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Gmina Milówka stanowi idealny punkt wypadowy na piesze jak

i rowerowe wycieczki górskie po Beskidzie Śląskim i Żywieckim. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono oznakowane szlaki

zarówno piesze jak i rowerowe. 

The municipality of Milówka is an ideal starting point for both

hiking and cycling in the mountains of the Beskid Śląski and the

Beskid Żywiecki. Here we present marked hiking and cycling

trails.

Gmina (obec) Milówka je ideálním výchozím bodem pro pěší a

cyklistické horské výlety ve Slezských a Žywieckých Beskydech.

V  této publikaci představujeme značené turistické trasy

a cyklotrasy.

TURISTICKÉ MOUNTAINOVÉ 
TRAILY

TOURIST MOUNTAIN
TRAILS



ul. Dworcowa 1

34-360 Milówka

 
(33) 863 73 99

www.gok.milowka.pl

 -3-

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek – piątek: 9:00-14:00

sobota - niedziela: nieczynne

 

milowka@silesia.travel.pl@
OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí - pátek: 9:00-14: 00

sobota - neděle: zavřeno

OPENING HOURS

monday - friday: 9:00am -2:00pm

saturday - sunday: closed

TURISTICKÉ INFORMACE TOURIST INFORMATION



TURYSTYCZNE 
SZLAKI GÓRSKIE
 
PIESZE

HORSKÉ TURISTICKÉ TRASY
PĚŠÍ TRASY

TOURIST MOUNTAIN TRAILS
HIKING TRAILS
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Warto go przejść przede wszystkim ze względu na umiejscowioną na szczycie wieżę

widokową pozwalającą podziwiać panoramę Beskidów, a przy bezchmurnym niebie nawet

Tatr. 

01
SZLAK CZARNY
z Milówki na Baranią Górę
(1220 m n.p.m.)

Kterou stojí za to absolvovat především kvůli rozhledně postavené na

vrcholu, odkud můžeme obdivovat panorama Beskyd a  při pěkného

počasí uvidíme dokonce i Tatry.

Is worth hiking mainly due to an observation tower located on the peak,

from which you can admire the panorama of the Beskidy mountains or,

when the sky is cloudless, even the Tatras.

ČERNÁ STEZKA 
z Milówky na Baraní horu 
-1220 m n.m.

A BLACK TRAIL 
from Milówka to the Barania Góra 
- 1220 m above sea level



 

Po przejściu przez most nad potokiem Bystra skręcamy w lewo i dalej idziemy cały czas prosto ulicą

Turystyczną. Na początku pójdziemy przez dość zwartą zabudowę, a po wejściu do lasu rozpoczniemy

już podejście na szczyt Baraniej Góry. Kiedy już do niego dojdziemy czekają nas wspaniałe widoki na

okoliczne góry i doliny Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Ze szczytu możemy kontynuować dalszą

wędrówkę w kierunku Wisły lub Istebnej.

 

 

We will start our trip at the car park next to the school in Kamesznica-Złatna, 

where we will go left.

 

 

 

Přejdeme po mostě přes potok Bystra, zahneme doleva a dále pokračujeme pořád rovně ulicí Turystyczna.

Nejdříve půjdeme poměrně hustou zástavbou. Po vstupu do lesa zahájíme výstup na vrchol Baraní hory.

Až na něj vystoupáme, čeká na nás nádherný výhled na okolní hory a údolí Slezských a Žywieckých

Beskyd. Ze vrcholu můžeme pokračovat směrem na Wisłu nebo Istebnou.

 

 

Having crossed a bridge over the Bystra stream, we will turn left and go straight on along Turystyczna

Street. At the beginning, we will be walking through quite a compact built-up area, but having entered

the forest, we will start climbing up the Barania Góra. At the top of the summit we will see a wonderful

view of surrounding mountains and valleys of the Beskid Śląski and the Beskid Żywiecki. From the

summit we can carry on towards Wisła or Istebna.

Wędrówkę rozpoczynamy z parkingu przy szkole w Kamesznicy-Złatnej, z którego

kierujemy się w lewą stronę. 

