Szlak czarny z Milówki 
na Baranią Górę

Szlak zielony z Milówki 
na Halę Boraczą

Na terenie Gminy Milówka znajduje się ponad 
80 km tras rowerowych o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Wytyczonych i 
oznakowanych jest pięć tras:
 

Milówka - Kopiec - Prusów - Sucha 
Góra - Milówka PKP o długości 10,1 
km i różnicy wzniesień 300 metrów.
 
Milówka - Nieledwia - Kotelnica - 
Kiczora - Tarliczne - Suche - 
Popręcinka - Nieledwia - Milówka o 
długości 22,8 km i różnicy wzniesień 
500 metrów.
 
Milówka - Szare - Pochodzita - 
Kamesznica Górna - Milówka o 
długości 22,9 km i różnicy wzniesień 
300 metrów.
 
Kamesznica - Złatna - Wędzlówka - 
Barania Góra - Magórka 
Radziechowska - Złotnica - 
Kamesznica o długości trasy 23,5 km 
i różnicy wzniesień 700 metrów.
 
Milówka Górna - Milówka Centrum - 
Milówka Dolna o długości trasy ok. 5 
km przebiegającej wzdłuż rzeki Soły 
i różnicy wzniesień 25 metrów.

1
2
3

4
5
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GMINA 
MILIKOV
Gmina Milików to mała podgórska wioska leżąca na 
Zaolziu, a konkretnie na lewym brzegu rzeki Olzy. Znajduje 
się ona we wschodniej części Republiki Czeskiej, w kraju 
morawsko-śląskim w powiecie Frydek-Mistek. Położona 
jest około 5 km od miasta Jabłonków, najdalej 
wysuniętego miasta na wschód w Czechach. 
Geograficznie teren ten przyporządkowany jest do Śląska 
Cieszyńskiego. Miejscowość w roku 2017 zamieszkiwało 
1327 osób.
 
Milików położny jest na wysokości 420 m. n. p. m., u 
podnóża dwóch szczytów górskich - Kozubowej (982 m. n. 
p. m.) oraz Małej Kikuli (780 m. n. p. m.). Powierzchnia 
miejscowości to 9,15 km2, która jest podzielona na dwie 
oddzielne części - Milików Dziedzina i Milików Pasieki. W 
każdej części znajduje się gęste skupisko domów 
jednorodzinnych i zabudowań gospodarczych, natomiast 
zdarzają się także zabudowania rozproszone, szczególnie 
bezpośrednio u stóp Góry Kozubowej. Miejscowość 
graniczy z gminami Łomna, Boconowice, Gródek, 
Koszarzyska i Nawsie.
 
Przez wieś przepływają dwa główne potoki o nazwie 
Milików i Kopytna. Niemal jedna trzecia powierzchni gminy 
pokryta jest lasami, reszta to pola uprawne i zabudowania. 
Znaczna część gminy położona jest w Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Beskidów. Drogi dojazdowe do 
miejscowości prowadzą głównie z Bystrzycy nad Olzą oraz 
Jabłonkowa.
 
Geneza nazwy miejscowości nie jest do końca znana i w 
obiegu potocznym występują trzy wersje. Pierwsza 
pochodzi od słowa "mielerz", czyli stosu drewna 
przysypywanego ziemią który służył do wytwarzania 
węgla drzewnego. Druga wersja jest znowu taka, iż nazwa 
pochodzi od prawdopodobnego właściciela wioski o 
imieniu "Milik". Z kolei trzecia wersja związana jest 
bezpośrednio z położeniem miejscowości, z której z jednej 
strony rozciągają się piękne widoki na całą przełęcz 
Jabłonkowską, a z pozostałych stron osłonięta jest górami 
chroniącymi przed zimnymi zachodnimi i północnymi 
wiatrami. Takie położenie ma korzystne warunki na życie 
w miejscowości gdyż jest po prostu miło. 
 
Pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu wsi pochodzi roku 
1577, kiedy Milików należał do księstwa Wacława III 
Adama Pogrobowca, księcia cieszyńskiego z dynastii 
Piastów Cieszyńskich. Wieś miała już wtedy powierzchnię 
916 ha i 14 gospodarstw. Z biegiem lat następował rozwój 
miejscowości, i tak już w 1621 roku wieś liczyła 17 
gospodarstw, budynek administracyjny i dwa młyny. 
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W 1773 roku za panowania Marii Teresy 
Habsburg przeprowadzona zastała numeracja 
budynków, zgodnie z którą we wsi było 25 
gospodarstw, dwa młyny, tartak oraz ok. 20 
mniejszych domków rozproszonych po 
wzgórzach. Istniała także drewniana kuźnia, która 
przetrwawszy do obecnych czasów została 
przeniesiona w całości wraz z wyposażeniem do 
skansenu etnograficznego w miejscowości 
Rožnov pod Radhoštěm w kraju Zlinskim.
 
Do połowy XIX wieku głównym zajęciem 
mieszkańców była uprawa roli, hodowla górska i 
praca w lesie. Prawdziwy rozwój nastąpił dopiero 
po wybudowaniu przez Karola Ludwika 
Habsburga w 1839 roku huty żelaza i stali w 
Trzyńcu. Wówczas mało rentowna gospodarka 
leśna we wsi nabrała rozpędu z uwagi na 
konieczność wytwarzania węgla drzewnego, 
niezbędnego do działania huty. Ponadto na 
części terenów wydobywano także rudę żelaza 
(syderyt).
 
Rozwój przemysłu w niedalekiej okolicy jak 
również wykorzystanie surowców występujących 
także na terenie Milikowa spowodowało rozwój 
sieci dróg do transportu materiałów jak również 
większą migrację mieszkańców. Wielu z nich 
podjęło pracę zarobkową w hucie.
 
W 1900 roku Milików liczył 99 domów i 782 
mieszkańców, z czego 776 było zameldowanych 
na stałe i posługiwało się polskim językiem 
potocznym. W podziale wyznaniowym 40% 
stanowili katolicy, a 60% protestanci.
 
W roku 1950 wybudowana została droga 
asfaltowa z Bystrzycy nad Olzą, dzięki której 
uruchomione zostało połączenie autobusowe, 
natomiast w 1954 roku droga ta została 
przedłużona do Nawsia, otwierając tym samym 
nowe połączenie autobusowe z Jabłonkowem. 
Stopniowo nastepowała także elektryfikacja wsi, 
która zakończyła się w latach 70-tych XX wieku.
 
Milików do lat 90. ubiegłego wieku był 
administracyjne związany z Bystrzycą nad Olzą, 
a następnie stał się samodzielną jednostką 
gminną. U progu XXI wieku miejscowość 
zamieszkiwały już 1302 osoby.
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CIEKAWE MIEJSCA 
Murowana kaplica z wieżą o wysokości 18 metrów znajduje 
się u podnóża Góry Kozubowej. Powstała w latach 1936 - 
1937 z inicjatywy księdza Rudolfa Płoszka z Gnojnika - 
miejscowości położonej pomiędzy Trzyńcem a Frydkiem-
Mistkiem. Kaplica została zbudowana z miejscowego 
piaskowca godulskiego, natomiast stropy oraz konstrukcja 
dachu z drewna pochodzącego z okolicznych lasów. 
Budowa odbywała się według projektu architekta Edwarda 
Dawida z Czeskiego Cieszyna i pod nadzorem Jana Kiszy z 
Ropicy. Środki finansowe na budowę zostały przekazane 
przez miejscową ludność podczas licznych zbiórek. 
Poświęcenie kaplicy nastąpiło 26 lipca 1937 roku w dniu 
wspomnienia Świętej Anny, które to wydarzenie 
przyciągnęło aż 10 tysięcy ludzi.
 
Największą atrakcją jest oczywiście wieża kaplicy, a 
dokładniej malowniczy widok rozlegający się z niej na 
okolicę, a w szczególności na północno-wschodnią granicę 
polsko-czesko-słowacką czyli na tak zwany "trójstyk". 
Ponadto z wieży widać Wielką Czantorię czy Bystrzycę nad 
Olzą. Całości dopełnia widok wierzchołków otaczających, 
wysokich drzew. Jednakże wieża dostępna jest ona tylko w 
czasie trwania nabożeństw, które odbywają się wyłącznie 
cztery razy w roku, lub po wcześniejszym uzgodnieniu w 
leżącej nieopodal Chacie Kozubowej w której znajduje się 
klucz do drzwi wejściowych na wieżę.

