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Janusz JĘDRYGAS

Nowy szlak

W lipcu tego roku została wyznaczona nowa ścieżka turystyczna w Beskidzie Małym.

Oznaczono ją kolorem niebieskim.

Rozpoczyna się na przystanku PKS Tarnawa Górna (460 m n.p.m.). Na niewielkim

placu znajduje się kiosk spożywczy „Delikates” z  prawej  Leśniczówka.  Główna droga na

Krzeszów odchodzi w lewo, a szlak podąża w prawo wzdłuż potoku Tarnawki. Z prawej mija

typową dla tych terenów kapliczkę z rzeźbą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem. Kapliczka

pochodzi z 1916 r. a figura z przełomu XVIII i XIX w. Po chwili marszu dochodzimy do

skrzyżowania dróg (475 m n.p.m.). Po prawej stoi okazały dąb obok ławeczka i lipa, na której

spostrzegamy  kapliczkę  z  Matką  Boską.  Szlak  podąża  w  prawo  pod  kątem  prostym.

Przechodzimy 200 m asfaltową drogą docierając do kolejnego skrzyżowania. Droga asfaltowa

prowadzi prosto, szlak skręca w lewo między płoty. Gruntowa dogra którą podążamy służy do

zwożenia płodów rolnych zaprzęgami  konnymi lub traktorami.  Droga rozwidla się,  by po

chwili się połączyć. Podążamy prawą odnogą obok zamkniętej studni. Droga ma kamienistą

powierzchnię, jakby specjalnie brukowaną kamieniami. Mijamy pola uprawne, rzadkie laski

i zarośla koło drogi. Rozszerza się widok na południe. Stopniowo wyłaniają się na dalszym

planie  Babia  Góra,  Cyl  i  część  Pasma  Polic,  następnie  bliżej  Pasmo  Jałowca  Wielkiego

z Magurą nad Suchą Beskidzką i Kiczorą oraz na pierwszym planie Żurawnica i Prorokowa

Góra należące do Pasma Powelskiego (Beskid Makowski). Dochodzimy do dawnego szlaku

czerwonego  Leskowiec  –  Skawce  zlikwidowanego  po  rozpoczęciu  budowy  zbiornika

wodnego na Skawie w Świnnej Porębie. Podążamy w lewo niewielkim grzbietem, z którego

otwierają się ograniczone widoki na dolinę Jaszczurowej z prawej strony szlaku. Wkraczamy

w  las  jodłowo-świerkowy,  najpierw  dość  płasko  następnie  trochę  ostrzej  pod  górę.  Las

stopniowo przechodzi w bukowy następnie mieszany. Mijamy rozwidlenie dróg by po chwili

stracić swą stromość. Szlak przechodzi na lewą stronę grzbietu, w prawo odchodzi inna leśna

ścieżka. Szlak mija Makowską Górę (720 m) i łagodnie podnosi się do Królewizny (819 m),



za  którą  odchodzi  do  szlaków  żółtego  Leskowiec  –  Czartak  i  zielonego  Leskowiec  –

Mucharz.  Po ok. 1 h 30 min.  osiągamy punkt połączenia się szlaków. Podążamy w lewo

wspaniałą  grzbietową  trasą  wytyczoną  w  1927  r.  przez  W.  Midowicza.  Wśród  rzadko

rosnących wspaniałych buków otwierają się widoki z prawej na Gancarz, Bliźniaki, Dolinę

Barglową,  z  lewej  na  Babią  Górę,  Pasmo  Polic,  pasmo  Jałowca  Wielkiego,  Żurawnicy

(727 m).  Powoli  wznosząc  się  przechodzimy  obok  polany  Beskid  i  docieramy  do  węzła

szlaków koło  schroniska  „Na Leskowcu”  usytuowanego  na  wysokości  około  865  m pod

szczytem Gronia Jana Pawła II – dawna Jaworzyna 890 m.

Znakowanie  szlaku  przeprowadzili:  Włodzimierz  Firek,  Tadeusz  Mądry,  Janusz

Jędrygas.