 

 
Výlet začínáme na parkovišti u školy v Kamesznica-Złatna,odkud se vydáme doleva.
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ul. Parkowa 70
Kamesznica

149°34'40.9"N 19°03'38.3"E



TRASA / TRASY / TRIALS  
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2 49°36'41.1"N 19°00'37.7"E

Szczyt Baraniej Góry
Vrchol Barania Góra
The peak of Barania Góra

3 49°35'47.4"N 18°59'02.0"E

Schronisko / Hostel
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WIDOK NA BABIĄ GÓRĘ /  POHLED NA BABIA GÓRA / VIEW OF BABIA GÓRA

SCHRONISKO PRZYSŁOP / HOSTEL PRZYSŁOP



Na trasie 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.

02
SZLAK ZIELONY
z Milówki na Halę Boraczą 
--- 860 m n.p.m.---
i dalej na Halę Lipowską 
--- 1150 - 1290 m n.p.m.---

Na její trase můžeme kromě malebných horských vrcholů uvidět jednu

z nejznámějších jeskyň v Beskydech - Jeskyni Boracza. Tato stezka je

součástí Papežské stezky, připomínající opakované návštěvy biskupa a

kardinála Karola Wojtyły v Milówce a na Hale Lipowska.

Apart from picturesque mountain summits, we can see one of the best

known caves in the Beskidy: the Boracza Cave. This trail is a part of the

Pope Trail, established to commemorate multiple visits of Karol

Wojtyła, as a bishop and a cardinal, in Milówka and on the Lipowska

Pasture.

ZELENÁ STEZKA 
z Milówky na Halu Boracza - 860 m n.m.
a pak dále na Halu Lipowską - 1150 - 1290 m n.m.

A GREEN TRAIL  
from Milówka through the Boracza Pasture 
- 860 m above sea level
to the Lipowska Pasture - 1150-1290 m above sea level
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Szlak rozpoczyna się przy dworcu kolejowym w Milówce  i kieruje się w ul. Czarną. Po dojściu

do głównej drogi skręcamy w lewo. Po przejściu przejazdu kolejowego i pokonaniu następnie 

ok. 500 metrów skręcamy w lewo w ul. Turystyczną.

 

 

The trail starts at the railway station in Milówka and goes along Czarna Street. Having

reached the main street, we turn left. Around 500 metres behind the level crossing, we turn

left in Turystyczna Street.

Trasa začíná u vlakového nádraží v Milówce a vede do ul. Czarna. Jakmile dojdeme na hlavní

silnici, zahneme doleva. Po přechodu železničního přejezdu a po překonání dalších cca 500

metrů odbočíme doleva do ul. Turystyczna.

Dworzec Kolejowy w Milówce ul. Dworcowa
Vlakového nádraží v Milówce ul. Dworcowa
Railway station in Milówka ul. Dworcowa

 
 

1

ul. Czarna
 

2

49°33'20.2"N 19°05'37.0"E

49°33'20.4"N 19°05'34.6"E

ul. Turystyczna
 

3 49°32'58.0"N 19°05'46.5"E



 

Teraz czeka nas kilka kilometrów marszu wzdłuż głównej drogi aż dojdziemy do końca drogi

asfaltowej, gdzie szlak skręca i dalej idziemy leśną ścieżką aż do schroniska na Hali Boraczej. Podczas

tej wędrówki ul. Turystyczną, kiedy droga będzie prowadzić na drugą stronę potoku, po lewej stronie

możemy zobaczyć nadal czynne osuwisko obejmujące teren ok. 12 ha, które utworzyło się w 2010 roku

i dokonało sporych zniszczeń. Pamiętajmy jednak, że osuwisko możemy zobaczyć jedynie z drogi, a

wstęp na niego jest wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

Nyní nás čeká několik kilometrů chůze podél hlavní silnice, až dojdeme na konec asfaltové silnice, kde

trasa odbočuje, a my dále pokračujeme lesní stezkou až k turistické chatě na Hala Boracza. Během této

cesty ulicí Turystyczna můžeme v místě, kde cesta povede na druhou stranu potoka, na levé straně vidět

stále aktivní sesuv půdy o  rozloze cca 12 ha, ke kterému došlo v roce 2010, a který způsobil značné

škody. Pamatujme však na to, že sesuv si můžeme ze silnice pouze prohlédnout. Vstup na něj je pouze na

vlastní nebezpečí.

