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PODBABIOGÓRZE to jeden z najładniejszych i najciekawszych obszarów w Beskidach.
Na jego południu, na pograniczu polsko-słowackim, rozciąga się Beskid Żywiecki z Pasmem
Babiogórskim i najwyższym szczytem, Babią Górą zwaną „Królową Beskidów” (1725 m
n.p.m.), Pasmem Polic (Polica, 1369 m n.p.m.) oraz Pasmem Jałowieckim (Jałowiec,
1111 m n.p.m.), a na północy Beskid Makowski z Pasmem Koskowej Góry (866 m n.p.m.)
i Beskid Mały z Pasmem Leskowca (918 m n.p.m.) i Łamanej Skały (929 m n.p.m.).
Cały ten porośnięty gęsto lasami, leżący w dorzeczu górnej Skawy, teren jest wymarzonym
miejscem do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz narciarstwa. Każda pora
roku odkrywa inne oblicze Podbabiogórza. Jeśli więc ktoś miał okazję być w tych okolicach
na przykład tylko latem, warto by poznał je w zimowej szacie. I odwrotnie. A czy można
nie zobaczyć Podbabiogórza mieniącego się pięknymi barwami polskiej złotej jesieni? Albo
skąpanego w soczystej wiosennej zieleni pól, łąk i hal?
Dojazd na Podbabiogórze nie powinien sprawić nikomu żadnych trudności. Turyści zmotoryzowani mogą skorzystać z przebiegającej wschodnimi obrzeżami drogi krajowej E7 prowadzącej do przejścia granicznego w Chyżnem, drogi krajowej nr 28 Wadowice – Przemyśl,
lub dróg wojewódzkich: nr 946 Żywiec – Sucha Beskidzka i nr 956 Biertowice – Zembrzyce,
stanowiącej dogodny wariant dojazdu na Podbabiogórze ze stolicy Małopolski.
Główne miejscowości powiatu mają dobre połączenia autobusowe i busowe z Krakowem.
Stolica powiatu suskiego posiada także bezpośrednie połączenia autobusowe m.in. z Zakopanem, Nowym Sączem, Katowicami, Cieszynem, Krosnem, Warszawą i Wrocławiem.
Dla turystów podróżujących koleją najważniejszą informacją jest to, że na węzłowej stacji
kolejowej w Suchej Beskidzkiej zatrzymują się wszystkie pociągi jadące do, i z Zakopanego. Większość pociągów zatrzymuje się także na stacjach w Makowie Podhalańskim
i Jordanowie.

2

DZIEWIĘĆ gmin tworzących
powiat suski – Podbabiogórze: Budzów, Bystra
- Sidzina, Jordanów gmina,
Jordanów miasto, Maków
Podhalański, Stryszawa,
Sucha Beskidzka, Zawoja,
Zembrzyce, ma do zaoferowania turystom gęstą
sieć znakowanych szlaków
i tras poprowadzonych po
malowniczych wzniesieniach
okolicznych pasm górskich.
Wytyczonych zostało też
kilkanaście ścieżek edukacyjnych i dydaktycznych
pozwalających lepiej poznać
tutejszą przyrodę. O bogactwie tej ostatniej świadczy m.in fakt, że utworzone zostały na tym obszarze: Babiogórski
Park Narodowy, który od 1977 r. włączony jest do międzynarodowej sieci rezerwatów
biosfery UNESCO, dwa rezerwaty przyrody w Paśmie Policy i Park Krajobrazowy Beskidu
Małego obejmujący północno-zachodnie krańce Podbabiogórza. Obszar chroniony obejmuje również tereny podbabiogórskie w sąsiedniej Słowacji.
Przez teren powiatu przebiegają także: Małopolski Szlak Architektury Drewnianej,
na którym można zwiedzić m.in.: drewniane kościoły w Lachowicach, Łętowni i Zawoi
oraz skanseny w Zawoi Markowej i Sidzinie, a także karczmę „Rzym” w Suchej; Małopolski
Szlak Papieski poprowadzony śladami Jana Pawła II; Turystyczny Szlak Kolejowy przez
Karpaty. W Zawoi napotkać możemy oznakowania Małopolskiego Szlaku Owocowego.
Specjalnością zawojskiego szlaku jest borówka. Sporą atrakcją dla turystów lubiących
zimowe wędrówki mogą być oznakowane w 2007 roku trasy rakietowe w okolicach Zawoi
i Sidziny (rakiety śnieżne można wypożyczyć w wyznaczonych punktach).

NA MIEJSCU można
liczyć na dobrą, regionalną kuchnię, urozmaiconą i zróżnicowaną
cenowo ofertę noclegową – od schronisk
górskich i młodzieżowych, przez gospodarstwa agroturystyczne
po pensjonaty i hotele.
Ciekawa jest oferta kulturalna poszczególnych
gmin. Przebywający na
Podbabiogórzu mogą
zobaczyć kilka dużych
przeglądów zespołów
folklorystycznych oraz
wiele mniejszych, mających swój lokalny koloryt, imprez. Na pewno
trzeba zwiedzić
kilka interesujących,
zabytkowych obiektów.
Oprócz wymienionych już, leżących na szlaku architektury drewnianej, są to jeszcze: zespół
zamkowo-parkowy i zespół kościelno-klasztorny w Suchej Beskidzkiej oraz renesansowy
dwór obronny na Wysokiej.
Warto spędzić tu co najmniej kilka dni, by poznać dokładniej uroki tych okolic. Urozmaiceniem oferty turystycznej powiatu jest możliwość łatwego przemieszczenia się do sąsiedniej
Słowacji. Zorganizowanie transgranicznych wycieczek umożliwiają m.in.: oznakowane
piesze szlaki turystyczne, polsko-słowacka ścieżka edukacyjna oraz trasy rowerowe.
Więcej informacji, m.in. o bazie noclegowej i ofercie kulturalnej, znaleźć można
na stronach www.powiatsuski.pl oraz www.orava.sk
Przy dłuższych pobytach można też potraktować Podbabiogórze jako doskonałą bazę wypadową do bliskich: Krakowa, Wieliczki, Zakopanego, Wadowic, Oświęcimia.

