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Centrum Turystyczne Przedborskiego Parku Krajobrazowego
powstało przy istniejącej już Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu.
Okolica i dobrze wyposażona baza sprzyjają uprawianiu
biernej i aktywnej turystyki, z której mogą zarówno korzystać
mieszkańcy okolicznych regionów, jak i grupy przyjezdne.
Doskonałe miejsce na organizację kolonii lub obozu.
KONTAKT:
Hufiec Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Bugaj 3
tel. kom. 501 899 353, tel./fax 44 683 24 66
e-mail: radomsko@zhp.pl

HISTORIA
Zaciszna Stanica w Białym Brzegu jest miejscem, które nie pojawiło się od razu, ani nie wyrosło
niczym drzewo. To czym możemy się dziś cieszyć, jest efektem wieloletniej pracy i starań wielu ludzi
dobrej woli. Pomysł budowy profesjonalnej bazy padł w 1973 roku. Poszukiwania odpowiedniego
terenu trwały do 1978 roku. Miejsce pod stanicę zostało zaproponowane przez ówczesnego
nadleśniczego i w tym samym roku władze wojewódzkie zdecydowały się na wydanie zezwoleń
na budowę siedmiu stanic.
W 1979 roku powołano radę nadzorującą budowę. Projekt Białego Brzegu został zainspirowany
stanicami funkcjonującymi w okolicach Piły i Poznania. Budowa mogła przebiegać sprawnie dzięki
zaangażowaniu wielu instytucji i firm, które wspierały przedsięwzięcie. Oficjalne otwarcie miało
miejsce 22 lipca 1979 roku. W taki oto sposób, już przez ponad trzydzieści pięć lat Biały Brzeg jest
miejscem spotkań niezliczonej liczby osób z całej Polski, jaki oazą spokoju dla wielu strudzonych
ludzi, poszukujących odpoczynku na łonie natury.
Pod koniec 2014 r. przy Stanicy udało się utworzyć Centrum Turystyczne Przedborskiego Parku
Krajobrazowego.

INFRASTRUKTURA
WYŻYWIENIE:
• murowana kuchnia
• zadaszona stołówka (na 150 osób)
• 4 posiłki
ZAKWATEROWANIE:
• dwa pawilony noclegowe
(łącznie ok. 100 miejsc)
• jeden pawilon administracyjny
• kilka pól namiotowych (z możliwościami
podłączenia do sieci elektrycznej)
• namioty wojskowe typu „10” i NS,
wyposażone w materace
oraz łóżka – kanadyjki (250 miejsc),
• murowane sanitariaty - umywalki (14 szt.),
prysznice (14 szt.), toalety (14 szt.)
MIEJSCA PROGRAMOWE:
• 4 zadaszone altany
• stołówka z kominkiem
• świetlica ekologiczna wyposażona
w sprzęt multimedialny
• 3 miejsca ogniskowe

INFRASTRUKTURA SPORTOWA:
• boisko do piłki siatkowej
• boisko do koszykówki
• łuki sportowe bloczkowe
• trampolina
• park zabaw dla dzieci
• stół do tenisa stołowego
• dmuchany basen
• sprzęt sportowy
DODATKOWE ATUTY:
• teren jest ogrodzony i oświetlony
• możliwość wykonywania
pionierki i zdobnictwa
• opieka medyczna
• strzeżone kąpielisko
przy rzece Pilicy
• bezprzewodowy internet
• przychylna kadra i dobra atmosfera
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LOKALIZACJA
Stanica i zarazem Centrum
znajdują się na terenie
Przedborskiego Parku
Krajobrazowego, w rejonie
najwyższych wzniesień pasma
Przedborsko-Małogoskiego:
Fajnej Ryby, Kozłowej Góry
oraz Bukowej Góry.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:
•
•
•
•

Przedborskim Parkiem Krajobrazowym
Nadleśnictwem Przedbórz
Urzędem Gminy Kluczewsko
Starostwem Powiatowym we Włoszczowie