 

 
 

Now, we will walk several kilometres on the main road to the end of the asphalt road, where the trail

turns and goes along a forest path up to a mountain hostel on the Boracza Pasture. During the walk on

Turystyczna Street, where the road will lead to the other side of the stream, at the left-hand side we can

see a still active landslide of around 12 ha, formed in 2010 and caused a lot of damage. We should

remember, however, that the landslide can be seen solely from the road and is only accessible on our

own responsibility.
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ul. Turystyczna
 

4 49°32'58.0"N 19°05'46.5"E
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549°32'31.7"N 19°10'11.0"E

Schronisko / Hostel
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TURYSTYCZNE 
SZLAKI GÓRSKIE
 
ROWEROWE

HORSKÉ TURISTICKÉ TRASY
CYKLOTRASY

TOURIST MOUNTAIN TRAILS
CYCLING TRAILS
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Trasa rozpoczyna się na rynku w centrum Milówki. 

01
TRASA CZARNA
Milówka -Kopiec - Prusów -
Sucha Góra - Milówka PKP 
 

Trasa začíná na náměstí v centru Milówky.

The route starts in the central market of Milówka

ČERNÁ TRASA
Milówka - Kopiec - Prusów - Sucha Góra - Milówka PKP
(vlakové nádraží) 
- délka 10,1 km s výškovým rozdílem 300 metrů 

A BLACK TRAIL 
from Milówka to the Barania Góra 
- 1220 m above sea level

DŁUGOŚĆ 10,1 KM 
RÓŻNICA WZNIESIEŃ 300 METRÓW



Najpierw prowadzi ulicą Dworcową, mija remizę OSP a następnie przecina tory

kolejowe i prowadzi Aleją Dobrej Matki obok cmentarza.

It goes along Dworcowa Street near the firehouse, crosses the railroad, and goes along

Aleja Dobrej Matki near the cemetery.

 

 

Nejprve vede ulicí Dworcowa, míjí hasičskou zbrojnici, překračuje železniční

trať a vede Alejí Dobré Matky vedle hřbitova.

 

 

ul. Dworcowa
 
 

1

TORY KOLEJOWE
ŽELEZNIČNÍ TRATĚ
RAILROAD TRACKS

 2

49°33'28.1"N 19°05'15.3"E

49°33'27.7"N 19°05'38.5"E

Al. Dobrej Matki
 

3 49°33'24.5"N 19°06'19.1"E
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W czasie jazdy można podziwiać wspaniałe widoki na górę Prusów (na wprost), Kopiec (obok po prawej)

Suchej Góry (w głębi po prawej), a także Zabawę i Baranią Górę (z tyłu). Po dojechaniu do rozwidlenia

dróg kierujemy się w prawo w dół. Tutaj jest najtrudniejszy odcinek trasy, gdyż droga prowadzi stromo 

w dół.  Po dojechaniu do skrzyżowania z ulicą Turystyczną na samym dole skręcamy w prawo i jedziemy

do kolejnego skrzyżowania z ul. Jagiellońską, na którym skręcamy w prawo. Następnie przed przejazdem

kolejowym skręcamy w prawo i po przejechaniu kilkuset metrów zamykamy pętlę.

Během jízdy můžeme obdivovat nádherné výhledy na horu Prusów (přímo), Kopiec (vedle na pravé

straně) Suchou Góru (v dálce na pravé straně), a také horu Zabawa a Baraní horu (vzadu). Po dosažení

rozcestí se vydáme doprava dolů. Zde je nejobtížnější úsek trasy, protože cesta vede strmě dolů. Jakmile

přijedeme na křižovatku s ulicí Turystyczna úplně dole, odbočíme vpravo a pojedeme k další křižovatce

s ulicí Jagiellońska, na které opět zahneme doprava. Pak před železničním přejezdem odbočíme vpravo

a po ujetí několika set metrů se vrátíme opět na začátek trasy.