Na kolejnych stronach opisanych zostało 6 najciekawszych wycieczek szlakami pieszymi oraz szlaki konne
i rowerowe Podbabiogórza.
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ŚLESZOWICE (ok. 400 m n.p.m.)
Groń Jana Pawła II (890 m n.p.m.)
Leskowiec (918 m n.p.m.)
Targoszów (ok. 550 m n.p.m.)

KRZESZÓW (ok. 450 m n.p.m.)
Czas przejścia: ok. 4 godz. 30 min.
Wędrówka na jeden z ulubionych szczytów Karola Wojtyły.
Z Gronia Jana Pawła II i Leskowca malownicze panoramy.

WYCIECZKĘ rozpoczynamy
z przystanku autobusowego
w centrum Śleszowic, obok
kapliczki z obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej i tablicą
upamiętniającą spotkanie
mieszkańcow z bpem Karolem
Wojtyłą w 1959 r. Ruszamy pomiędzy domami wsi, za znakami czarnymi, wąską asfaltową
dróżką a następnie wychodzimy na pola ponad Śleszowicami, skąd roztacza się ładny
widok na górskie otoczenie doliny Tarnawki, a nieco dalej na strome stoki Królewizny
opadające nad Tarnawę Górną. Przecinamy pas lasu sosnowego i wychodzimy na wyraźny grzbiet w rejonie kilku zabudowań, skąd kierujemy się w lewo, zgodnie z przebiegiem
grzbietu. Wędrujemy teraz dłuższy odcinek wygodną drogą podziwiając raz po raz widoki
na pasemko Żurawnicy, Jałowiec i w oddali Babią Górę i Pilsko (po lewej) oraz otoczenie
górnej części doliny Jaszczurówki (po prawej).
W końcu docieramy do miejsca, w którym do naszej trasy dochodzą znaki niebieskie, prowadzące z ostatniego przystanku autobusowego w Tarnawie Górnej. Kontynuujemy wędrówkę
za znakami niebieskimi, wchodząc wkrótce w świerkowy las, w którym ścieżka staje się
znacznie stromsza. Po pewnym czasie docieramy do prostopadłego grzbietu. Biegnie nim
szeroka droga, w którą skręcamy w prawo, dłuższy czas podchodzimy wśród pięknej buczyny
karpackiej, by w końcu osiągnąć główny grzbiet Beskidu Małego, gdzie napotykamy znaki
żółte i zielone. Skręcamy w lewo i idziemy za znakami trzech szlaków, po kilkunastu minutach
stając przed schroniskiem PTTK „Pod Leskowcem”. Warto podejść stąd w prawo, w górę,
mijając po lewej wzniesione w latach 1993–95 Sanktuarium Górskie Królowej Ludzi Gór,
na wierzchołek Gronia Jana
Pawła II, skąd rozpościera
się piękny widok na północe
zbocza Beskidu Małego,
pasemko Bliźniaków, zabudowania pobliskiej wsi Ponikiew,
a także m.in. Choczni i Wadowic oraz – w dali – Pogórza
Śląskie i Wielickie.
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BIEŃKÓWKA (ok. 390 m n.p.m.)
Koskowa Góra (866 m n.p.m.)

MAKÓW PODHALAŃSKI (ok. 370 m n.p.m.)
Czas przejścia: ok. 5 godz.

Spod schroniska wędrujemy na zachód
za znakami żołtymi, przecinamy
polanę Barglową i wchodzimy w las,
gdzie znaki żółte skręcają w lewo.
Warto jednak podejść stąd za znakami
czerwonymi na wprost, by po kilku
minutach stanąć na szczycie Leskowca,
skąd można podziwiać wspaniałą
panoramę Pasma Jałowieckiego (na tle
Babiej Góry) i Pasma Polic w Beskidzie
Żywieckim, Pasma Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim, a przy dobrej widoczności
także Gorców, Beskidu Wyspowego, Pasma Lubomira i Łysiny w Beskidzkie Makowskim,
Beskidu Śląskiego a nawet Tatr.
Powracamy do szlaku żółtego i kierujemy się nim na południe. Schodzimy dłuższy odcinek,
momentami stromo, by w końcu osiągnąć granicę pól ponad najwyżej położonymi zabudowaniami Targoszowa. Obchodzimy od prawej strony domy jednego z osiedli i kontynuujemy zejście polami, z których roztacza się ładny widok na Beskid Żywiecki z najwyższą Babią
Górą oraz bliskie Żurawnicę (po lewej) i Czarną Górę (po prawej). Docieramy do zabudowań
osiedla Rola, przechodzimy pomiędzy jego zabudowaniami i obniżamy się do kolejnego
osiedla – Wieczorki, położonego w dolinie Targoszówki. Tutaj, obok ładnej kapliczki, wystawionej w XIX w. przez górników wydobywających wówczas w tej okolicy rudę żelaza,
napotykamy węzeł szlaków turystycznych i lokalnych ścieżek dydaktycznych.
Kierujemy się stąd za znakami żółtymi i zielonymi wzdłuż małego potoczka, który następnie przekraczamy i podchodzimy na niewielki grzbiecik o nazwie Gronik, na którym napotykamy kolejną kapliczkę górniczą. Nieco
dalej rozpoczynamy zejście do Krzeszowa.
Schodzimy początkowo ścieżką, a następnie
wyraźniejszą drogą przez pola i mały zagajnik, po czym docieramy do zabudowań wsi
i drogi asfaltowej, w którą skręcamy w lewo,
dochodząc do głównej szosy przez wieś
i przystanku autobusowego Krzeszów Dąb.
Dojazd do Śleszowic i powrót z Krzeszowa:
autobusami lub busami.

