
INFORMACJE 

I. Jak dotrzeć do Bacówki na Brzance (Jodłówka Tuchowska)? 

http://www.brzanka.pl/dojazd_fun.html 

1. Samochodem bezpośrednio pod Bacówkę – z Tarnowa przez Tuchów, w Lubaszowej 

skręcić w lewo, przez przejazd kolejowy do Jodłówki Tuchowskiej, na skrzyżowaniu do 

Rzepiennika skręcić w lewo obok sklepu (drogowskaz „Wieża widokowa”), jak skończy 

się asfalt skręcić w lewo i drogą leśną kilkadziesiąt metrów. 

2. Autobusem /busem z dworca autobusowego w Tarnowie do Jodłówki Tuchowskiej 

(czas jazdy ok. 50 min.) - wysiąść na przystanku „Granica”, przy sklepie (drogowskaz 

”Wieża widokowa”), dalej pieszo drogą asfaltową ok. 2,5 km.  

3. Pociągiem z dworca PKP w Tarnowie do Lubaszowej (czas jazdy ok. 30 min.) – ze 

stacji pieszo przez przejazd kolejowy, szlakiem czarnym w kierunku klasztoru 

o. redemptorystów, stamtąd szlakiem żółtym – łącznie ok. 2.5 h. 

4. Istnieje możliwość wynajęcia busa (autobusu) – proponowany odjazd spod dworca 

PKS w Tarnowie o godz. 14.00 – prosimy o zadeklarowanie chęci takiego dojazdu na 

e-mail: 25lecieskt@gmail.com do 16.06.2017 r. 

 

Nie podajemy dokładnych godzin odjazdu autobusów/busów i pociągów bo 

rozkłady jazdy do lipca mogą ulec zmianie. Jeśli będziemy mieć Twój adres 

e-mail lub nr telefonu to prześlemy dokładne informacje pod koniec czerwca. 
 

II. Gdzie będziemy? 

Bacówka jest położona na Pogórzu Ciężkowickim, w Parku Krajobrazowym 

Pasma Brzanki, na wzniesieniu 508 m n.p.m. Z północnej strony graniczy z bukowym 

lasem, którym jest porośnięty grzbiet pasma, układający się ze wschodu na zachód. 

Obok bacówki stoi wieża widokowa, z której rozpościera się panorama daleko na 

południe, w kierunku Beskidu Sądeckiego i Niskiego. W wyjątkowo przejrzyste dni 

można nawet dostrzec stąd Tatry. Nieopodal w lesie - szczyt Brzanki 534 m n.p.m. 

http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/Atrakcje/Przyroda/Park-Krajobrazowy-Pasma-

Brzanki 
 

III. Zostań naszym sponsorem 

Jeśli Ty/Twoja Firma możecie wesprzeć obchody Jubileuszu finansowo będzie 

nam bardzo miło, a w zamian za to logo Twoje/Twojej Firmy umieścimy na 

okolicznościowej koszulce. Wpłaty (dowolnej wielkości) z podaniem w tytule 

przelewu nazwiska/nazwy ofiarodawcy prosimy kierować na konto nr  

66 1160 2202 0000 0003 0631 0484 – Michał Niemiec. 
 

www.skt.zst.tarnow.pl 
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