While cycling, we can admire stunning views of the Prusów (in the front), the Kopiec (at the right-hand

side), the Sucha Góra (deeper at the right-hand side), as well as the Zabawa and the Barania Góra (at the

back) mountains. Having reached the road fork, we turn right and go down. This is the most difficult

section of the route because it goes steeply down. Having reached the crossroads with Turystyczna

Street at the very bottom, we turn right and go to the next crossroads with Jagiellońska Street, where we

turn right. Then, in front of the level crossing, we turn right and close the loop in several hundred

meters.
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Trasa rozpoczyna się na rynku w centrum Milówki.

02
TRASA NIEBIESKA
Milówka - Nieledwia - Kotelnica - Kiczora -
Tarliczne - Suche - Popręcinka - Nieledwia
- Milówka
 

Trasa začíná na náměstí v centru Milówky.

The route starts in the central market of Milówka.

MODRÁ TRASA
Milówka - Nieledwia - Kotelnica - Kiczora - Tarliczne - Suche
- Popręcinka - Nieledwia - Milówka 
- délka 22,8 km 
- s výškovým rozdílem 500 metrů 

BLUE ROUTE
Milówka - Nieledwia - Kotelnica - Kiczora - Tarliczne - Suche 
- Popręcinka - Nieledwia - Milówka
- 22.8 km, height
- difference of 500 m 

DŁUGOŚĆ 22,8 KM 
RÓŻNICA WZNIESIEŃ 500 METRÓW



Z rynku kierujemy się na ul. Parkową,  gdzie przejeżdżając przez park dojeżdżamy do ścieżki rowerowej

wzdłuż rzeki Soły.Następnie skręcamy w lewo i mijając po prawej stronie kompleks sportowy

przejeżdżamy pod mostem, na który musimy się dostać wjeżdżając na główną drogę.

 -19-

ul. Parkowa
 
 

1

PARK GMINNY
OBECNÍ PARK
COMMUNE PARK

 

2

49°33'22.0"N 19°05'16.7"E

49°33'25.4"N 19°05'02.9"E

ŚCIEŻKA ROWEROWA
CYKLOSTEZKA
BICYCLE ROUTE3

49°33'18.7"N 19°05'00.5"E

Z náměstí se vydáme ulicí Parkowou, projedeme parkem a dostaneme se k cyklostezce vedoucí podél řeky

Soły. Pak odbočíme vlevo, vpravo mineme sportovní areál a projedeme pod mostem, na který se pak

musíme dostat, abychom vjeli na hlavní silnici.

From the market, we go to Parkowa Street, where we cross the park and reach a cycling path along the Soła

River. Then, we turn left and pass a sports complex at our right-hand side. We go under the bridge, which

we must enter to get to the main road.



Po kilkuset metrach wjeżdżamy do Nieledwi, w której warto zwrócić

uwagę na stojącą obok Szkoły Podstawowej zabytkową dzwonnicę z 1927

roku oraz kamienną figurę tzw. "Bożą Mękę" z 1688 roku. 

Po dojechaniu na tzw. "Kotelnicę" czyli szczyt, z którego rozpościera się

wspaniały widok na okolicę, zjeżdżamy w dół do Kiczory aż dojedziemy

do skrzyżowania z główną drogą. Następnie jedziemy w prawo 

aż do skrzyżowania na Tarliczne, gdzie po skręcie na nim w prawo

musimy znów się wspinać aż na samą górę. Po drodze po prawej stronie

warto zwrócić uwagę na zabytkową kapliczkę z 1826 roku. Dojeżdżając

do szczytu na "Suchym" skręcamy na przysiółek Krutaki, a następnie

przez Pawliczne i Pietraszkę dojeżdżamy do Popręcinki. Zjeżdżając cały

czas w dół dojedziemy do punktu, w którym zamkniemy pętlę, czyli 

na "Kotelnicę", z której zjechaliśmy przedtem prosto w dół. Trasa

powrotna wiedzie w lewo przez Nieledwię, czyli tak samo jak na początku

naszej wycieczki.