Przyjemna wycieczka, prowadząca na dłuższym odcinku wygodnymi
ścieżkami wiodącymi grzbietem Pasma Koskowej Góry. Ze szczytu
Koskowej i jego najbliższej okolicy piękna panorama we wszystkich
kierunkach.

Z PRZYSTANKU PKS Bieńkówka kierujemy się za znakami niebieskimi na południe, przecinając
potok Skorutówkę. Mijamy zabudowania wsi i docieramy do kępy lasu, którą przekraczamy i wychodzimy na pola ponad Bieńkówką. W dalszym ciągu idziemy polną drogą przecinając niewielki
zagajnik i kontynuujemy podejście ku widocznej granicy lasu porastającego stoki Koskowej Góry.
Z górnego odcinka pól roztacza się ładny widok na dolinę Skorutówki i Pasmo Babicy.
Po wejściu w las czeka nas teraz odcinek stromego ale krótkiego podejścia, a następnie
dłuższy odcinek wędrówki duktem leśnym, wznoszącym się łagodnie. Warto zwrócić
uwagę na pojawiające się tutaj wśród drzew iglastych szczególnie piękne, wysokie buki.
W końcu docieramy do szerokiej poprzecznej drogi, w którą skręcamy w lewo i wkrótce
wychodzimy na odkryty teren, już w pobliżu wierzchołka Koskowej Góry. Znajdują się
tutaj dwa krzyże (kamienny i drewniany) oraz piękna kapliczka z ludową figurą Chrystusa
Upadającego pod Krzyżem. Odtąd wędrujemy za znakami żółtymi, mijając zabudowania
os. U Koska i po kilku minutach stajemy pod szczytem Koskowej Góry (nieco na lewo od
szlaku), z którego roztacza się wspaniała
panorama na Pasmo Babiogórskie, Pasmo
Polic, Gorce i wschodnią część Beskidu
Makowskiego.
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Dalszy ciąg panoramy (Pasmo Jałowieckie,
Beskid Mały, północna część Beskidu Makowskiego i Pogórze Wielickie) możemy obejrzeć
po północnej stronie szczytowej kopuły (obok
masztu telefonii komórkowej).
Spod szczytu udajemy się żółtym szlakiem na
wschód, wędrując odtąd wzdłuż głównego
grzbietu Pasma Koskowej Góry. Idziemy łagodnie, wygodną drogą, która mija kolejne
kulminacje pasma: Przysłopski Wierch, Ostrysz
i Stańkową. Co pewien czas mijamy kolejne
polany, z których roztaczają się widoki na południe (w kierunku Babiej Góry i Pasma Polic)
i północ (na pasmo Babicy i dolinę, w której leżą
wsie Bieńkówka i Jachówka, a w dalszej części
– rejon Budzowa i Marcówki).
W końcu dochodzimy do rozwidlenia szlaków.
Na wprost, w kierunku Bryndzówki, prowadzą
znaki czarne, my zaś kontynuujemy wędrówkę szlakiem żółtym, który skręca w lewo
i opuszcza grzbiet. Schodzimy dłuższy czas, momentami stromo, mijamy miejsce pamięci
poświęcone partyzantom poległym w tej okolicy w czasie II wojny światowej, a następnie
przecinamy ładny leśny potoczek. Wkrótce potem dochodzimy do granicy pól ponad
Makowem Podhalańskim i podziwiając piękne widoki na górskie otoczenie miasta, Pasmo
Jałowieckie, a później także Pasmo Polic i Babią Górę, schodzimy do centrum Makowa
(przystanek PKS i – nieco dalej – stacja PKP).
Dojazd do Bieńkówki: autobusami lub busami.
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STRYSZAWA ROZTOKI (ok. 600 m n.p.m.)
Jałowiec (1111 m n.p.m.)
Przełęcz Przysłop (661 m n.p.m.)

SUCHA BESKIDZKA (ok. 365 m n.p.m.)
Czas przejścia: ok. 5 godz. 15 min.

Niezbyt trudna wycieczka grzbietem Pasma Jałowieckiego. Ze szlaku piękne widoki, zwłaszcza na masyw Babiej Góry i Pasmo Policy, a ze szczytu
Jałowca także na grupę Pilska w Beskidzie Żywieckim i Beskid Śląski.

