
1. Wychodząc z kościoła 
kierujemy się prosto 
drogą w stronę 
Koniakowa.
2. Za około 700 m po 
lewej stronie zobaczymy 
przydrożny krzyż.

3. Idziemy dalej drogą w stronę 
Koniakowa.
4. Po przejściu około 1300 m po 
lewej stronie zobaczymy 
kamienny krzyż.

5. Odbijamy w lewo, po prawej 
stronie mijając stację kontroli 
pojazdów.
6. Schodzimy drogą w dół w 
kierunku Bryjów.

31. Po około 500 m przechodzimy przez mostek i skrzyżowanie, na którym cały czas idziemy 
prosto, w stronę Zaolzia.
32. Przez następne 700 m idziemy prosto (po około 200 m droga wchodzi w las).
33. Wchodzimy na most i skrzyżowanie (główna droga skręca w lewo). Na tym skrzyżowaniu 
wchodzimy na leśną ścieżkę na wprost, która prowadzi nas do góry.
34. Po około 500 m dochodzimy do drogi asfaltowej a następnie skrzyżowania.
35. Skręcamy w prawo, po lewej stronie mając budynek szkoły.
36. Po przejściu około 300 m po lewej stronie widzimy kapliczkę św. Franciszka. 

16. Wchodzimy na szczyt Ochodzitej, następnie 
schodzimy płytami w dół.
17. Po prawej stronie mijamy restaurację.
18. Wchodzimy na drogę główną i po około 200 m 
po lewej stronie mijamy przystanek autobusowy. 
19. Za przystankiem skręcamy w lewo i wchodzimy 
na polną ścieżkę.
20. Idziemy wzdłuż ścieżki w dół, po prawej stronie 
mijając murowany garaż.
21. Po około 200 m wchodzimy na drogą asfaltową. 
Przed sobą widzimy drogę płytową biegnącą w dół, 
w kierunku Zimnej Wody. My skręcamy w prawo i 
idziemy wzdłuż drogi asfaltowej.
22. Po przejściu około 1600 m dochodzimy po 
prawej stronie zauważymy kapliczkę.

10. Wchodzimy na drogę 
główną kierując się w górę.
11. Po przejściu około 700 
zobaczymy kapliczkę.
12. Przy kapliczce skręcamy w 
prawo i kierujemy się w stronę 
Fibaczki.
13. Po przejściu około 1100 m 
po prawej stronie zobaczymy 
blaszane garaże. →

7. Po przejściu około 600 m droga zacznie piąć się ku górze.
8. Przez następne 600 m idziemy w górę, następnie wchodzimy na 
skrzyżowanie, na którym kierujemy się w stronę Dejów i Koniakowa.
9. Po przejściu około 500 m droga główna odbija w prawo. 
Schodzimy z głównej drogi na brukowany chodnik, którym 
dochodzimy do Kościoła w Koniakowie.

14. Schodzimy z drogi asfaltowej i 
skręcamy w lewo na polną drogę, 
pnącą sią w górę.
15. Idąc za drogą dochodzimy do 
kapliczki na Ochodzitej.

23. Podążamy za drogą asfaltową. Po około 1800 m dochodzimy do szkoły w Rastoce.
24. Po minięciu szkoły zobaczymy znak informacyjny z nazwą przysiółka „Rastoka”.
25. Kierujemy się w lewo, drogą w dół.
26. Po koło 100 m przechodzimy przez mostek, za którym skręcamy w lewo.
27. Cały czas idziemy wzdłuż drogi (po lewej stronie mijamy mostek, a po prawej stronie sklep).
28. Po około 500 m za sklepem po prawej stronie mijamy dwa charakterystyczne garaże.

30. Po przejściu około 250 m po lewej 
stronie naszym oczom ukaże się kapliczka 
(przed kapliczką po lewej stronie 
znajduje się dom o numerze „1000”).

I 0,7Przydrożny krzyż 
na Michałkach

II 2,0Krzyż przy skrzyżowniu na 
Wojtoszach (przed stacją 
kontroli pojazdów)

III 4,0Kościół św. Bartłomieja w Koniakowie

IV 6,4Kapliczka MB Beskidzkiej 
na Ochodzitej

V 9,0Kapliczka na Jasinowym

VI 11,8Kapliczka pod Rastoką

VII 13,8Kapliczka św. Franciszka na Łączynie

TRASA ZIELONA
Matki Bożej Beskidzkiej

30 km

Szosa z chodnikiem
Droga asfaltowa
Droga płytowa
Droga leśna albo polna

29. Zaraz za garażami znajduje się skrzyżowanie, na którym 
skręcamy w prawo, w drogę łagodnie schodzącą w dół.
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43. Przez około 2,5 km idziemy prosto, 
drogą asfaltową w stronę Kubalonki.
44. Tuż przed parkingiem na Szarculi po 
lewej stronie widzimy drogę płytową, w 
którą prowadzi żółty szlak turystyczny.