Several hundred metres further, we arrive at Nieledwia with its historic

bell tower of 1927, which is located near the primary school, and a stone

figure of the Passion of 1688.

Having reached a so called “Kotelinica”, i.e. the summit with a beautiful

panorama of the surrounding area, we go down to Kiczora to reach the

crossroads with the main road. Then, we turn right to the crossroads to

Tarliczne, where we turn right and must climb to the summit. It is worth

paying attention to a small historic wayside shrine of 1826 at the right-

hand side. When we reach the “Suchy” summit, we turn to the Krutaki

hamlet and then we reach Popręcinki through Pawliczne and Pietraszka.

Going down all the time, we reach the point where we close the loop, i.e.

the Kotelnica, where we went steeply down. The return route goes to the

left through Nieledwia like at the beginning of our trip.

Po několika stech metrech vjedeme do Nieledwie, kde si můžeme

všimnout historické zvonice z roku 1927, která stojí vedle základní školy

a kamenné sochy, tzv. "Božích muk" z roku 1688.

Jakmile přijedeme na tzv. "Kotelnici" tedy vrchol, ze kterého je překrásný
výhled do okolí, sjedeme dolů do Kiczory, až přijedeme na křižovatku

s hlavní silnicí. Zde se vydáme vpravo až ke křižovatce na Tarliczne, na

které zahneme doprava a budeme muset opět vystoupat až na samotný
vrchol. Cestou si na pravé straně můžeme prohlédnout historickou kapli z

roku 1826. Při příjezdu na vrcholek na "Suchém" odbočíme do osady

Krutaki a pak přes Pawliczne a  Pietraszku přijedeme do Popręcinky.

Pokračujeme pořád dolů, až se dostaneme do bodu, ve kterém uzavřeme

okruh, tedy na "Kotelnici", ze které jsme předtím sjeli přímo dolů.

Zpáteční trasa pak vede vlevo přes Nieledwia, tedy stejně jako na začátku

našeho výletu.
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Trasa pierwotnie rozpoczynała się w na rynku w centrum Milówki, jednakże

z uwagi na silnie wzmożony ruch na ul. Grunwaldzkiej w Milówce, początek

trasy wyznaczymy sobie obok kościoła parafialnego w Kamesznicy.

03
TRASA ZIELONA
Milówka - Szare - Pochodzita - Kamesznica
Górna - Milówka
 

Trasa původně začínala na náměstí v centru Milówky, avšak kvůli silnému provozu

na ul. Grunwaldzka v Milówce začneme trasu vedle farního kostela v Kamesznici.

Originally, the route started in the central market of Milówka, however given intensive

traffic on Grunwaldzka Street in Milówka, we will start near the parish church in

Kamesznica.

ZELENÁ TRASA
Milówka - Szare - Pochodzita - Kamesznica Górna - Milówka 
- délka 22,9 km 
-s výškovým rozdílem 300 metrů 

GREEN ROUTE
Milówka - Szare - Pochodzita - Kamesznica Górna - Milówka
- 22.9 km, 
- height difference of 300 m

DŁUGOŚĆ 22,9 KM 
RÓŻNICA WZNIESIEŃ 300 METRÓW
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249°33'58.0"N 19°04'13.5"E

Kierować się będziemy główną drogą w kierunku Milówki, gdzie już po chwili możemy obserwować

zabytkowy park wraz z zabudowaniami dworskimi Habsburgów. Następnie po dojechaniu do głównej drogi

skręcamy w prawo w kierunku wiaduktu, po którym przebiega droga ekspresowa. Przez najbliższe kilkaset

metrów zachowujemy szczególną i daleko idącą ostrożność ze względu na bardzo wzmożony ruch

samochodowy na tym odcinku. Pod wiaduktem skręcamy w prawo do Szarego. Przez najbliższe kilka

kilometrów trasa przebiega przez miejscowość Szare, gdzie możemy zaobserwować charakterystyczny układ

wiejskiej zabudowy mieszkalnej, dość rzadko już spotykanej w dzisiejszych czasach. Dojechawszy do

ostatniego przystanku autobusowego jedziemy dalej prosto, lecz przyda się dobra kondycja, gdyż w tym miejscu

droga jest wyjątkowo stroma.