WYCIECZKĘ rozpoczynamy na ostatnim przystanku autobusowym w Stryszawie Roztoki.
Swój początek ma tutaj szlak żółty, którym idziemy w górę dolinki Upornego Potoku,
przekraczając mostek na nim, tuż obok ładnego wodospadu (po lewej). Mijamy pasiekę
i po kilku minutach wędrówki skrajem pól, a następnie przez las docieramy do szerokiej
drogi stokowej. Przekraczamy ją i kontynuujemy podejście południowymi stokami Jałowca, mijając wkrótce, po lewej stronie
przy szlaku, potężny 300-letni świerk
zwany „Siłosławem”, niestety obecnie niemal zupełnie już uschnięty.
Podchodzimy w dalszym ciągu, aż do
miejsca, w którym napotykamy znaki
niebieskie. Skręcamy za nimi w lewo
i stromo wznosimy się na szczyt Jałowca z malowniczą Halą Trzebuńską,
z której roztacza się piękna panorama
na Beskid Żywiecki (Babia Góra,
Mędralowa, Pilsko, Romanka, Lachów Groń) oraz – w oddali – Beskid
Śląski ze Skrzycznem i Klimczokiem
oraz Kotlinę Żywiecką.
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PRZEŁĘCZ KROWIARKI (ok. 1012 m n.p.m.)
Kiczorka (1298 m n.p.m.)
Polica (1369 m n.p.m.)
Przełęcz Kucałowa (1170 m n.p.m.)

SKAWICA GÓRNA (ok. 470 m n.p.m.)
Czas przejścia: ok. 5 godz.
Grzbietowa wędrówka Pasmem Policy. Po drodze sympatyczne
schronisko PTTK „na Hali Krupowej” i ładne panoramy z Kiczorki,
Policy i rejonu Kucałowej Przełęczy.

Ze szczytu ruszamy za znakami żółtymi na zachód. Czeka nas teraz ponad dwugodzinna
wędrówka głównym grzbietem Pasma Jałowieckiego, w znacznej części wygodną, łagodnie obniżającą się drogą leśną. Początkowo schodzimy na Przełęcz Opaczne (nieco poniżej
szlaku stoi tu prywatne schronisko górskie), następnie mijamy Przełęcz Kolędówki (skrzyżowanie z szlakiem zielonym ze Stryszawy Matusy do Zawoi Centrum) i po pewnym czasie
osiągamy szczyt Kiczory, skąd stromo schodzimy na Przełęcz Przysłop. Podczas wędrówki,
co i rusz mamy okazję podziwiać widoki na południe, przede wszystkim na pięknie prezentujący się stąd masyw Babiej Góry oraz Pasmo Polic, a w dalszej części zejścia – także na
Beskid Makowski i Wyspowy.
Na Przełęczy Przysłop przecinamy szosę Stryszawa – Zawoja i kontynuujemy wędrówkę
za znakami czerwonymi, początkowo drogą asfaltową, wśród zabudowań osiedli pokrywających rozległe południowe stoki Magurki. Obchodzimy jej szczyt od strony południowej
a następnie wschodniej, wchodząc po pewnym czasie w las. Docieramy do miejsca, w którym z prawej strony dochodzi niebiesko znakowana ścieżka z Makowa Podhalańskiego,
a następnie do końcówki drogi asfaltowej w rejonie os. Górne Podksięże, należącego już
do Suchej Beskidzkiej. Stąd schodzimy w dalszym ciągu na południe, momentami bardzo
stromo, odcinkami pól i lasu, osiągając w końcu odkryty stok, z którego roztacza się ładny
widok na Jasień, Lipską Górę i centrum Suchej. Kontynuując zejście mijamy po lewej cmentarz choleryczny z XIX w. (stąd nazwa stoku – Cholerne), docieramy do zabudowań miasta
i mijając obiekty Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oraz Hotel „Monttis” dochodzimy do
ul. Mickiewicza i stacji PKP w Suchej Beskidzkiej.
Dojazd do Stryszawy: autobusami z Suchej Beskidzkiej

