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1. Wyruszamy za kościół drogą między 
cmentarzami w stronę przysiółka Szymcze. 
Idziemy prosto aż do przydrożnego krzyża.

2. Idziemy dalej drogą asfaltową w dół.
3. Na rozwidleniu dróg asfaltowych skręcamy w lewo i idziemy 
dalej w dół i w górę i ponownie w dół i w górę.
4. Po drugiej dolince dojdzie do nas żółty szlak.
5. Na końcu drogi zgodnie ze szlakiem skręcamy w prawo i 
idziemy cały czas drogą asfaltową (zgodnie ze szlakiem) aż droga 
zejdzie do głównej drogi DW 943 w pobliżu przejścia granicznego.

8. Początkowo idziemy szeroką drogą leśną aż 
szlak zakręci w lewo przechodząc przez potok.
9. Mijamy pierwsze odnogi i za szlakiem 
schodzimy w ścieżkę po prawej stronie.
10. Idąc ścieżką krzyżujemy się z szerszymi 
drogami aż szlak wejdzie na zakręcającą drogę.
11. Idąc dalej za szlakiem wychodzimy z lasu i 
dochodzimy do asfaltowej drogi.
12. Wchodzimy na chodnik w prawo i idziemy 
aż do kościoła (szlakiem żółtym).

13. Idziemy dalej do ronda. Zmieniamy szlak na zielony.
14. Na rondzie za zielonym szlakiem wchodzimy w drogę w lewo w kierunku 
Koniaków Rupienka.
15. Tuż przed domostwem kierujemy się w lewo wzdłuż drzew.
16. Kawałek dalej szlakiem skręcamy w leśną ścieżkę w dół.
17. Po przejściu mostku szlak wychodzi na drogę asfaltową – skręcamy w prawo.
18. Na rozwidleniu dróg asfaltowych skręcamy w prawo.

23. Idąc nieco dalej zgodnie 
ze szlakiem skręcamy w lewo 
i idziemy przez teren 
zabudowany Zapasiek, potem 
przez las i kolejny przysiółek.

24. Idąc dalej po dwóch wirażach droga 
wpada do innej drogi z niebieskim 
szlakiem. Zmieniamy szlak na niebieski. 
Idziemy w lewo.
25. Gdy droga, już asfaltowa, wyprowadzi 
nas w górę do skrzyżowania, za szlakiem 
skręcamy w lewo i od razu w prawo.

26. Idziemy dalej w górę. Za chwilę na rozwidleniu 
kierujemy się w prawo (zgodnie ze szlakiem).
27. Dochodzimy do drogi DW 943 – łagodnym 
skrętem w prawo podchodzimy kilka metrów.
28. Przy przystanku autobusowym skręcamy w lewo 
i idziemy aż do skrzyżowania z przydrożnym krzyżem.

29. Kontynuujemy szerszą prawą drogą: jeszcze nieco w dół, 
a potem dużo w górę, znów nieco w dół i w górę – cały czas 
niebieskim szlakiem.
30. Po minięciu ostatnich zabudowań droga wprowadzi nas 
w las. Pilnujemy się szlaku (troszkę zmyłkowy zakręt w lewo, 
i obchodząc Gańczorkę w lewo i w prawo).
31. Gdy z prawej strony dołączy się szlak żółty, wkrótce 
dochodzimy do rozwidlenia szlaków.

19. Na kolejnym rozwidleniu skręcamy w lewo.
20. Na skrzyżowaniu ze sklepem Ranczo skręcamy w prawo na most.
21. Tuż za mostem skręcamy za szlakiem w lewo w leśną drogą, 
którą z czasem prowadzić będzie do góry.
22. Gdy wyjdziemy z lasu droga nas wprowadzi do większej drogi –
skręcamy za szlakiem w prawo. Trochę znów pod górę.

I 0,9Przydrożny krzyż na Gazurach

III 7,8Kościół MB Frydeckiej w 
Jaworzynce Trzycatku

IV 12,0Kaplica MB Królowej Pokoju w Jaworzynce Zapasiekach

V 15,6Kapliczka na 
Wyrchczadeczce

VI 17,1Kapliczka na Wyżranej

VII 19,9Krzyż przydrożny na Przełęczy 
Koniakowskiej

VIII 24,8Rozwidlenie szlaków pod Karolówką

TRASA ŻÓŁTA
Dobrego Pasterza 44 km

6. Skręcamy w lewo.
7. Gdy będziemy zbliżać się do lewoskrętu, 
zgodnie ze szlakiem skręcamy w prawo w las.

II 4,7Wejście do lasu w Jasnowicach
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32. Skręcamy w lewo na szlak czarny i zielony.
33. Po chwili rozwidlenie – idziemy prosto za 
szlakiem czarnym.
34. Na końcu czarnego szlaku od prawej strony
dochodzi czerwony – idziemy prosto za czerwonym.
35. Dochodząc do drogi asfaltowej idziemy zgodnie
ze szlakiem w prawo i od razu w lewo.
36. Gdy zobaczymy drewniany kościół, przez parking 
idziemy do niego.