ul. Krzywa
 
 

149°34'09.6"N 19°03'36.1"E

ul. Grunwaldzka
 
 

Odtud pojedeme po hlavní silnici směrem na Milówku, kde si již za chvíli můžeme prohlédnout historický park

s  hospodářskými budovami Habsburgů. Pak, jakmile přijedeme k  hlavní silnici, zahneme vpravo směrem k

viaduktu, přes který vede rychlostní silnice. Příštích několika set metrů pojedeme kvůli velmi silnému

automobilovému provozu na tomto úseku velmi opatrně. Pod viaduktem zahneme doprava do Szare. Několik

dalších kilometrů vede trasa obcí Szare, kde si můžeme všimnout typického uspořádání vesnické zástavby

obytných domů, na kterou dnes narazíme již jen vzácně. Když dorazíme k  poslední autobusové zastávce,

pokračujeme dál rovně, nicméně se nám na tomto místě bude hodit dobrá kondice, protože na tomto úseku je

silnice výjimečně strmá.

We will take the main road to Milówka, where soon we will see a historic park with manor facilities of the

Habsburgs. Then, having reached the main road, we turn right towards the viaduct of the expressway. We must

be particularly careful for the next several hundred meters because of a very intensive road traffic at this section.

Under the viaduct, we turn right to Szare. For the following several kilometres the route goes through Szare,

where we can observe a characteristic system of rural houses, which is rarely met nowadays. Having reached the

last bus stop, we go straight on, but we will need good physical condition here as the road is extremely steep.

Szare
 
 

3 49°33'56.0"N 19°04'00.7"E



Po dojechaniu na szczyt kierujemy się w prawo w kierunku Koniakowa, gdzie na skrzyżowaniu 

na Pochodzitą skręcamy w lewo. Po przejechaniu kilkuset metrów warto zwrócić uwagę na zabytkową

drewnianą kaplicę znajdującą się po prawej stronie. Następnie po dojechaniu do końcowego przystanku

autobusowego kierujemy się w prawo w górę i jedziemy cały czas za drogą asfaltową. Dojechawszy 

do głównej drogi przejeżdżamy ją i zjeżdżamy w dół a następnie na skrzyżowaniu z drogą główną w prawo

w kierunku Kamesznicy. Na samym końcu kilkukilometrowego zjazdu znajdziemy się w miejscu, z którego

rozpoczęliśmy wyprawę.

When we reach the summit, we go right in the direction of Koniaków, where at the crossroads leading to

Pochodzita we turn left. Several hundred meters further it is worth paying attention to a historic wooden

shrine at our right-hand side. Then, we arrive at the last bust stop, turn right up, and go on the asphalt route

all the time. Having reached the main road, we cross it and go down and then, at the crossroads with the

main road, we turn right towards Kamesznica. At the very end of the several-kilometre slope, we will be at

the place where we started our tour.

Jakmile dojedeme na vrchol stoupání, vydáme se doprava směrem na Koniaków, kde pak na křižovatce u

Pochodzité odbočíme doleva. Po ujetí několika stovek metrů stojí za pozornost historická dřevěná kaple na

pravé straně cesty. Když pak přijedeme k  poslední autobusové zastávce, vydáme se doprava nahoru a

pojedeme stále po asfaltové silnici. Jakmile přijedeme k hlavní silnici, přejedeme přes ni a sjedeme dolů,

pak na křižovatce s hlavní silnicí doprava směrem na Kamesznici. Na úplném konci několikakilometrového

sjezdu se ocitneme na místě, kde jsme náš výlet zahájili.



Ta najdłuższa w gminie trasa rozpoczyna się w pobliżu kościoła parafialnego 

w Kamesznicy, dokąd z centrum Milówki można łatwo dojechać trasą zieloną.

04
TRASA ŻÓŁTA
Kamesznica - Złatna - Wędzlówka - Barania
Góra - Magórka Radziechowska - Złotnica -
Kamesznica
 

Nejdelší trasa v této gmině (obci) začíná u farního kostela v Kamesznici, kam se

z centra Milówky snadno dostaneme po zelené trase.