Z PRZEŁĘCZY Krowiarki ruszamy za znakami
czerwonymi Głównego Szlaku Beskidzkiego
na północ, obok tablicy upamiętniającej
ostatnią wycieczkę górską kard. Karola Wojtyły. Odbył ją 9 września 1978 r., przed wyjazdem na konklawe do Rzymu, na tej samej
trasie, którą właśnie będziemy wędrować,
tyle że w kierunku przeciwnym. Wchodzimy
w las i rozpoczynamy podejście pod szczyt
Syhlca, po osiągnięciu którego, stromo lecz
krótko, schodzimy na przełączkę pomiędzy
Syhlcem a Główniakiem. Odtąd wędrujemy
dłuższy czas podchodząc łagodnie przez las,
pokonując kolejne, słabo zaznaczone w terenie kulminacje Główniaka, Wyżniego Syhlca
i Brożek, by w końcu osiągnąć szczyt Kiczorki
(Cyl Hali Śmietanowej), na którym rozpoczyna się szlak żółty do Zawoi. Warto tu przejść kilkanaście metrów w lewo, by móc podziwiać piękny widok na pobliski masyw Babiej Góry.
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Z Kiczorki schodzimy na kolejną przełączkę, a następnie rozpoczynamy kilkudziesięciominutowe podejście na szczyt Policy. Cały czas wędrujemy głównym grzbietem Pasma Polic,
którym przez setki lat prowadziła granica polsko-węgierska, a w okresie II wojny światowej
– granica pomiędzy niemiecką Generalną Gubernią a Słowacją; grzbietem tym wiedzie
także europejski dział wodny, oddzielający zlewiska mórz: Bałtyckiego i Czarnego. W końcu osiągamy szczyt, mijając krzyż upamiętniający partyzantów, walczących w tej okolicy
w latach okupacji hitlerowskiej oraz ofiary katastrofy lotniczej, która miała tu miejsce
2 kwietnia 1969 r. Ładny stąd widok na Babią Górę, Orawę i pobliski wierzchołek Czyrńca,
w kierunku którego prowadzi rozpoczynający się tutaj szlak niebieski.
Schodząc ze szczytu idziemy wciąż za znakami czerwonymi i wkrótce osiągamy teren rozległego wyrębu, skąd możemy podziwiać kolejne panoramy, tym razem na Beskid Makowski,
Beskid Wyspowy i Gorce oraz – na bliższym planie – kolejne wzniesienia w Paśmie Policy.
Wkrótce wchodzimy ponownie w las i docieramy do miejsca, w którym z lewej dochodzą
znaki zielone szlaku z Zawoi. Znajdujemy się na granicy ścisłego rezerwatu przyrody
„Na Policy” im. prof. Z. Klemensiewicza, chroniącego cenny bór świerkowy. Za znakami
czerwonymi i zielonymi wędrujemy pewien czas lasem i wreszcie wychodzimy na odkryty
teren, docierając do Przełęczy Kucałowej, na której stoi rogacz z drogowskazami turystycznymi. Warto stąd podejść w lewo na pobliski, odkryty wierzchołek Jasnej Góry, skąd
roztacza się piękna, rozległa panorama na Beskidy, Orawę i Tatry. Droga w prawo prowadzi
natomiast do widocznego schroniska PTTK na Hali Krupowej, gdzie możemy odpocząć po
trudach wędrówki.
Z Przełęczy Kucałowej idziemy początkowo za znakami niebieskimi i żółtymi, trawersując stoki
Okrąglicy, której wierzchołek pozostawiamy po prawej stronie. Po kilkunastu minutach znaki
żółte odgałęziają się w kierunku Juszczyna, a my kontynuujemy wędrówkę szlakiem niebieskim, tzw. „Gibasową drogą”. W trakcie zejścia oglądamy w prześwitach pomiędzy drzewami
widoki na Pasmo Jałowieckie. W końcu docieramy do asfaltowej drogi w rejonie należącego
do Skawicy osiedla Sucha Góra. Stąd do centrum Skawicy pozostało jeszcze kilka kilometrów
marszu – cały czas szosą, bądź z wykorzystaniem pieszego skrótu za znakami niebieskimi.

Dojazd na Przełęcz Krowiarki: samochodem prywatnym (w pobliżu przełęczy
– parking). W sezonie w godzinach porannych kursuje autobus z Suchej Beskidzkiej na
samą przełęcz. W pozostałym okresie można
dojechać jednym z licznych busów lub autobusów do przystanku Zawoja Policzne skąd
za znakami niebieskimi na przełęcz Krowiarki
ok. 1 godz. 15 min.
Powrót ze Skawicy autobusami lub busami.

PRZEŁĘCZ KROWIARKI (ok. 1012 m n.p.m.)
Babia Góra (1725 m n.p.m.)
Przełęcz Brona (1408 m n.p.m.)
Markowe Szczawiny (1180 m n.p.m.)

ZAWOJA PODRYŻOWANA (ok. 650 m n.p.m.)
Czas przejścia: ok. 5 godz. 30 min.
Najłatwiejsze podejście na najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich,
polecane średnio wprawnym turystom. Ze szczytu Babiej Góry
słynna panorama nie mająca sobie równych w Beskidach.