PRZEDBORSKI
PARK KRAJOBRAZOWY
Przedborski Park Krajobrazowy powstał w 1988 r. Leży na terenie dwóch
województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Od 1995 roku należy do
Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Powierzchnia parku
wraz z otuliną wynosi 35019 ha. Symbolem graficznym parku jest
zawilec wielkokwiatowy na tle rezerwatów „Murawy Dobromierskie”
i „Bukowa Góra”. PPK zajmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty:
Pasma Przedborsko-Małogoskiego - będącego geomorfologiczną
osią parku, Wzgórz Łopuszańskich, Wzgórz Opoczyńskich oraz
Niecki Włoszczowskiej z Doliną rzeki Pilicy. Góra „Fajna Ryba”
(347 m n.p.m.), leżąca w Paśmie Przedborsko-Małogoskim jest
najwyższym wzniesieniem w parku i jednocześnie najwyższym
naturalnym wzniesieniem województwa łódzkiego. Lasy zajmują
ok. 64% powierzchni Parku. Dominują bory sosnowe, występują
także większe powierzchnie grądów, buczyn i dąbrów świetlistych.
W dolinach rzecznych spotyka się łęgi olszowo-jesionowe,
a w bagnistych zagłębieniach – partie olsów. Na uwagę zasługuje
udział jodły w wielogatunkowych drzewostanach, a także stanowiska
rzadkiego cisa. Na nasłonecznionych zboczach wzgórz Pasma
Przedborsko-Małogoskiego występują murawy kserotermiczne oraz
ciepłolubne zarośla z udziałem tarniny, kaliny, róż, głogu, derenia
świdwy, ligustru i jałowca. Cenne przyrodniczo miejsca objęto
ochroną rezerwatową. Utworzono 6 rezerwatów przyrody: leśny
„Bukowa Góra” chroniący stary naturalny las bukowy, porastający
wapienne wzniesienie, stepowy „Murawy Dobromierskie” chroniący
kserotermiczne murawy pochodzenia antropogenicznego, ciekawe
ze względu na rzadkość występowania w Środkowej Polsce, rezerwat
leśny „Oleszno”, w którym poddano ochronie duży kompleks leśny
zbudowany z mozaiki łęgu jesionowo-olszowego, grądu niskiego
i olsu, „Piskorzeniec” - duży rezerwat torfowiskowy chroniący trzy
zespoły przyrodnicze, w tym środowisko zarastających stawów
rybackich, torfowiska typu wysokiego oraz podmokłe siedliska borowe
i leśne, „Czarna Rózga” - rezerwat leśny chroniący las mieszany
będący mozaiką olsów, grądów, boru jodłowego i bagiennego oraz
łęgu. W 2006 roku utworzono rezerwat leśny „Ewelinów” położony
w otulinie PPK i chroniący bogatą roślinność runa lasu grądowego. Na
terenie parku występuje około 900 gatunków roślin naczyniowych,
ok. 10 tys. gatunków owadów, 22 gatunki ryb, 10 gatunków płazów,
5 gatunków gadów, ponad 100 gatunków ptaków lęgowych oraz 39
gatunków ssaków. Do najrzadszych gatunków roślin występujących
w PPK można zaliczyć: obuwik pospolity, salwinia pływająca,
sasanka wiosenna, miłek szkarłatny, wiśnia karłowata, wierzba
borówkolistna czy fiołek torfowy. Rzadkie zwierzęta to: ryby – koza,
różanka i piekielnica, ptaki – bielik, bąk, błotniak zbożowy, orlik
krzykliwy, kropiatka, ssaki – ryjówka aksamitna i malutka, rzęsorek
rzeczek oraz smużka.
Kilka cennych zabytków znajduje się w położonym na obrzeżu PPK
Przedborzu. Zachowały się tu pozostałości zamku Kazimierza
Wielkiego i kościół z gotycką wieżą z 1340 r. pod w. Św. Aleksego.
Ponadto na terenie Parku i jego otuliny znajdują się liczne kapliczki
i figury przydrożne, a także drewniane zabytki budownictwa
wiejskiego.
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ATRAKCJE

NAJBLIŻEJ POŁOŻONE OBIEKTY:
sklep spożywczy – 2 km
przystanek autobusowy – 1,5 km
kościół katolicki – 2 km
supermarket – 7 km
poczta – 7 km

przychodnia zdrowia – 7 km
stacja PKP – 44 km
stacja benzynowa – 7 km
apteka – 7 km
restauracja – 7 km
posterunek policji – 7 km

RZEKA PILICA
Niedaleko centrum płynie jedna z największych polskich rzek – Pilica. Podczas wakacji kąpielisko jest
strzeżone przez ratowników. Najbliższe mosty na rzece znajdują się w Chałupach, Przedborzu i Maluszynie, ale
w niektórych miejscach można przejść wpław. Liczne gospodarstwa agroturystyczne oferują wynajem kajaków.