This is the longest tour in the municipality. It starts near the parish

church in Kamesznica, which can be reached easily from the centre of

Milówka along the green route.

ŽLUTÁ TRASA
Kamesznica - Złatna - Wędzlówka - Barania Góra -
Magórka Radziechowska - Złotnica - Kamesznica 
- délka trasy 23,5 km 
- s výškovým rozdílem 700 metrů 

YELLOW ROUTE
Kamesznica - Złatna - Wędzlówka - Barania Góra -
Magórka Radziechowska - Złotnica - Kamesznica:
23.5 km, height difference 700 m 

DŁUGOŚĆ 23,5 KM 
RÓŻNICA WZNIESIEŃ 700 METRÓW

Od Kościoła jedziemy prawym brzegiem potoku Bystra i kierujemy się w stronę Fajkówki. Przed Fajkówką

zgodnie ze znakami skręcamy w prawo i wyjeżdżamy na stoki Wędzlówki. Następnie przejeżdżamy lewym

łukiem do grzbietu i prowadzącej tamtędy drogi górskiej. Po 4 kilometrach znajdziemy się w punkcie

widokowym nr 1 żółtej trasy, skąd roztacza się przepiękny widok na szczyty Romanki, Babiej Góry,

Lipowskiej, Rysianki  i Prusowa, a także na miejscowości Żabnice i Kamesznicę Złatną. 

 

Od kostela jedeme po pravém břehu potoka Bystra a pokračujeme směrem na Fajkówku. Před Fajkówkou

pak podle značek odbočíme doprava a vjedeme na svahy Wędzlówky. Pak přejedeme levým obloukem na

hřeben k  horské silnici, která tamtudy vede. Po 4 kilometrech se ocitneme na vyhlídce č. 1 žluté trasy,

odkud se prostírá nádherný výhled na vrcholy Romanky, Babí hory, Lipowské, Rysianky a Prusowa, a také

na obce Żabnice a Kamesznica Złatna.

 

From the church, we go along the right bank of the Bystra Stream in the direction of Fajkówka. Before

entering Fajkówka, following road signs, we turn right and climb slopes of the Wędzlówka. Then, the route

swings to the left of the ridge and mountain road. Four kilometres further we will be at the vantage point No

1 of the yellow route with a beautiful view of summits of the Romanka, Babia Góra, Lipowska, Rysianka

and Prusów, as well as villages of Żabnice and Kamesznica Złatna.
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The route goes through forests of the

Barania Góra, where we will reach

another vantage point, i.e. the summit

of the Magurka Radziechowska, in

around an hour. From this place we

can admire almost all mountain

ranges of the Beskid Żywiecki,

because this is the highest point of the

route. From the Magurka

Radziechowska, we will be going

slowly and gently down to Złotnica.

Then, we will pass a forester’s lodge,

a camp field and we will reach the

beginning of our route near the parish

church in Kamesznica. This route

may be done in the opposite

direction, but in some places, it may

be slightly more difficult.

 

Trasa poprowadzi nas przez lasy

Baraniej Góry, gdzie jadąc około

godziny dotrzemy do drugiego punktu

widokowego, czyli szczytu Magurki

Radziechowskiej. Widać stąd prawie

wszystkie łańcuchy górskie Beskidu

Żywieckiego, gdyż jest to bowiem

najwyższy punkt tej trasy. Od Magurki

Radziechowskiej rozpoczyna się

łagodny, powolny zjazd aż do

Złotnicy. Następnie będziemy mijali

leśniczówkę, pole biwakowe, a jadąc

dalej dojedziemy do początku naszej

trasy, czyli w okolice kościoła

parafialnego w Kamesznicy. Trasę

można spróbować pokonać w

przeciwnym kierunku, jednakże należy

liczyć się z tym, że w niektórych

miejscach może być odrobinę trudniej.