Z PRZEŁĘCZY Krowiarki udajemy się na południe oznakowanym czerwono Głównym
Szlakiem Beskidzkim, rozpoczynając jednostajne podejście przez las porastający północnewschodnie stoki masywu Babiej Góry. Znajdujemy się na terenie Babiogórskiego Parku
Narodowego. Po ok. godzinie marszu docieramy wreszcie do wyrównania terenu na tzw.
Sokolicy, skąd roztacza się ładny widok na szczytowe partie Babiej Góry i jej strome, północne zbocza. Uwaga! Na Sokolicy należy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi
skalistego wypłaszczenia, które obrywa się po prawej kilkunastometrową przepaścią.
Kontynuujemy wędrówkę za znakami czerwonymi, mijając miejsce, w którym w prawo
odchodzi szlak zielony, sprowadzający do tzw. Górnego Płaju, łączącego Przełęcz Krowiarki
z polaną Markowe Szczawiny. Idziemy niemal nieustannie w górę, ale już znacznie łagodniej,
grzbietem Babiej Góry. Można tu doskonale obserwować zmieniające się piętra roślinności mijamy górną granicę lasu, a następnie idziemy wśród łanów kosówek, im wyżej tym bardziej
niższych i rzadszych, docierając w końcu do najwyżej położonego piętra alpejskiego.
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W trakcie wędrówki pokonujemy kolejne spiętrzenia grzbietu, wśród których
do najwyraźniejszych należą Kępa
i Wołowe Skałki i wreszcie osiągamy,
pokrytą rumoszem skalnym, szczytową
kopułę – Diablak.
Szczyt Babiej Góry jest uważany za
najlepszy punkt widokowy w całych
Beskidach. Szczególnie pięknie prezentuje się stąd łańcuch Tatr, dominujący
ponad obniżeniem Podhala i Orawy
z błyszczącą taflą Jeziora Orawskiego.
Panorama obejmuje jednak także dziesiątki szczytów w Beskidzie Żywieckim, Śląskim, Makowskim, Małym, Wyspowym, Gorcach i Pieninach, a także szereg łańcuchów górskich już
na terenie Słowacji. Na samym szczycie warto też zwrócić uwagę na dwa obeliski: nowszy,
słowacki – poświęcony osobie Jana Pawła II oraz XIX-wieczny, wzniesiony dla upamiętnienia pobytu na szczycie arcyksięcia Józefa Habsburga.
Ze szczytu schodzimy za znakami czerwonymi na zachód, początkowo po głazach pokrywających samą szczytową kopułę (zachować ostrożność!), a następnie wygodną grzbietową
ścieżką przez tzw. Kościółki (nazwa związana z legendą, według której kiedyś miał w tym
miejscu stać kościół we wsi, która za grzechy mieszkańców zapadła się pod ziemię).
Wędrujemy zgodnie z przebiegiem granicy polsko-słowackiej, początkowo łagodnie, a później stromo, schodząc na Przełęcz Bronę, oddzielającą Babią Górę od Małej Babiej Góry.
Tu opuszczamy grzbiet i granicę państwa, skręcamy w prawo, w dół, w las i po pewnym
czasie docieramy do polany Markowe Szczawiny, na której do niedawna stało najstarsze istniejące polskie schronisko górskie w Beskidach Zachodnich, zbudowane w 1906 r. Obecnie
na jego miejscu powstaje nowy obiekt.
Z Markowych Szczawin kierujemy się w dół, w stronę Zawoi, początkowo za znakami zielonymi i czarnymi. Wkrótce docieramy do rozwidlenia, gdzie wybieramy szlak czarny, prowadzący w prawo. Schodzimy dłuższy odcinek, miejscami stromo, mijając po drodze polanę
Dejakowe Szczawiny, gdzie przekraczamy potok. Dalszy ciąg wędrówki prowadzi grzbietem
Starego Gronia. Mijamy kolejną, znacznie większą polanę o nazwie Sulowa Cyrhla, po pewnym czasie przekraczamy granicę Babiogórskiego Parku Narodowego, by wreszcie opuścić
las, wychodząc ponad zabudowania Zawoi. Podziwiając ładny widok na Pasmo Jałowieckie
(po lewej) i bliskie fragmenty Pasma Polic (po prawej) dochodzimy do osiedla Ryżowana
i wąskiej drogi asfaltowej, którą schodzimy do doliny Jaworzyny, głównej drogi przez wieś,
i przystanków autobusowych w rejonie osiedla Podryżowana.
Dojazd na Przełęcz Krowiarki: samochodem prywatnym (w pobliżu przełęczy
– parking). W sezonie w godzinach porannych kursuje autobus z Suchej Beskidzkiej na
samą przełęcz. W pozostałym okresie można
dojechać jednym z licznych busów lub autobusów do przystanku Zawoja Policzne skąd
za znakami niebieskimi na przełęcz Krowiarki
ok. 1 godz. 15 min.
Powrót z Zawoi Podryżowanej autobusami lub busami.

ZAWOJA MARKOWA (ok. 1012 m n.p.m.)
Markowe Szczawiny (1180 m n.p.m.)
Babia Góra (1725 m n.p.m.)
Gajówka Hviezdoslava (886 m n.p.m.)

SLANA VODA (750 m n.p.m.)
Czas przejścia: ok. 6 godz.
Piękna wycieczka pozwalająca poznać polskie i słowackie oblicze
„Królowej Beskidów”. Na odcinku Markowe Szczawiny – Babia Góra
prowadzi tzw. „Percią Akademików”, jednym z najpiękniejszych,
ale i najtrudniejszych szlaków beskidzkich, ubezpieczonym w kilku
miejscach klamrami i łańcuchami, w związku z czym polecana jest
wprawniejszym turystom.

