BE SKI DZK A K OLI B A

BAZA OBOZOWA
HUFCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

W DROGOMYŚLU
www.beskidzkakoliba.pl

Szum Wisły, lasy, łąki, a w oddali to, co najpiękniejsze, czyli Beskidy!
Miejsce idealne na biwak drużyny, obóz harcerski, kolonię zuchową
czy zieloną szkołę!
Baza Obozowa Hufca Ziemi Cieszyńskiej Beskidzka Koliba
znajduje się w Drogomyślu, we wsi sołeckiej gminy Strumień w
powiecie cieszyńskim, usytuowanej niedaleko miejscowości
Skoczów. Baza położona jest w miejscu ustronnym, z dala od
głównych ulic i połączeń komunikacyjnych. W Centrum
Drogomyśla (2km od bazy) znajduje się Kościół, sklepy,
przystanek PKS i szkoła.

Informacje ogólne
Baza obozowa Beskidzka Koliba to dziesięć
drewnianych domków kempingowych 8-osobowych
(3-pokojowych) oraz murowany budynek główny, w
którym znajdują się trzy 6-osobowe pokoje, świetlica,
toalety oraz dobrze wyposażona kuchnia.

Ponadto na bazie znajduje się jadalnia, w razie niepogody
pełniąca funkcję świetlicy, boisko, a także krąg ogniskowy. Las
otaczający bazę idealnie nadaje się do organizowania gier
terenowych czy podchodów, a oddalona o zaledwie 5 minut od
bazy rzeka Wisła, jest doskonałym miejscem na poobiedni
wypoczynek czy zajęcia w plenerze. Na bazie jest możliwość
rozbicia namiotów – zarówno typu wojskowego jak i
turystycznych.

Kontakt z Hufcem Ziemi Cieszyńskiej
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, chcesz dowiedzieć się czegoś więcej napisz lub
zadzwoń do Komendy Hufca Ziemi Cieszyńskiej ZHP
adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 2,
43-400 Cieszyn
tel. kontaktowy: (33) 852 43 75
e-mail: hufiec@cieszyn.zhp.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.beskidzkakoliba.pl

Wybrane Atrakcje wokół Beskidzkiej Koliby:
Ochaby
ü Stadnina Koni „Ochaby” oraz Ośrodek Sportów Konnych,
usytuowane są po drugiej stronie Wisły od bazy, czas dojścia
na stadninę to około 15 minut spacerkiem.
Skoczów
ü Muzeum im. G. Morcinka, w którym zaprezentowana jest historia Śląska
Cieszyńskiego, w szczególności Skoczowa; a także życie i twórczość Gustawa
Morcinka;
ü Kryta Pływalnia „Delfin”, kompleks sportowo-rekreacyjny, składający się z dwóch
basenów oraz zjeżdżalni o długości ok. 90 metrów.
Cieszyn
ü Wzgórze Zamkowe, Rotunda św. Mikołaja (XI w.), Wieża
Piastowska (XIV w.), Pałac Habsburgów (XIX w.) czy Śląski Zamek
Sztuki i Przedsiębiorczości (2005 r.) to miejsca, które można
zwiedzić na Wzgórzu Zamkowym, niewielkim wzniesieniu
położonym w centrum miasta, nad rzeką Olzą tuż przy granicy z
Republiką Czeską;
ü Studnia Trzech Braci, miejsce, w którym wg Legendy o założeniu
Cieszyna spotkali się trzej bracia: Leszko, Cieszko i Bolko;
ü Zabudowania na Rynku, Cieszyńska Starówka oraz Cieszyńska Wenecja;
ü Muzeum Śląska Cieszyńskiego, najstarsze publiczne muzeum na ziemiach polskich,
podstawowe działy muzealne: archeologia, etnografia, fotografia, historia, sztuka oraz
technika; istnieje możliwość organizowania lekcji muzealnych;
ü Kąpielisko miejskie, znajdujące się w niewielkiej odległości od lasku miejskiego
oraz rzeki Olzy, posiada trzy baseny: brodzik, dwa baseny do pływania, a także boisko
do siatkówki plażowej, kompleks rekreacyjny dla dzieci, zjeżdżalnię.
Ustroń
ü Muzeum Ustrońskie, wpisane na listę obiektów Szlaku
Zabytków Techniki, można tam obejrzeć wystawy z zakresu
hutnictwa i kuźnictwa Ustronia, skansen przemysłowy, wystawę
etnograficzną;
ü Równica: Schronisko na Równicy; park linowy - istnieje
możliwość organizowania programów grupowych – integracyjnych, atrakcje: tor
saneczkowy, ścianka wspinaczkowa;
ü Czantoria: kolej linowa krzesełkowa, tor saneczkowy, park linowy, wieża
obserwacyjna;

