Podkarpacka EDK - Opis Trasy
Do Kalwarii Pacławskiej

1. Z Opactwa idziemy cały czas prosto ulicami: Benedyktyńska, Zielona,
2. Dochodzimy do Kraszewskiego, skręcamy w lewo i po 50 metrach w prawo w ulicę Racławicką,
3. Ulicą Racławicką do końca (1 km) przejście na dugą stronę ul. Krakowskiej (przejście dla pieszych
ze światłami) i skręcamy w lewo w kierunku klasztoru Dominikanów.
4. Skręcamy w prawo (ulica Cegielniana) przed murem klasztoru,
5. Po lewej stronie przy murze klasztoru kaplica studzienki;
6. STACJA I – „Przy studzience”
7. Od Studzienki idziemy do ronda (za znakami muszla żółta Droga św. Jakuba Via Regia) ul.
Brzostków-Cegielniana
8. Skręcamy w prawo na rondzie, przejście pod wiaduktem kolejowym (ul. Pawłosiowska)
9. 50 m za wiaduktem skręcamy w prawo w boczną drogę (ul. Zbyszka Kopcia)
10. Droga skręca po 200 m w lewo
11. Po ok. 1km, przejście w poprzek ul. Strzeleckiej
12. Idziemy prosto drogą gruntową (kierunek połud -zach )
13. Około 3 km mijamy kilka domostw tzw. przysiółek Ścieżki dochodzimy do lasu Pawłosiowskiego
(przy krzyżu drewnianym wg znaków Drogi św. Jakuba Via Regia)
14. STACJA II „Krzyż na ścieżkach”
15. Przez młody las prosto drogą leśną do autostrady, potem skręcamy w lewo, idziemy drogą serwisową
wzdłuż autostrady
16. Po około 1 km skrzyżowanie w kształcie ╠, przejście pod autostradą,
skręcamy w prawo, przechodzimy pod autostradą, skręcamy w lewo
17. Drogą serwisową wzdłuż autostrady do Mokrej ok. 1 km, do drogi 880 (trasa Jarosław-Pruchnik),
18. W Mokrej skręcamy w prawo 100m, Skręcamy w lewo - kierunkowskaz „Jankowice 1”
19. Idziemy prosto droga przez Jankowice, po 1.5km droga idzie lekko w górę
Po lewej stronie jasny dom, numer 83, za domem droga w lewo w dół, przy drodze krzyż
20. Skręcamy w lewo (wąska droga w dół pomiędzy numer 83 a krzyżem), po 200m dochodzimy do
końca drogi (skrzyżowanie w kształcie litery T), skręcamy w prawo.
21. Przechodzimy pod autostradą, dochodzimy do skrzyżowania z drogą Jarosław- Rokietnica
(skrzyżowanie w kształcie litery T), po prawej stronie przystanek PKS i duży krzyż
22. STACJA III - „Krzyż Chłopice”
23. W prawo 600 m asfaltem do ronda
24. Na rondzie idziemy przez most nad autostradą (kierunkowskaz Rokietnica, drugi zjazd) do
Boratyna.
25. Idziemy wzdłuż parku w Boratynie skręcając, tak jak droga główna –w lewo (pod górkę) a potem w
prawo.
26. Po około 150 m za ostatnimi zabudowaniami Boratyna skręcamy w drogę asfaltową w lewo
(kierunek na Dobkowice, Tapin). – pierwszą drogę w lewo.
27. Idziemy tą drogą (przez las), aż do Dobkowic.
28. Na górce mijamy po lewej stronie cmentarz.
29. STACJA IV - „cmentarz Dobkowice”
30. Wchodzimy (z górki) do Dobkowic.
31. Na końcu drogi (skrzyżowanie w kształcie litery T) skręcamy w prawo w kierunku Tapina, cały czas
trzymamy się drogi głównej.
32. Idziemy przez Tapin po głównej drodze asfaltowej (oświetlonej przez latarnie)
33. Na końcu miejscowości po lewej stronie kościół parafialny
34. STACJA V - kościół w Tapinie, pw. MB Wspomożenia Wiernych
35. Z kościoła w Tapinie idziemy dalej główną drogą, aż do przecięcia z drogą numer 881 (drogowskaz
z kierunkami (Żurawica – Łańcut), po przeciwnej stronie drogi drewniany krzyż, za nim droga.
36. Przechodzimy skrzyżowanie w poprzek i idziemy dalej prosto wąską asfaltową drogą . Po 2 km po
prawej stronie drogi niewielka kapliczka Matki Bożej.
37. STACJA VI - „Matka Boża Polna” – Zawarcie
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38. Idziemy dalej, mijamy ostatnie zabudowanie i wchodzimy do lasu, na drzewach są znaki szlaku św.
Jakuba. Idziemy „prosto” droga przez las wzdłuż znaków, droga skręca lekko w lewo i pod górę, na
szczycie wzniesienia wchodzimy na polankę, na polanie instalacja kopalni gazu.
39. Od polany, drogą z płyt betonowych (kierunek południe), po 300 metrach wychodzimy na skraj
lasu i drogą dochodzimy do miejscowości Wola Maćkowska. Skręcamy w prawo przy przystanku