WYCIECZKĘ rozpoczynamy na ostatnim
przystanku autobusowym w Zawoi Markowej. Przekraczamy tu granicę Babiogórskiego
Parku Narodowego i idziemy za znakami
zielonymi płasko, szeroką drogą leśną przez
tzw. Pośredni Bór w górę doliny Marków
Potoku. Po pewnym czasie przekraczamy
potok i nieco dalej rozpoczynamy podejście.
Odtąd dłuższy czas podchodzimy stokami
Babiej Góry, miejscami stromo, zwłaszcza na
końcowym odcinku. W końcu mijamy małą
Kolistą Polanę, docieramy do miejsca, w którym z lewej strony do naszej trasy dochodzi
szlak czarny z Zawoi Podryżowanej i wraz z nim osiągamy polanę Markowe Szczawiny ze
schroniskiem PTTK i węzłem szlaków turystycznych.
Spod schroniska udajemy się w lewo, początkowo za znakami niebieskimi i żółtymi. Idziemy tzw. Górnym Płajem, wygodną drogą leśną trawersującą północne stoki Babiej Góry. Po
ok. 15 min. opuszczamy Płaj i szlak niebieski, skręcamy w prawo za znakami żółtymi i rozpoczynamy strome podejście przez las świerkowy, zbliżając się do doliny potoku Szumiąca
Woda. Kontynuujemy podejście w górę potoku mijając jego źródliskowy teren i po pewnym
czasie osiągamy malowniczą Suchą Kotlinkę w rejonie górnej granicy lasu. Tu rozpoczyna
się najatrakcyjniejszy fragment naszej wycieczki, która prowadzi odtąd tzw. Percią Akademików. Wspinamy się stromo wśród zarośli i kosodrzewiny, docierając do niewielkiej półeczki skalnej, ubezpieczonej łańcuchem (zachować ostrożność!). Nieco dalej pokonujemy
kolejne skaliste spiętrzenie stoku (klamry,
łańcuch), za którym podchodzimy w dalszym
ciągu bardzo stromo, docierając do gołoborza
pokrywającego szczytowe partie masywu.
W końcu mijamy niewielki ołtarz polowy
z figurką Matki Bożej Królowej Babiej Góry
w naturalnym wgłębieniu skalnym i po chwili
stajemy na szczycie „Królowej Beskidów”.
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Przekraczamy granicę na Diablaku
i kontynuujemy wycieczkę słowackiem
szlakiem żóltym. Najpierw schodzimy
stromo, a następnie kierujemy się w prawo, podążając łagodnie w dół trawersem południowych stoków Babiej Góry
wśród łanów kosodrzewiny. Po pewnym
czasie docieramy do granicy lasu,
a nieco dalej wkraczamy na widokową
Uściańską Polanę, w górnej części której
mijamy ciekawą wychodnię piaskowca
zwaną Diablim Stołem. W dalszym
ciągu schodzimy stromo, najpierw
ścieżką, a później szerszą drogą, mijając
granicę słowackiego rezerwatu przyrody
„Babia Hora”. Przecinamy szeroką drogę
stokową i kontynuujemy strome zejście docierając do kładki ponad małym wodospadem na
strumieniu. Stąd idziemy, już znacznie łagodniej, drogami leśnymi, docierając w końcu do
nitki asfaltu i łąki, na której stoi tzw. „Gajówka Hviezdoslava”, w której mieści się niewielka
ekspozycja poświęcona słowackim pisarzom: poecie Pavlowi Országhowi „Hviezdoslavowi”
i Milo Urbanowi. Stąd w ciągu kilkudziesięciu minut, idąc wciąż za znakami żółtymi malowniczą Aleją Hviezdoslava, docieramy
do schroniska turystycznego w Slanej
Vodzie, osiedlu należącym do Oravskiej
Polhory.
Dojazd do Zawoi Markowej:
autobusami i busami.
Powrót z Oravskiej Polhory
samochodem przez przejście
graniczne w Korbielowie
lub Lipnicy WIelkiej.
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SZLAKI
KONNE
Z wytyczonych w powiecie ok. 210 km tras
oznakowanych jest już 167 km. Szczególnie
aktywny w tych pracach jest KS „Bór”
z Toporzyska. Już dzisiaj można przejechać
z Tarnawy Dolnej przez Lipską Górę do Suchej
Beskidzkiej i dalej przez Zasypnicę, Przysłop,
Zawoję na Mosorny Groń, Cyl, Pasmem Policy,
następnie przez Zubrzycę Górną (powiat
nowotarski), Spalenicę do Toporzyska i dalej
do Jordanowa. Trasa ta prowadzi przez
najpiękniejsze tereny Podbabiogórza i ma
wiele lokalnych odgałęzień i pętli.
W oparciu o bazę wymienionych poniżej
ośrodków, można zaplanować kilkudniowe
rajdy konne po Beskidach i polsko-słowackim
pograniczu.

CAŁE Beskidy nadają się znakomicie do uprawiania turystyki jeździeckiej, nie dziwi więc,
że to właśnie tu PTTK wytyczył Transbeskidzki Szlak Konny. Ten najdłuższy górski szlak
jeździecki w Polsce liczy aż 600 km i prowadzi od Brennej w Beskidzie Śląskim do Wołosatego
leżącego na krańcu Bieszczad. Szlak ten przebiega południowymi obrzeżami powiatu
suskiego, od przełęczy Głuchaczki (830 m n.p.m.), wzdłuż polsko-słowackiej granicy,
do przełęczy Klekociny (864 m n.p.m.) i dalej przez Zawoję do przełęczy Krowiarki.
W ostatnich latach podjęte zostały działania, prowadzone głównie przez miejscowe ośrodki
jeździeckie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, zmierzające do stworzenia sieci
szlaków konnych na Podbabiogórzu, zwiększających możliwości uprawiania jeździeckiej
turystyki górskiej. Obecnie trwają prace przy znakowaniu szlaków.

OŚRODKI JAZDY KONNEJ
Klub Jazdy Konnej „Bór”,
Toporzysko 454-Folwark, 34-240 Jordanów, tel.: 018 2873832; www.toporzysko.pl
Ośrodek Jazdy Konnej Dyzma, 34-222 Zawoja Widły 151, tel.: 033 8773404; www.zawoja.pl/konie.
Stadnina Koni Huculskich,
Tarnawa Dolna 335, 34-210 Zembrzyce, tel.: 032 2198795, 505 314 243; www.leskowiec.stadniny.pl
Gospodarstwo agroturystyczne Drwalówka,
Grzechynia 647, 34-220 Maków Podhalański, tel.: 033 8747059; www.drwalowka.pl
Ośrodek Jeździecki Makowska Góra, os. Jurki 1, 34-220 Maków Podhalański, tel. 604 082 209
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SZLAKI
ROWEROWE

