
 

 

Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” 
karta dostępności   

Informacje podstawowe   
 

Góra Św. Anny, ul. Leśnicka 10, 47-150   

GPS: N 50.453076, E 18.167565 
 +48 77 4 61 50 74 

 gsa@zopk.pl  

 http://zopk.pl/pl/    

Opis  

Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” został 
utworzony w 1988 roku. Obejmuje on Grzbiet 
Chełma. Obszar parku to 5.051 ha a wraz z strefą 
ochronną ponad 13.700 ha.  

Jest to miejsce o wybitnych walorach przyrodniczo-
krajobrazowych i geologicznych i dlatego uzyskał w 
2010 r. status Geoparku Krajowego (w Polsce są 3 
geoparki). W geoparku można zobaczyć jedne z 
najładniejszych i dobrze zachowanych profili 
środkowego wapienia muszlowego z liczną, dobrze zachowaną fauną i florą, a także pozostałości po 
nieczynnym stratowulkanie.   

Punktem centralnym parku jest Góra Św. Anny o wysokości 404 m n.p.m., pochodzenia 
wulkanicznego, na szczycie której wznosi się Bazylika Św. Anny połączona z klasztorem 
franciszkańskim. Na zboczach Góry rozlokowana jest XVIII-wieczna kalwaria, która obejmuje              
40 kaplic. Na Górze Św. Anny znajduje się też ogromny amfiteatr, Pomnik Czynu Powstańczego i inne 
atrakcje. Wokół Góry Św. Anny znajduje się gęsta sieć ścieżek dydaktycznych, pieszych szlaków 
turystycznych i tras rowerowych. Szczegółowe informacje o trasach znajdują się na stronie 
http://zopk.pl/pl/. Wycieczki po (geo)parku odbywają się bez przewodnika.  

Dostępność  

Wejście 

 W parku nie ma oznakowanych wejść, w pobliżu ścieżek dydaktycznych znajdują się tablice 
informacyjne (mapy). Poza Górą św. Anny wejścia na ścieżki znajdują się w: Żyrowej, Ligocie 
Dolnej, Zalesiu Śląskim. 

 Wejście na geostanowisko nefelinitu znajduje się w pobliżu Zajazdu Pod Górą Chełmską. 
Wejście jest bez barier, bez stopni/progów większych niż 5 cm i innych barier, szerokość 
powyżej 80 cm.  



 

  
Od lewej strony: Wejście na teren geostanowiska, wejście na geostanowisko nefelinitów 

Obszary zewnętrzne  

 Z uwagi na lokalizację i charakter parku (park na wzgórzu), jest nawierzchnia ścieżek na terenie 
parku nierówna, z wieloma barierami, takimi jak wąskie przejścia, wąskie ścieżki leśne, strome 
pochylenia podłużne, pochylenia poprzeczne, korzenie, schody itd.  

 Materiał nawierzchni szlaków turystycznych jest różny. W parku są ścieżki wyasfaltowane, 
wybrukowane, ale także odcinki o trudnych nawierzchniach - polne/leśne drogi, utwardzone 
nawierzchnie, łąki. 

 Ze względu na teren, zwiedzanie niektórych odcinków szlaków przez osoby z dysfunkcją 
ruchową, osoby z upośledzeniem wzroku lub osoby z wózkami dziecięcymi jest w znacznym 
stopniu ograniczone lub niedostępne. 

 Na terenie parku znajdują się pergole i miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 

 Na szlaku znajdują się tablice informacyjne i orientacyjne (w jęz. polskim), które są łatwe do 
odczytania i zrozumienia. 

  

  
Od lewej strony: Geostanowisko, platforma widokowa, Grota Lurdzka, Amfiteatr i Pomnik Czynu 
Powstańczego



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Na terenie parku, v Domu Pielgrzyma (al. Jana Pawła II 7, Góra Św. Anny) znajduje się toaleta 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych.  

 Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm. 

 Drzwi otwierają się na zewnątrz (z kabiny). 

 Kabina ma wymiar co najmniej 160x160 cm.   

 Obok miski WC jest przestrzeń manewrowa do wózka (o szerokości co najmniej 90 cm), bez 
przeszkód (takich jak np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak i inne). 

 Po obu stronach miski WC jest poręcz.  

 Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.   

Usługi i wyposażenie  

 Wyposażenie dostępne bez barier architektonicznych: sklep z pamiątkami (Góra Św. Anny), 
zaplecze gastronomiczne ( Góra Św. Anny, Leśnica, Zdzieszowice, Zakrzów, Olszowa) 

 Park jest dostępny bez potrzeby wcześniejszego uzgadniania. 

 Na teren parku można wchodzić z psem przewodnikiem. Wyjątkiem jest kompleks klasztorny             
i Dom Pielgrzyma. 

 Plac zabaw dla dzieci (Góra Św. Anny – 2 place, Wysoka, Leśnica, Ligota Dolna, Kadłubiec, 
Czarnocin, Żyrowa – 2 place). 

 Kącik dla dzieci (Góra Św. Anny - Dom Pielgrzyma). 

 Specjalne materiały informacyjne dla dzieci - przewodnik edukacyjny dla dzieci oraz 
kolorowanki. 

 Parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych (Dom Pielgrzyma). 
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