 

Trasa nás povede lesy Baraní hory,

kudy se asi za hodinu dostaneme na

druhou vyhlídku, tedy vrchol

Magurky Radziechowské. Odtud jsou

vidět téměř všechny horské hřbety

Žywieckých Beskyd, protože je to

nejvyšší bod této trasy. Na Magurce

Radziechowské začíná mírný,

pozvolný sjezd až do Złotnice.

Následně míjíme myslivnu, veřejné

tábořiště a po další jízdě přijedeme na

začátek naší trasy, tedy k  farnímu

kostelu v Kamesznici. Trasu můžeme

zkusit projet i opačným směrem, ale

je třeba počítat s tím, že na některých

místech to může být o něco

obtížnější.



Trasa ta jest trasą przelotową przez Milówkę. Rozpoczyna się ona przy

granicy z Ciścem, a koczy na granicy z Rajczą. Wiedzie ona głownie wzdłuż
rzeki Soły w Milówce, przebiegając między innymi obok amfiteatru, parku

czy kompleksu sportowego.

05
TRASA WZDŁUŻ RZEKI SOŁY
Milówka Górna - Milówka Centrum - Milówka Dolna

Tato trasa je průjezdní trasou přes Milówku. Začíná na hranici s Ciścem a končí na

hranici s Rajczou. Vede hlavně podél řeky Soły v Milówce a projíždí mimo jiné

vedle amfiteátru, parku nebo sportovního areálu.

This route goes through Milówka. It starts at the boundary with Cisiec

and ends at the boundary with Rajcza. It goes mainly along the Soła

River in Milówka and passes, among others, an amphitheatre, a park

and a sports complex.

Milówka Górna - Milówka Centrum - Milówka Dolna 
- délka trasy cca 5 km vedoucí podél řeky Soły 
- s výškovým rozdílem 25 metrů.

Milówka Górna - Milówka Centre - Milówka Dolna 
around 5 km along the Soła  River, 
height difference of 25 m.

DŁUGOŚĆ 5 KM 
RÓŻNICA WZNIESIEŃ 25 METRÓW

Dzięki bliskości rzeki oraz braku bezpośredniego sąsiedztwa z zabudową mieszkaniową czy usługową stanowi ona

idealne miejsce do spacerów czy przejażdżek rowerowych w otoczeniu przyrody. Trasą tą pojedziemy

bezpośrednio od kościoła parafialnego w Cięcinie, przez Węgierską Górkę, Cisiec, Milówkę aż do parku w Rajczy.

 

Vzhledem k blízkosti řeky a absence přímého sousedství s  obytnou zástavbou nebo komerčními budovami je

ideálním místem pro procházky nebo projížďky na kole v přírodním prostředí. Touto trasou budeme pokračovat

přímo k farnímu kostelu v Cięcině, přes Węgierskou Górku, Cisiec, Milówku až do parku v Rajczi.

 

As it is close to the river and there are no houses or service facilities nearby, it is an ideal place for walking and

cycling in the surroundings of the nature. Along this route, we will go directly from a parish church in Cięcina

through Węgierska Górka, Cisiec, Milówka to the park in Rajcza.
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Pro jek t  pn :  

"Odkrywanie  i  ochrona  t ransgran icznego
dz iedz ic twa"  
 
 

Na terenie Gminy Milówka istnieje jeszcze wiele nieoznakowanych tras, lecz znanych miłośnikom pieszych

jak i rowerowych wycieczek. Są one urozmaiceniem wytyczonych już tras, łączą się z nimi lub stanowią ich

modyfikację. Jednakże z uwagi na ich mnogość oraz brak oznakowania, zostały one w niniejszym

opracowaniu pominięte.

 

In the municipality of Milówka, there are also many other unmarked routes, which are known to enthusiasts

of hiking and cycling trips. They are varieties of the marked routes or are connected with or modify such

routes. However, as there are a lot of such routes and they are not marked, they are not included in this guide.

 

Na území Gminy (obce) Milówka existuje ještě mnoho neoznačených tras, které však milovníci pěších a

cyklistických výletů dobře znají. Jsou zpestřením již značených tras, spojují se s nimi nebo představují jejich

variantu. Vzhledem k jejich velkému množství a chybějícímu značení však nejsou v této publikaci uvedeny.

 


