
Dogodnym miejscem do rozpoczęcia spaceru jest parking na Przełęczy Magury 
Małastowskiej przy drodze wojewódzkiej nr 977 łączącej Gorlice z Konieczną i dalej 
ze Słowacją. Znajduje się on niedaleko cmentarza wojennego nr 60, na który 
zapraszamy przy okazji spaceru śladami cmentarzy z I Wojny Światowej – Magura 
Małastowska.

Z parkingu kierujemy się asfaltową drogą w kierunku 
wsi Nowica. Po ok. 5-1  minutach (300 m) odbijamy 0
w prawo na szlak niebieski. Znajdujący się przy 
drodze drewniany kierunkowskaz informuje 
wszystkich, że za 15 min. dojdziemy nim do 
schroniska PTTK im. S. Gabryela (740 m n.p.m.). 

Wchodząc na ścieżkę warto na chwilę przycupnąć przy dość okazałym mrowisku i 
przyglądnąć się pracy mrówek. Czy wiecie, dlaczego nazywa się je leśnymi 
czyścicielami? Rozglądając się wokół, podpowiedź powinna sama się nasunąć a 
sekretne życie mrówek może okazać się naprawdę fascynujące.

civitas
nostra

Trasa dzieci caę  – Park Rekreacji Rodzinnej 
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Szlak wiedzie przez piękny mieszany 
las bukowo-jodłowy. Występują tu 
także drzewostany sosnowe oraz 
świerkowe i modrzewiowe sztucznie 
nasadzane w latach powojennych. 
Może uda się wam wsłuchać               
w niezwykłe opowieści 
majestatycznych buków, które od 
dziesięcioleci stoją na straży tego 
urokliwego zakątka Beskidu Niskiego. 
U podnóża Magury Małastowskiej    
od zachodniej strony, znajduje się 
najdalej wysunięte na wschód 
stanowisko rzadkiej rośliny - turzycy 
pchlej. 

Pozwólmy dzieciom wieść 
nas ich tempem po szlaku, 
towarzysząc im                     
w odnajdywaniu leśnych 
skarbów:  szyszek, patyków, 
bukwi, kolorowych kwiatów, 
owoców jeżyny  borówki i
oraz w czasie odpoczynku 
na  pieńkach czy 
kamieniach. Kto wie, może 
niejednemu przypomni się 
własne dzieciństwo                
i hasanie po lesie.
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LEŚNE SKARBY

Po 15 min. dochodzimy do pierwszego, a jednocześnie najwyżej położonego górskiego schroniska w tej części Beskidu Niskiego. 
Kiedyś tętniący życiem drewniany, pokryty gontem budynek, obecnie nie przyjmuje turystów. Od 2018 roku prowadzona jest 
rozbudowa obiektu. Obok schroniska przechodzą 2 szlaki: zielony (ze Stróż, przez Szymbark, Smerekowiec do Wysowej-Zdroju,        
a następnie wzdłuż granicy ze Słowacją przez Lackową do Krynicy-Zdroju) oraz niebieski (z Szalowej, przez Gorlice do Bartnego). 
Swój początek ma tutaj szlak żółty, prowadzący przez Oderne do Uścia Gorlickiego na Suchą Homolę (jest to również szlak 
rowerowy ).

Mamy do wyboru podążać dalej szlakiem niebieskim lub odbić lekko na 
lewo wchodząc na bitą drogę, która po 5-10 min. i tak łączy się                   
z szlakami. Po 15 min. spaceru dochodzimy do naszej mety - Parku 
Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej. 
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PARK REKREACJI RODZINNEJ na Magurze Małastowskiej 

W pobliżu placu zabaw znajduje się górna stacja wyciągu krzesełkowego, od której zaczyna się nartostrada. Co więcej, swój 
początek i koniec ma w tym miejscu trasa narciarstwa biegowego „Jagoda”, licząca 2,5 km. 
Chętni mogą podejść jeszcze w górę, aby zdobyć szczyt Magury Małastowskiej (813 m n.p.m.) podążając ścieżką zdrowia                   
i skorzystać po drodze z wolnostojących urządzeń rekreacyjnych. 
Czas spędzony wśród drzew i na  placu zabaw na pewno na długo zapadnie każdemu w pamięci i zapewne niezwykłym, leśnym
będziecie częstym gościem tego skrawka Beskidów. 

Na miejscu stoi wiata biwakowa, pla orma widokowa, 
elementy małej architektury (ławostoły oraz kosze na śmieci).  
Brak niestety jest toalety. 

Oj. Trzeba już wracać.
A ta droga taka dłuuuuuga
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Żywokost lekarski

Knieć błotna

Krzyżownica Marzanka wonna

Po drodze zachęcamy do uważnego rozglądania się po leśnych przydrożach i wyszukiwania 
kolorowych akcentów otaczającej nas przyrody. W zależności od pory roku będą to fioletowe 
firletki, lepiężniki, błękitne krzyżownice, niezapominajki, dzwonki lub żółte pięciorniki, mniszki 
lekarskie czy okazałe smotrawy, a nawet czarnofioletowe dostojne bodziszki żałobne. Warto 
rozejrzeć się dookoła za miętą lub innym ziołem do naparu.civitas

nostra



1. Parking na Przełęczy Małastowskiej 
2. Wejscie na szlak niebieski
3. Schronisko na Magurze Małastowskiej
4. Bita droga
5. Park Rekrteacji Rodzinnej 
na Magurze Małastowskiej
6. Ścieżka zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń
7. Szczyt Magury Małastowskiej
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