na drogę asfaltową (skrzyżowanie w kształcie litery T)
40. Po 200m za domem nr 137A skręcamy w lewo w polna drogę, idziemy w dół do jej końca
41. Na końcu drogi skrzyżowanie w kształcie litery T, skręcamy w prawo, mijamy pojedyncze
zabudowania, przy ostatnim z nich , po prawej stronie drogi, za ogrodzeniem prywatnej posesji
drewniany współczesny krzyż.
42. STACJA VII – „Krzyż w dolinie Łętowianki”
43. Droga skręca w lewo, mostek na potoku Łętowianka, za mostkiem skręcamy w prawo, po lewej
stronie zabudowania stadniny koni. Idziemy drogą szutrową przez las pod górę. Mijamy
skrzyżowanie (╠ ) idąc prosto.
44. Po „wyrównaniu terenu” dochodzimy do skrzyżowania ( ╣ ) idziemy prosto, na drzewach znaki
zielonego szlaku turystycznego.
45. Po około 2 km następne skrzyżowanie ( ╣), skręcamy w lewo! (UWAGA, szlak zielony idzie prosto,
łatwo pomylić) Na początku drogi leśny szlaban i znak „zakaz ruchu” z napisem „Nie dotyczy osób
uprawnionych” i drugi znak z napisem „NR INW. 713/220”
46. Dochodzimy do dużego skrzyżowania leśnych dróg,
47. STACJA VIII – „Przełęcz Krzywiecka”
48. Idziemy lekko w prawo i prosto (główną drogą) przez las, po około 3 km dochodzimy do drogi nr
884 (Przemyśl – Dynów), (skrzyżowanie w kształcie litery T), skręcamy w lewo. Po prawej stronie,
przy drodze niewielki drewniany krzyż
49. STACJA IX – „Krzyż Reczpol”
50. Idziemy dalej, mijamy zielony znak początku miejscowości Korytniki, skręcamy 50 m za nim w
polną drogę w prawo, wchodzimy w las, droga skręca w lewo i dochodzi do drogi szutrowo /
asfaltowej (skrzyżowanie w kształcie litery T), skręcamy w prawo.
51. Idziemy ta drogą przez las, następnie pola aż do początku zabudowań miejscowości Krasice,
przed zabudowaniami po prawej stronie drogi metalowy krzyż pomiędzy 4 modrzewiami.
52. STACJA X – Krzyż w modrzewiach”
53. Dochodzimy do zabudowań, po prawej stronie wybieg dla koni, za nim skręcamy w prawo (╠ ), po
200m skręcamy w lewo na widoczną kładkę na Sanie.
54. Za kładką skręcamy w lewo i idziemy główną droga asfaltową aż do skrzyżowania z drogą nr 28
(Przemyśl – Krosno),
55. Skręcamy w prawo (kierunek Krosno), idziemy główną drogą, po 500 metrach mijamy stację paliw,
(UWAGA – możliwość skorzystania z toalety na stacji); następnie (kolejne 200m) skrzyżowanie,
skręcamy w drogę w lewo zgodnie z kierunkowskazem „5 Brylińce” Przechodzimy prosto drogą
przez miejscowość Rokszyce, po minięciu zielonego znaku koniec miejscowości Rokszyce, po
prawej stronie biała kapliczka.
56. STACJA XI – „Biała kapliczka”
57. Idziemy dalej główna drogą, droga za kapliczką skręca w prawo, po 500m po lewej stronie niewielka
biała kapliczka, za nią skręcamy w szutrową drogę w lewo ╢, Na początku znak „zakaz ruchu” z
napisem „5t / Nie dotyczy osób uprawnionych”
58. Idziemy pod górę przez las, około 4 km, dochodzimy do skrzyżowania (w kształcie litery T),
skręcamy w prawo, po prawej stronie tablica „Park Krajobrazowy”, idziemy około 1.5km,
po lewej stronie drogi kaplica i krzyż
59. STACJA XII – „”Kapliczka nad Gruszową”
60. Wchodzimy do miejscowości Gruszowa, główna drogą prosto w dół ok 2 km, aż dojdziemy do
miejscowości Huwniki, na skrzyżowaniu po lewej cmentarz
61. STACJA XIII - „Cmentarz Huwniki”
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62. Skręcamy w lewo, mijamy znak „HUWNIKI”, mijamy dom nr 106, i skręcamy w prawo w boczna
drogę ╟, dochodzimy do brodu na rzece Wiar.
UWAGA: po opadach bród może być trudny do przejścia, można go obejść idąc główną droga przez
Huwniki. Za kościołem, na wysokości przystanku PKS, skręt w prawo w kierunku kładki na Wiarze.
Po przejściu kładki idziemy szutrową drogą (niebieski szlak turystyczny) pod górę.
63. Stacja XIV – Góra Ukrzyżowania (zespół kaplic po lewej stronie). Stąd wchodzimy do wsi Kalwaria
Pacławska.
64. Stacja XV – Plac przed sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej

Zapis GPS P-EDK Opactwo Kalwaria:
Całkowity dystans: 65 km
Maksymalna wysokość: 471 m
Minimalna wysokość: 226 m
Różnica wysokości: 1170 m
Maksymalne nachylenie: 20%

W dniu 25 marca o godzinie 21:30 audycja w RADIO FARA Studio Jarosław „Ave Maria”
5 Edycja P-EDK – 2017 - Relacja
kontakt: tel.: 16 621 65 15 lub jaroslaw@radiofara.pl
Radio Fara Nadaje 98,2 MHz lub 104,5 MHz
lub on-line http://przemyska.pl/radiofara/
Zachęcamy do uczestnictwa!
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Punkty „SOS”, w które można wygodnie dojechać samochodem, gdyby
ktoś nie mógł kontynuować marszu:
• Most na drodze z Malenisk do Cieszacina Wielkiego nad
autostradą A4 – 7 km
• Mokra, okolice wiaduktu pod autostradą – 10 km
• Chłopice, okolice ronda nad autostradą A4 – 14 km
• Tapin – kościół parafialny – 21 km
• Wola Maćkowska –przystanek PKS-u – (Maćkowice 137) – 27 km
• Reczpol, początek miejscowości od strony Przemyśla – 41 km
• Olszany – stacja paliw przy głównej drodze – 48 km
• Rokszyce – koniec miejscowości – 52 km
• Huwniki – kościół parafialny – 60 km
• Kalwaria Pacławska – sanktuarium – 64 km
W przypadku koniecznej pomocy lub informacji możesz spróbować
skontaktować się z Jarosławskim Opactwem pod nr. tel.

503 698 125
(w dniu EDK: 24/25 Marca 2017 czynny całą noc)
W miarę możliwości postaramy się udzielić niezbędnych informacji do
kontynuowania EDK lub rozwiązania zaistniałego problemu.
Przypominamy jednak ogólnodostępne telefony służb ratowniczych

Policja:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego:
Pogotowie:
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