ü

ü

Leśny Park Niespodzianek, dzikie zwierzęta, kompleks rekreacyjnowypoczynkowy, ruchoma ekspozycja, polana piknikowa i miejsca widokowe to tylko
niektóre atrakcje parku, w którym na chwilę można zapomnieć o rzeczywistości;
Górskie szlaki turystyczne (przykładowe):
Ustroń PKP - Równica - Ustroń Polana (szlak czerwony) – ok. 10km.;
Równica - Orłowa - Trzy Kopce Wiślańskie (szlak niebieski) ok. 9km.;
Ustroń Polana - Czantoria Wielka (szlak czerwony) ok. 4km.;
Czantoria Wielka Stożek (szlak czerwony) ok. 8km.

Wisła
ü Muzeum Beskidzkie, obejmuje wystawę eksponatów
związanych z życiem i twórczością górali Beskidu Śląskiego.
Ekspozycja główna obejmuje: podstawowe działu kultury
materialnej górali, stroje regionalne, przykłady sztuki ludowej;
ü Zamek Prezydenta RP w Wiśle Czarnym, spełnia obecnie oficjalnie funkcję
rezydencji Głowy Państwa. Kaplica na zamku, do której wejście możliwe jest tylko
podczas nabożeństw należy do jednego z elementów Szlaku Architektury Drewnianej
ü Park Linowy Przygoda Park, położony w centrum Wisły, 5 minut od rynku;
ü Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince, otwarta i oddana do użytku we
wrześniu 2008 r.;
ü Górskie szlaki turystyczne (przykładowe):
Wisła Uzdrowisko – Soszów (szlak niebieski) – ok. 7km.;
Wisła Głębce – Stożek Wielki (szlak niebieski) – ok. 6,5km.;
Wisła Uzdrowisko – Trzy Kopce Wiślańskie – Przełęcz
Salmopolska (szlak żółty) – ok. 12km.
Trójwieś Beskidzka (Istebna, Jaworzynka, Koniaków)
ü Chata Kawuloka,
ü Muzeum Regionalne „Na Grapie”, w muzeum
prezentowany jest dorobek kulturowy mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej, istnieje
możliwość wzięcia udziału w warsztatach z rzemiosła.
ü Trójstyk, Punkt zbiegu trzech granic Polski, Czech i Słowacji
ü Górskie szlaki turystyczne (przykładowe):
Istebna Jasnowice – Stożek Wielki (szlak żółty);
Istebna Kubalonka – Stecówka – Przysłop (szlak czerwony);
Beskidzka Ścieżka Planetarna: Istebna Kubalonka – Jaworzynka (Muzeum Regionalne
„Na Grapie”);
Szlak im. Jerzego Kukuczki: Istebna Centrum – Istebna Kubalonka.
Górki Wielkie
ü Chata chlebowa, wypiek chleba, wyrób masła i sera, pozyskiwanie miodu, to
atrakcje, które zapewnia chlebowa chata podczas warsztatów dla grup
zorganizowanych.