GÓRSKIE KLIMATY
Centrum położone jest na obrzeżu Gór Świętokrzyskich. Pozwala to zarówno na wędrówki jednodniowe, jak
i wielodniowe. Niedaleko centrum znajduje się najwyższy szczyt województwa łódzkiego – Fajna Ryba. Szczyt
ten położony jest 347 m n.p.m. Wędrówki po wzniesieniach leżących w promieniu kilku kilometrów od stanicy
pozwalają zdobyć nawet 90 punktów do Górskiej Odznaki Turystycznej.

PRZEDBÓRZ – MIASTO KRÓLEWSKIE
W położonym siedem kilometrów od stanicy znajduje się malownicze miasteczko – Przedbórz, zamieszkane
przez nieco ponad 4 tysiące ludzi. W Przedborzu warto zobaczyć ruiny zamku należącego kiedyś do króla
Kazimierza Wielkiego, Muzeum Ludowe, pozostałości po cmentarzu żydowskim, średniowieczny kościół
św. Aleksego, ratusz, w którym Łódź otrzymała prawa miejskie, a także urokliwy rynek ze studnią. A gdy
zgłodniejecie, wręcz trzeba spróbować kugla – tradycyjnej potrawy Przedborzan.
www.przedborz.com.pl

DOJO - STARA WIEŚ /10 km pieszo od stanicy/
Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś” jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego
Związku Karate Tradycyjnego oraz Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego. To unikatowy na skalę światową
obiekt zrealizowany zgodnie z kanonami architektury japońskiej w polskim krajobrazie. Jest największym na
świecie ośrodkiem przeznaczonym do specjalistycznego treningu dalekowschodnich sztuk i sportów walki.
Znane jest z możliwości wszechstronnego treningu i obcowania z duchem,
klimatem i filozofią japońskich sztuk walki.
www.dojostarawies.com

GRZYBY, RYBY I MALINY
Okolice Białego Brzegu obfitują w dary natury – stali bywalcy dokładnie wiedzą gdzie można znaleźć
najdorodniejsze kurki, stojaki, borowiki oraz prawdziwki. W okolicznych stawach można też łowić ryby. Warto
spróbować malin oraz jagód, które rosną w wielu miejscach otaczających stanicę lasów.

BUKOWA GÓRA
Do dnia dzisiejszego wzbudza zachwyt w przybyszach i rdzennych mieszkańcach. Ten rezerwat przyrody
położony jest wokół szczytu Buczyna (wysokość 366 m n.p.m.). Jest to las bukowy o charakterze pierwotnym,
w którym znajdują się gatunki roślin chronionych. Miejsce częstych plenerów fotograficznych.

RĄCZKI
W miejscowości tej znajdują się położone najbliżej od stanicy sklepy spożywcze, a także kościół katolicki.
Atrakcją jest także stadnina koni.
www.wiesiek.kam.w.interia.pl

RĄCZKI
Współpracujemy z firmą, która może zorganizować imprezy paintballowe i inne atrakcje,
posiada też ściankę wspinaczkową.

www.sparta.org.pl

ŚCIEŻKA EKOLOGICZNA
W BIAŁYM BRZEGU
Ścieżka ekologiczna w stanicy harcerskiej powstała 22 września 2007 roku.
Celem ścieżki jest przybliżenie tajemnic przyrody oraz wzbudzenie
szacunku do niej. Dodatkowo jest to doskonała forma nauki.
Gra terenowa przeznaczona jest dla dzieci w wieku 7-11 lat.
W celu ułatwienia przeprowadzenia gry powstał przewodnik. Zadania,
które zawiera przewodnik po grze można modyfikować według własnego
uznania i potrzeb oraz dostosowywać do innych grup wiekowych.
Ścieżka składa się z następujących punktów edukacyjnych:
1. Rozpoznawanie gatunków drzew
2. Ekologiczna oczyszczalnia ścieków - zasady działania
3. Badanie czystości wody
4. Sprytne bobry
5. Pracowite mrówki
6. Świergot ptaków
7. Ssaki leśne
8. Tajemnice runa leśnego
9. Przedborski Park Krajobrazowy

Stanica Harcerska w Białym Brzegu
Centrum Turystyczne
Przedborskiego Parku Krajobrazowego
29-120 Kluczewsko, woj. świętokrzyskie
KONTAKT DO WŁAŚCICIELA
Chorągiew Łódzka ZHP Hufiec Radomsko
97-500 Radomsko, ul. Bugaj 3
tel./fax 44 683 24 66
e-mail: radomsko@zhp.pl

www.bialybrzeg.pl
/stanicabialybrzeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Publikacja opracowana przez Chorągiew Łódzką ZHP w ramach operacji
pt. Utworzenie Centrum Turystycznego Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

