II. TRASY XVII MIĘDZYNARODOWEGO ZŁAZU SAMORZĄDOWCÓW
GMINA MUCHARZ 2012
Trasa 1 „CZARNA”
Łękawica – Jaroszowicka Góra – Korona Zapory Świnna Poręba
Długość trasy: 6,5 km
Czas przejścia: 1,5-2 godz.
Proponowany czas wyjścia na trasę: 10.00-10.30
Opis trasy: Trasa rozpoczyna się na parkingu przy kościele p.w. Józefa Robotnika w Łękawicy.
Udajemy się za czarnymi znakami turystycznymi (PTTK) z parkingu w lewo, w kierunku
cmentarza, a dalej drogą asfaltową w prawo w górę w kierunku Jaroszowickiej Góry (544 m
n.p.m.). Z Jaroszowickiej Góry dalej za znakami czarnymi (kierunek na Czartak) schodzimy
ostro w dół do osiedla Gołębiówka. Przez most na Skawie udajemy się w kierunku
widniejącej już korony zapory. Jest to jedyna trasa całkowicie pokrywająca się ze
znakowanym czarnym szlakiem turystycznym.

Trasa 2 „RÓŻOWA”
Mucharz Kościół – Rzędziówka – Prejska – Korona Zapory Świnna Poręba
Długość trasy: 5,8 km
Czas przejścia: 1,5-2 godz.
Proponowany czas wyjścia na trasę: 10.00-10.30
Opis trasy: Wędrówkę rozpoczynamy na parkingu przy kościele p.w. Św. Wojciecha BM w
Mucharzu (od strony zapory). Kierujemy się najpierw na wschód w kierunku Domu
Rekolekcyjnego Sióstr Pasjonistek, który mijamy po lewe stronie. Dalej za kamiennym
murem w prawo za „zlotowymi” znakami różowymi kierujemy się na osiedle Słoneczne
(Rzędziówka), skąd leśną ścieżką w lewo w las osiągamy szczyt Upaleniska (422 m n.p.m.). Ze
szczytu idziemy dalej za „zlotowymi” znakami różowymi na zachód w kierunku zapory. Po
wyjściu z lasu mijamy domy państwa Markusiów i Dębińskich i w dół kierujemy się do
lokalnej drogi Mucharz – Zagórze. Dalsza trasa prowadzi starą drogą Sucha – Wadowice i
dnem przyszłego jeziora. Po chwili ukazuje się korona zbiornika do której się kierujemy.
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Trasa 3 „ZIELONA”
Jaszczurowa Stacja Paliw – Tatry – Jamnik – Korona Zapory Świnna Poręba
Długość trasy: 5,5 km
Czas przejścia: 1,5-2 godz.
Proponowany czas wyjścia na trasę: 10.00-10.30
Opis trasy: Ze stacji paliw w Jaszczurowej (przy drodze nr 28) kierujemy się za „zlotowymi”
znakami zielonymi wąską drogą asfaltową pod las w kierunku domków letniskowych. Przez
lokalne wzniesienie o nazwie Tatry (450 m n.p.m.) zataczamy koło i wychodzimy tuż przy
wiadukcie na drodze krajowej 28. Dalej podążamy w kierunku Wadowic. Na osiedlu Jamnik,
między dwoma wiaduktami skręcamy w lewo, następnie kierujemy się pod wiadukt w stronę
rzeki Skawy. Dochodzimy w okolicach ujścia potoku Bystrz do Skawy – do starej drogi leżącej
obecnie na dnie przyszłego jeziora. Stąd kierujemy się w kierunku widniejącej w oddali
zapory i dalej na jej koronę.

Trasa 4 „ŻÓŁTA”
Śleszowice – Wierchy – Jaszczurowa – Tatry – Jamnik – Korona Zapory Świnna Poręba
Długość trasy: 8,8 km
Czas przejścia: 3-3,5 godz.
Proponowany czas wyjścia na trasę: 9.00-9.30
Opis trasy: Trasa wycieczki rozpoczyna się w Śleszowicach przy kapliczce MB
Częstochowskiej (krzyżówka dróg Sucha – Tarnawa Górna i Śleszowice – Mucharz). Stąd za
czarnymi znakami turystycznymi (PTTK) udajemy się na Wierchy (ok. 30 min.) do „Groty
Wierchy” upamiętniającej wędrówki Jana Pawła II na Leskowiec. Stąd już za „zlotowymi”
znakami żółtymi kierujemy się lasem w dół do wsi Jaszczurowa. Po osiągnięciu drogi
asfaltowej na dnie doliny skręcamy w prawo i idziemy aż do budynku Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum im. J.B. Górkewiczowej. Tutaj, zaraz za szkolnymi boiskami skręcamy w lewo i
dalej za „zlotowymi” znakami żółtymi kierujemy się w górę polną drogą na lokalne
wzniesienie o nazwie Tatry (450 m n.p.m.). Stamtąd wychodzimy tuż przy wiadukcie na
drodze krajowej 28. Dalej podążamy w kierunku Wadowic. Na osiedlu Jamnik, między
dwoma wiaduktami skręcamy w lewo, następnie kierujemy się pod wiadukt w stronę rzeki
Skawy. Dochodzimy w okolicach ujścia potoku Bystrz do Skawy – do starej drogi leżącej
obecnie na dnie przyszłego jeziora. Stąd kierujemy się w kierunku widniejącej w oddali
zapory i dalej na jej koronę.

- na mapie wszystkie trasy zaznaczono kolorem czarnym (kropki) ze względu na lepszą widoczność i czytelność
- znaki turystyczne PTTK to znane ogólnie kolorowe poziome kreski na białym tle,
- znaki „zlotowe” to znaki w kształcie koła o odpowiednim kolorze (różowy, zielony i żółty) malowane
okazjonalnie na potrzeby zlotu
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