Beskid Niski należy do najpiękniejszych terenów w Polsce. Powiat Gorlicki, który położony jest w znacznej
części
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Pierwsze szlaki turystyczne na ziemiach polskich wyznakowano już w 1887 roku. Głównym ich celem jest
udostępnienie najszerszemu ogółowi społeczeństwa atrakcyjnych turystycznie obszarów.
Należy przypomnieć, że kolor szlaku nie ma związku z stopniem jego trudności. Nadal niektórzy turyści
mylnie uważają, że szlak czarnego koloru jest szlakiem najtrudniejszym. Kolory szlaków turystycznych mogą
mieć znaczenie związane z ich długością, ważnością oraz przebiegiem. Kolory czerwony i niebieski przyjmuje
się jako oznaczenie szlaków głównych - kolory żółty i czarny przyjmuje się jako oznaczenie szlaków
łącznikowych - kolor zielony przyjmuje się jako oznaczenie szlaku doprowadzającego do charakterystycznych
miejsc. Jednak coraz częściej zauważa się odstępstwa od tej zasady.
Koordynacją wszystkich prac związanych z siecią szlaków zajmuje się Zarząd Główny PTTK.
Podstawową jednostka prowadzącą prace znakarskie jest grupa znakarska działająca na określonym terenie
przy Oddziale PTTK. Pod naszą administracją znajduje się obecnie około 315 km szlaków górskich.
Na szlakach turystycznych działalności naszego Oddziału są zamontowane urządzenia informacyjno turystyczne takie jak:
- drogowskazy
- szczytówki
- słupy lub rogale na stanowiskach drogowskazowych
- tablice schematyczne sieci szlaków część południowa oraz część północna umieszczone na początku
szlaku oraz skrzyżowaniach przebiegu szlaków

Z przyjemnością informujemy, że od tego roku (2016 r.) powrócił na mapę szlaków turystycznych niebieski
szlak Biecz – Rozdziele – Ferdel. Nowy odcinek szlaku Biecz – Rozdziele został połączony z istniejącym
odcinkiem Rozdziele – Ferdel. Turyści wyruszający z Biecza (poczętek szlaku przy rynku bieckim) uzyskali
tym sposobem połączenie z siecią szlaków nie tylko Beskidu Niskiego ale całych Karpat Polskich.

Z inicjatywy Magurskiego Parku Narodowego powstał nowy szlak żółty Bartne – Przełęcz Majdan – Świerzowa
Ruska – Świątkowa Wielka – Kotań – Krempna, którego fragment Bartne – Przełęcz Majdan (około 2,5 km)
znajduje się na terenie działania naszego Oddziału. Szlak rozpoczyna się przy Domu Ludowym w Bartnem, po
przejściu około 150 m drogą asfaltową szlak odchodzi w lewo w utwardzoną drogę, którą szlak prowadzi na
Przełęcz Majdan i łączy się z czerwonym szlakiem Magura Wątkowska (pomnik papieski) – Izby.
Turyści wędrujący szlakami Oddziału PTTK Gorlice mogą spotkać się w ostatnim czasie (po 2011 r.) z
zmianami w oznakowaniu i przebiegu niektórych szlaków. Dotyczy to dwóch szlaków na odcinkach w paśmie
granicznym polsko – słowackim. Na mocy porozumienia między PTTK ( ZG PTTK i KTG ZG PTTK) a Klubem
Słowackich Turystów (odpowiednik PTTK na Słowacji) likwidacji uległy odcinki graniczne niektórych szlaków
w Karpatach i Sudetach. Od początku nasz Oddział był przeciwnikiem tych działań i wyrażał sprzeciw kasacji
szlaków (przerwanie ciągłości naszego oznakowania). Na skasowanych odcinkach naszych szlaków
obowiązuje czerwony graniczny szlak słowacki.
Zmiany w oznakowaniu szlaków na terenie Oddziału PTTK Gorlice:
1.Szlak zielony: Stróże – Dzielec. Kasacji uległ (2011r.) graniczny odcinek

Przełęcz Cigielka –

Lackowa – Dzielec. Dochodząc zielonym szlakiem od Wysowej do granicy państwowej, zielony szlak
obecnie prowadzi na stronę słowacką do wsi Cigielka i dalej na szczyt Busov. (dawniej od granicy był
słowacki szlak żółty). Informacja o zmianach w oznakowaniu na stanowisku drogowskazowym w Wysowej i
na Dzielcu. Na skasowanym odcinku obowiązuje czerwony graniczny szlak słowacki.