51. Na drodze asfaltowej skręcamy w prawo za szlakiem żółtym.
52. Chwilę po tym jak skończy się asfalt szlakiem kierujemy się lekko w lewo.
53. Dochodząc do pierwszej drogi asfaltowej, przekraczamy ją idąc prosto w dół.
54. Dochodząc do drugiej drogi asfaltowej szlakiem zakręcamy w prawo.
55. Po kilku metrach skręcamy w asfaltową drogę w lewo w stronę przysiółka Suszki.
55. Między drzewami po prawej stronie pojawia się droga – skręcamy w nią i dalej polną 
drogą schodzimy w dół. Z czasem przy zabudowaniach droga zamieni się w asfaltową.
56, Dochodzimy do „krzywego” skrzyżowania – idziemy prosto.

40. Na końcu parkingu skręcamy w lewo: 
droga asfaltowa z czerwonym szlakiem.
41. Gdy dojdziemy do budek i głównej 
drogi DW 941, przechodzimy przez 
jezdnię i kierujemy się na ścieżkę z lewej 
strony Karczmy u Michoła.
42. Po kilku metrach skręcamy w lewo 
(szlakiem).
43. Zasadniczo droga idzie w górę, a gdy 
zacznie opadać, szlakiem odbijamy w 
lewo i schodzimy w dół.
44. Dochodzimy do drogi pożarowej –
skręcamy na nią w prawo (szlakiem).
45. Za polaną rozwidlenie dróg – idziemy 
prawą w górę (za szlakiem).
46. Dochodzimy do skrzyżowania 
szlaków.

47. Kontynuujemy drogę czerwonym
szlakiem (nieco w lewo, na prawo od
drogi pożarowej).
48. Drogą w górę dochodzimy do 
szczytu Kiczor na granicy z Czechami.

49. Ostro skręcamy w lewo 
zielonym szlakiem w dół.
50. Po przekroczeniu drogi
pożarowej (w prawo i od 
razu w lewo) dalej w dół aż
do drogi pomiędzy 
zabudowania.

57. Idziemy tą drogą przekraczając most i wychodząc zawijasem w górę.
58. Na grzbiecie wchodzimy na skrzyżowanie, na którym skręcamy w 
lewo w kierunku kościoła.
59. Wchodzimy na cmentarz.

IX 27,7Kościół MB Fatimskiej na Stecówce

XI 35,8Przełęcz Mraźnica

XII 37,7Kiczory, 990 m n.p.m.

XIII

40,3

Szałasz-Dupne, 
skrzyżowanie 
szlaków

39. Po długiej wędrówce drogą asfaltowej
(albo ścieżkami szlakiem) dochodzimy do 
krzyżówki: w lewo jest droga płytowa z żółtym
szlakiem, dołączył również szlak czerwony. 
Kierujemy się w prawo drogą z parkingiem.

37. Wracamy na parking i 
kierujemy się w lewo w 
drogę między żerdziami.
38. Minąwszy schronisko 
wchodzimy na drogę 
asfaltową (można również 
iść dalej szlakiem drogami 
i ścieżkami leśnymi).

X 30,5Przełęcz Szarcula

60. Wejdź do kościoła na chwilę modlitwy.

XIV 44,1Cmentarz parafialny w Istebnej

→ (POWTÓRZENIE)
29. Kontynuujemy 
szerszą prawą drogą: 
jeszcze nieco w dół, a 
potem dużo w górę, 
znów nieco w dół i w 
górę – cały czas 
niebieskim szlakiem.
30. Po minięciu ostatnich 
zabudowań droga 
wprowadzi nas w las. 
Pilnujemy się szlaku 
(troszkę zmyłkowy zakręt 
w lewo, i obchodząc 
Gańczorkę w lewo i w 
prawo).
31. Gdy z prawej strony 
dołączy się szlak żółty, 
wkrótce dochodzimy do 
rozwidlenia szlaków.

VIII

24,8

Rozwidlenie 
szlaków pod 
Karolówką

Szosa z chodnikiem
Droga asfaltowa
Droga płytowa
Droga leśna albo polna