KAPLICA 

ŚWIĘTEJ ANNY 

NA KOZUBOWEJ

W GMINIE MILIKÓW

W centrum miejscowości naprzeciwko 
Urzędu Gminy stoi dość monumentalny 
budynek z charakterystyczną wieżyczką. 
Wybudowany został w roku 1904 jako 

SZKOŁA "POD 

WIEŻYCZKĄ"

budynek szkoły podstawowej obejmującej miejscowości Milików i Nawsie. Jak na owe czasy 
był bardzo solidny i nowoczesny, tym bardziej że nigdzie w podgórskich miejscowościach 
takiego nie było. Biorąc pod uwagę iż Milików liczył wtedy 771 mieszkańców, wybudowanie 
takiego gmachu jest naprawdę godne podziwu. A wieżyczka to nic innego jak miejsce na 
dzwon, który zwoływał co rano pasterzy spod Kozubowej na naukę. Ponadto pełnił również 
funkcję sygnalizacyjną i ostrzegawczą, gdyż miejscowość nie posiadała ani kościoła z wieżą 
kościelną ani osobnej dzwonnicy, jakie w co po niektórych miejscowościach można jeszcze do 
dziś dnia spotkać.
 
Od początku szkoła ta była szkołą z polskim językiem nauczania i po dzień dzisiejszy w 
budynku znajduje się Polska Szkoła Podstawowa.



 -23-

Klub sportowy- 
Tělovýchovná jednota 
Milíkov – zrzesza około 
120 członków (razem z 
dziećmi). Działa od roku 
1964. Mają 3 drużyny piłki 
nożnej, drużyna hokeja - 
HC Kozubová i drużynę 
tenisa stołowego.
 
 

KLUB SPORTOWY
Członkowie klubu mają swoją 
siedzibę w byłym Domie 
kultury. Spotykają się raz w 
miesiącu. Organizują oprócz 
tego różne wycieczki 
krajoznawcze, prelekcje i 
biorą udział w różnych 
imprezach. Klub działa od 
roku 2011 i  liczy 42 członków.
 
 

KLUB SENIORA
Ochotnicza straż – Sbor 
dobrovolných hasičů- działają 
w gminie od roku 1927. Ilość 
czlonków wraz z dziećmi 
około 70. Remiza strażacka 
jest częścią kompleksu, do 
którego należy urząd gminy, 
biblioteka i 3 mieszkania 
socjalne.
 
 

OCHOTNICZA 
STRAŻ 
POŻARNA

Po zakończeniu II wojny światowej i włączeniu Zaolzia do 
Czechosłowacji wielu mieszkańców narodowości polskiej 
zamieszkujących te tereny od pokoleń znalazła się w 
nowej rzeczywistości. Pomimo iż granica Polski 
przebiegała dość blisko, nie było możliwości 
przekroczenia jej i rozpoczęcia nowego życia w ojczyźnie. 
Dodatkowo nie było też żadnych organizacji na terenie 
Śląska Cieszyńskiego zrzeszających obywateli 
narodowości polskiej. Pierwsze kroki w tej kwestii podjęła 
redakcja "Głosu Ludu", z której to inicjatywy doszło do 
licznych zgromadzeń ludności polskiej w Trzyńcu i 
Karwinie. Efektem tych działań było powstanie Polskiego 
Związku Kulturalno Oświatowego, którego oddział w 
Milikowie rozpoczął swoją działalność 30 listopada 1947 
roku.
 
PZKO jest organizacją społeczną reprezentującą wspólnie 
z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej mniejszość 
polską. Jest to największa pod względem liczby członków 
(ponad 12 tysięcy) polska organizacja w Czechach, choć 
niestety liczba ta systematycznie się zmniejsza wraz z 
kurczącą się mniejszością polską. Jej głównym celem jest 
patronat i promocja nad wszelką kulturalną i edukacyjną 
aktywnością polskiej mniejszości. Związek organizuje i 
wspiera kluby sportowe, publikacje, koncerty, wycieczki, 
grupy folklorystyczne i wiele innych działań społecznych.
 