Wysowa

2.Szlak żółty: Regetów Niżny – Wysowa. Kasacji uległ (2015r.) graniczny odcinek

Przełęcz

Regetowska – Przełęcz Wysowska. Z Regetowa szlak żółty ma kontynuację po stronie słowackiej i
prowadzi do miejscowości Regetovka. Natomiast szlak z Wysowej po dojściu do Przełęczy Wysowskiej
przechodzi na stronę słowacką i również w kolorze żółtym prowadzi do miejscowości Hutisko. Informacja o
zmianach w oznakowaniu na stanowisku drogowskazowym w Regetowie i Wysowej. Na skasowanym odcinku
obowiązuje czerwony graniczny szlak słowacki. Nadal na większości map istnieje stary przebieg tych szlaków
z przed kasacji.

Regetów

Wysowa
Szlaki turystyczne na terenie Oddziału PTTK Gorlice:
1.Szlak czerwony: Izby – Ropki –Kozie Żebro (847 m) – Regetów Niżny – Rotunda (670 m) – Zdynia –
Wołowiec - Bartne – Magura Wątkowska (pomnik papieski), długość 37 km
2.Szlak niebieski: Grybów – Chełm (779 m) – Wawrzka – Sucha Homola (704 m) – Ropki – Wysowa –
Jaworzyna Konieczniańska (881 m) - Konieczna – Dębi Wierch (650 m), długość 65 km
3. Szlak niebieski: Biecz –Lipinki – Rozdziele – Ferdel, długość 16 km

4. Szlak zielony: Stróże – Maślana Góra (753m) – Szymbark – Bielanka – Przełęcz Żdżar (550 m) – Magura
Małastowska (813 m) – Smerkowiec – Banne (594 m) – Kozie Żebro (847 m) – Wysowa – Przełęcz
Cigielka – Lackowa (997 m) – Dzielec (792 m) (na odcinku Przełęcz Cigielka – Dzielec obowiązuje
czerwony szlak słowacki), długość 63 km
5.Szlak zielony : Gorlice – Łysula (551 m) – Wapienne – Ferdel – Kornuty (830 m) – Magura Wątkowska
(pomnik papieski), długość 26 km
6. Szlak żółty: Kornuty – Bartne – Banica – Wołowiec – Nieznajowa – Radocyna – Konieczna, długość
25,5km
7. Szlak żółty: Gorlice – Przełęcz Żdzar (550 m) – Miejska Góra (613 m) – Ropa – Wawrzka – Florynka,
długość 26 km
8. Szlak żółty: Ropki – Biała Skała (903 m) - Ostry Wierch (938 m), długość 4,5 km
9. Szlak żółty: Magura Małastowska (schronisko PTTK) – Odernne - Uście Gorlickie – Homola (712 m),
długość 13,5 km
10. Szlak żółty: Regetów Niżny – Przełęcz Regetowska (646 m) – Przełęcz Wysowska (610m) –
Wysowa, długość 13,5 km. Na odcinku między Przełeczą Regetowska a Wysowską obowiązuje słowacki
czerwony szlak graniczny.
11. Szlak czarny: Klimkówka – Flasza, długość 3 km.
12. Ścieżka spacerowa: Szymbark – Beskidzkie Morskie Oko – Jelenia Góra ( zielony szlak Szymbark –
Maślana Góra)
Są wyznakowane ścieżki spacerowe do 35 cmentarzy z I wojny światowej noszący nazwę „Cmentarny Szlak
Pamięci Narodów” o łącznej długości około 96 km. Dzięki wyznakowanym ścieżkom została wzbogacona
możliwość wędrowania. Ścieżki te swoją formą odbiegają nieco od przyjętej od lat, tradycyjnej formy szlaku
turystycznego. Nie są bowiem prowadzone w jednym ciągu, na co nie pozwalają pola uprawne i
ukształtowanie terenu. Po ponad 10 latach stopniowo są odnawiane.
W 2015 roku zostały odnowione następujące szlaki: szlak niebieski Grybów – Dębi Wierch, szlak żółty Kornuty
–Konieczna, szlak żółty Regetów – Wysowa, szlak żółty Magura Małastowska – Homola, szlak zielony Gorlice
– Magura Wątkowska.
Po raz pierwszy od wielu lat mimo zgłaszanego corocznie zapotrzebowania otrzymaliśmy nowe tablice
schematycznej sieci szlaków w liczbie 10-ciu sztuk oraz część szczytówek. Na 2016 rok zaplanowane jest
odnowienie następujących szlaków: szlak zielony Stróże – Dzielec, szlak niebieski Bartne – Szalowa i szlak
żółty Gorlice – Florynka.