PRZEZ powiat suski przebiega dalekobieżny rowerowy Szlak Bursztynowy (Budapeszt
– Kraków – Gdańsk), który należy do sieci Zielonych Szlaków Greenways. Ze słowackiej strony
wiedzie on na Przełęcz Krowiarki, a następnie asfaltowymi drogami przez Zawoję Centrum,
Przełęcz Przysłop i Stryszawę do Suchej Beskidzkiej. W stolicy powiatu przekracza rzekę Skawę
i prowadzi dalej wzdłuż jej wschodniego brzegu do Zembrzyc, a następnie Marcówki i przez
grzbiet Chełmu do Stryszowa.
W ramach współpracy polsko-słowackiej realizowany jest projekt „Babiogórska Pętla” – szlak
rowerowy dookoła najwyższego szczytu Beskidów Zachodnich. Jego łączna długość to ok. 72
km, z czego ok. 18 km po stronie słowackiej. W ubiegłym roku otwarto już nowe turystyczne
pieszo-rowerowe przejście graniczne Moczarki – Oravská Polhora, które turystom rowerowym
umożliwia łatwy dostęp do słowackich tras pod Babią Górą. Na wschodzie pętla przecina
granicę na turystycznym przejściu granicznym Przywarówka – Oravská Polhora. Po polskiej
stronie trasa przebiega przez tereny gmin Lipnica Wielka, Jabłonka, Zawoja, Maków
Podhalański, Stryszawa, Koszarawa, Jeleśnia. Docelowo do pętli będzie można dojechać trasą
łącznikową, z każdej z pozostałych gmin leżących na Podbabiogórzu. W efekcie ma powstać
po obu stronach granicy zwarty, lokalny system komunikacyjny dla turystyki rowerowej
z możliwością połączenia z systemem europejskich turystycznych tras rowerowych EuroVelo
i siecią szlaków Greenways. W 2007 roku rozpoczęte zostały prace prowadzone w ramach
projektu Leader+ przez LGD „Podbabiogórze” zmierzające do wytyczenia ekomuzealnego
szlaku rowerowego „Szlakiem atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza” prowadzącego
m.in. po ciekawych miejscach związanych z dziedzictwem kulturowym regionu.
Na terenie powiatu suskiego wytyczono również
kilkanaście lokalnych tras rowerowych, o różnym
stopniu trudności. Planując rowerowe eskapady trzeba
pamiętać o górskim charakterze tych tras i uwzględnić
zróżnicowaną intensyfikację w ich oznakowaniu.
Miłośnikom dwóch kółek z pewnością przydadzą się
szczegółowe mapy odwiedzanych terenów.

Sucha Beskidzka:
1. ul. Zamkowa – Jasień – ul. hr. J. Tarnowskiego – ul. Zamkowa (4 km; znaki żółte).
2. ul. Zamkowa – os. Bacowie – os. Koźle – Błądzonka – ul. Batalionów Chłopskich –
ul. hr. J. Tarnowskiego – ul. Zamkowa (8,4 km; znaki niebieskie).
3. ul. Zamkowa – Rynek – ul. Kościelna – ul. 3 Maja – Podksięże – Magurka – os. Bielasy
– Grzechynia – os. Za Wodą – os. Zarębki – os. Sumerówka – ul. Nad Skawą – ul. Piłsudskiego
– Rynek – ul. Zamkowa (21,7 km; znaki pomarańczowe).
4. ul. Zamkowa – Rynek – ul. Kościelna – ul. 3. Maja – Podksięże – Magurka – Zawoja Zakamień
(9,9 km; znaki zielone).
5. ul. Zamkowa – Rynek – ul. Kościelna – ul. 3. Maja – Podksięże – Magurka – Zawoja Przysłop
– Stryszawa Huciska – Stryszawa – os. Role – ul. Mickiewicza – Rynek – ul. Zamkowa
(21,7 km; znaki fioletowe).

Maków Podhalański:
1. Rynek – os. Makowska Góra – os. Jurki – Rynek (ok. 5 km; znaki żółte).
2. Rynek – os. Makowska Góra – Bryndzówka – Przysłopski Wierch – Koskowa Góra
– Żarnówka – ul. Głowackiego – ul. 3. Maja (ok. 20 km; znaki czerwone).
3. Rynek – os. Makowska Góra – os. Za Górą – os. Polana – Maków Dolny – os. Za Wodą
– Grzechynia – Maków Podhalański PKP (ok. 10 km; znaki niebieskie).

Zawoja:
1. Zawoja Centrum – Zawoja Smyraki – Zawoja Przysłop – Zawoja Marszałki (11 km; znaki niebieskie).
2. Zawoja Wełcza Leśniczówka – Zawoja Kolędówka – Zawoja Skupnie – Zawoja Wełcza
(8,5 km; znaki czerwone).
2a. Zawoja Kolędówka – Zawoja Wełcza (3 km; znaki żółte).
3. Zawoja Wełcza – Zawoja os. Za Polaną – Zawoja Widły – Zawoja Wełcza (10 km; znaki zielone).

Gminy Bystra Sidzina i Jordanów:
1. Jordanów PKP – Wysoka
– Góra Ludwiki – Toporzysko
– Bystra Urząd Gminy
– Jordanów PKP (21,3 km;
znaki czerwone).
2. Bystra Urząd Gminy – Sidzina
Jarominy – Sidzinka Mała
– Toporzysko – Bystra Urząd
Gminy (33,3 km; znaki
zielone).

Stryszawa:
Trwają obecnie prace
nad wytyczeniem 3 nowych
tras rowerowych (w miejsce
aktualnie oznakowanych).
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Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
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