Milików to chyba jedyna wioska na Zaolziu posiadająca aż 
dwa domy PZKO. Pierwszy został otwarty dom PZKO 
Milików Centrum we wrześniu 1984 roku w centrum 
miejscowości, jednakże ludność drugiej połowy wsi była 
niezadowolona z powodu znacznej odległości od ich 
domów. Postanowiono więc wybudować drugi dom PZKO 
na Pasiekach, którego uroczyste otwarcie miało miejsce w 
1987 roku. 
 
PZKO w Milikowie, oprócz wyjazdów, wycieczek czy 
organizacji imprez prowadzi klub kobiet, klub seniora, klub 
młodych jak również zespół teatralny. Ponadto ściśle 
współpracuje także z Polską Szkołą Podstawową w 
Milikowie.

P
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SZLAKI TURYSTYCZNE 
 

Z Milikowa prowadzą trzy szlaki turystyczne na 
szczyt Góry Kozubowej. 
 
Są to: szlak żółty o długości 4 km, szlak niebieski 
przebiegający przez Koszarzyska o długości 3 km 
oraz szlak niebieski przechodzący przez Łomnę 
Dolną a następnie szlak zielony o długości 
całkowitej 6 km.
 

Po drodze na szczyt możemy 
odpocząć w „ Górskim hotelu –
Kozubowa”. 
 
Można do niej dojechać także 
samochodem, jednakże wymaga to 
uprzedniego uzyskania stosownego 
pozwolenia, gdyż trasa do niej 
przebiega przez rezerwat leśny jak 
również obszar ochrony krajobrazu.

GÓRA 
KOZUBOWA

 
 
Masyw Kozubowej jest terenem na którym najdłużej utrzymywało się tradycyjne szałaśnictwo. 
Wypasy organizowano tu do połowy lat 50. ubiegłego wieku a ostatnie szałasy w południowej 
części polany, na której wznosi się schronisko można było zobaczyć jeszcze w latach 80.
 
 

Nieodłączną częścią Milikowa jest chłopska 
góra Kozubowa, która od dawien dawna 
przyciągała turystów. Cały masyw Kozubowej 
jest mocno zalesiony.  Przeważają lasy 
świerkowe, z widocznym udziałem buka czy 
jaworu. W wielu miejscach, zwłaszcza po 
wschodniej i północnej części masywu, 
zachowane są dość rozległe polany.

W 1922 roku Polskie Towarzystwo Turystyczne "Beskid 
Śląski" w Czechosłowacji podjęło się wybudowania 
własnego schroniska, które miało reprezentować 
polską mniejszość na Zaolziu. Zaczęto zbierać 
fundusze w formie darów, cegiełek, składek 
członkowskich itp., z zysków różnych przedsięwzięć  
takich jak festyny górskie, dni kwiatka, bale 
turystyczne czy zawody sportowe. Po dłuższych 
naradach na lokalizację schroniska wybrano właśnie 
górę Kozubową, którą później nazwano "Polską Górą". 
W 1928 roku zakupiono parcelę na której rozpoczęto 
budowę. Uroczyste otwarcie nastąpiło już rok później 
które przerodziło się w wielką manifestację polskiej 
ludności w Czechosłowacji. W następnych latach 
wybudowano budynek gospodarczy, stodółkę, dwie 
skocznie narciarskie oraz założono staw. Do 
podniesienia popularności schroniska z pewnością 
przyczyniła się budowa kaplicy Świętej Anny na 
Kozubowej. Schronisko funkcjonowało do roku 1973 
kiedy to doszczętnie spłonęło. Na jego miejscu w 
latach 1984-1986 wybudowano ośrodek szkoleniowo-
wypoczynkowy dla pracowników Kovony. 
Dwupiętrowy budynek jest również miejscem dla 
turystów. W obecnym czasie doszło do zmiany 
właściciela, zmieniono nazwę na „Horský hotel 
Kozubová” i rozpoczęto częściowy remont wnętrza.
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Gmina Milówka
34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123

tel.: 33/8637-190 fax: 33/8637-600
www.milowka.pl

ugmilowka@milowka.com.pl