45. Skręcamy w lewo i wchodzimy na drogę płytową (żółty szlak turystyczny).
46. Po przejściu około 1 km, po prawej stronie zobaczymy kapliczkę.

47. Żółty szlak prowadzi prosto, my skręcamy za kapliczką od razu w prawo.
48. Idziemy asfaltową drogą w dół.
49. Po około 1300 m widzimy mostek i rozdroże.
50. Skręcamy w prawo, w drogę pnącą się ostro do góry w kierunku Andziołówki.
51. Po około 600 m dochodzimy do drogi głównej.

54. Idziemy wzdłuż głównej drogi przez około 1 km.
55. Mijamy budynek szkoły i przed stacją 
benzynową skręcamy w prawo.
56. Po przejściu 100 m skręcamy w prawo (za 
znakiem „Wilcze-Młoda Góra”). 

74. Kierujemy się drogą główną w górę, w kierunku centrum.
75. Po około 700 m dochodzimy do skrzyżowania na którym kierujemy się w prawo w drogę parkową.
76. Tuż za drewnianą budką jest wejście na zabytkowy cmentarz.

77. Wejdź do kościoła na chwilę modlitwy.

61. Po około 400 m po prawej stronie 
na górce zobaczymy małą kapliczkę.

52. Idziemy w dół, wzdłuż głównej drogi.
53. Po około 500 m, po lewej stronie mijamy 
restaurację „Po Zbóju”, poniżej której 
znajduje się przydrożny kamienny krzyż.

57. Po przejściu 600 m dochodzimy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo, w stronę Wilczego.
58. Idziemy drogą asfaltową. Po około 1700 m po prawej stronie mijamy Izbę Pamięci Jerzego Kukuczki.
59. Po około 100 m dochodzimy do skrzyżowania, na którym skręcamy lekko w lewo.
60. Po około 50 m dochodzimy do rozwidlenia. Kierujemy się na wprost, drogą biegnącą ku górze.

64. Po koło 700 m szlak wchodzi na drogę asfaltową.
65. Po 200 m dochodzimy do skrzyżowania. W tym 
miejscu schodzimy z drogi asfaltowej na leśną ścieżkę, i 
podążamy dalej za zielonym szlakiem turystycznym.
66. Po około 1500 m dochodzimy do drogi asfaltowej. 
Szlak zielony skręca w lewo, my natomiast przecinamy 
drogę, i kierujemy się ścieżką leśną na wprost.
67. Przechodzimy przez rzekę.
68. Po drodze mijamy kilka tablic informacyjnych 
informujących nas o znalezieniu się na ścieżce 
przyrodniczej Olzy. Rzekę mamy po prawej stronie.
69. Po około 800 m przechodzimy przez mostek i 
docieramy do amfiteatru pod skocznia. Wchodzimy na 
główną drogę i kierujemy się w prawo (do góry).
70. Po około 200 m droga skręca ostro w prawo. Zaraz 
za zakrętem, po lewej stronie widoczne są schody. →

71. Po wejściu na schody kierujemy się w prawo, na ścieżkę która 
prowadzi przez ogród przy Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej.
72. Ścieżką dochodzimy do głównej drogi, na której kierujemy się 
do góry, w kierunku centrum.
73. Po około 100m dochodzimy do kapliczki, która znajduje się po 
naszej prawej stronie.

IX 19,0Przeł. Szarcula – zakręt na 
Połom (zółty/czerwony)

X 20,0Kapliczka na Połomiu

XI 22,0Krzyż na Andziołówce

XII 25,9Kapliczka pod Polanką

XIII 29,3Kapliczka na Dzielcu

XIV 30,0Zabytkowy cmentarz w Istebnej

62. Idąc wzdłuż drogi, po około 400 m 
zobaczymy zejście w lewo, na trasę nordic
walking. W tym miejscu schodzimy z drogi 
asfaltowej. Po chwili zauważymy również, że 
znajdujemy się na zielonym szlaku turystycznym.
63. Kierujemy się ścieżką w dół, za zielonym 
szlakiem turystycznym.

37. Idziemy drogą asfaltową w górę przez Łączynę, aż za 
ostatnie zabudowania.
38. Na pierwszym rozwidleniu skręcamy w lewo (kierunek 
Stecówka), a następnie prosto.
39. Idziemy drogą asfaltową, która prowadzi ostro do góry.
40. Po około 1 km, po prawej stronie zobaczymy kapliczkę.
41. Po minięciu kapliczki odbijamy w lewo, w stronę Stecówki.
42. Po około 400 m dochodzimy do drewnianego kościółka na 
Stecówce (po lewej stronie).

VIII 16,5Kościół MB Fatimskiej na Stecówce
(V pt/sb WP: Adoracja Najświętszego Sakramentu)

VII
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