Podkarpacka EDK - Opis Trasy
Do Bazyliki Grobu Pańskiego w Przeworsku

1. Z Opactwa skręcamy w prawo, idziemy ulicą Pełkińską, mijamy sklep „Biedronka,
za skrzyżowaniem przechodzimy na przejściu dla pieszych na lewą stronę, dalej
prosto ulicą Pełkińską.
2. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Pogodną, na zbiegu ulic metalowy krzyż
3. STACJA I – „Krzyż na Pogodnej”
4. Skręcamy w ulicę Pogodną, idziemy cały czas prosto, schodzimy w dół i dochodzimy
do ulicy Grodziszczańskiej, przechodzimy pod obwodnicą Jarosławia i idziemy dalej
prosto, droga zmienia się w polną, lekki wąwóz, za górce po lewej stronie kapliczka z
krzyżem
5. STACJA II – „Krzyż u Podolców”
6. Idziemy dalej, schodzimy w dół, droga znowu zaczyna być asfaltowa, skrzyżowanie w
kształcie T (na skrzyżowaniu mała reklama: Maszyny rolnicze), skręcamy w prawo.
7. Po prawej stronie kapliczka z krzyżem w ogrodzeniu prywatnej posesji.
8. STACJA III – Krzyż pod kirkutem”
9. Idziemy dalej prosto, dochodzimy do drogi nr 77 Jarosław – Leżajsk, przy głównej
drodze na skrzyżowaniu duży drewniany krzyż
10.STACJA IV – „Krzyż na Kruhelu”
11.Skręcamy w lewo, dochodzimy do znaku „Pełkinie”, 50 metrów dalej skręcamy w
lewo w bramę zabudowań pałacu Czartoryskich. (białe betonowe słupy, stalowe
ogrodzenie i brama), idziemy prosto, po lewej stronie pałac książąt Czartoryskich
12.STACJA V – „Błogosławionego Michała”
W tym miejscu urodził się i dorastał Jan Franciszek książę Czartoryski; znany jako
Michał Czartoryski OP, błogosławiony, jeden z bohaterów Powstania Warszawskiego.
13.Idziemy dalej prosto betonową drogą pod górę, potem polną (aleja dębów), skręca w
prawo (wygląda jak skrzyżowanie w kształcie T) i dalej prosto polną drogą.
(w lasku po lewej stronie znajduje się jarosławski kirkut),
dochodzimy do dużego drewnianego krzyża
14.STACJA VI „Krzyż na polach książęcych”
15. Za krzyżem, skrzyżowane dróg polnych w kształcie Y, skręcamy w prawo.
16. Dochodzimy do zabudowań w Pełkiniach, skrzyżowanie asfaltowych dróżek,
17. STACJA VII – „Pełkinie”
18. Na skrzyżowaniu skręcamy w wąską drogę asfaltową w lewo, idziemy nią prosto ok 1
km, na końcu droga skręca w prawo (biała stajnia po prawej) i dochodzi do głównej
drogi Pełkinie – Ujezna – Przeworsk
19. Skręcamy w lewo, idziemy cały czas główną drogą, znak „Ujezna” za znakiem po
prawej stronie drewniany krzyż pośród 4 dużych drzew.
20. STACJA VIII „Krzyż Ujezna
21.Idziemy dalej prosto główną drogą, po prawej stronie kościół Ujezna
22.STACJA IX – Parafia Ujezna
23. Idziemy dalej prosto główną drogą, przy ostatnich zabudowaniach po prawej stronie
duży krzyż otoczony brzozami.
24. STACJA X „Krzyż wśród brzóz”
25.Idziemy dalej prosto główną drogą, mijamy autostradę (przejście pod), po ok. 1 km po
prawej stronie kapliczka z krzyżem
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26. STACJA XI „Krzyż przy torach
27. Idziemy dalej prosto główną drogą, droga skręca w lewo, przechodzi pod torami,
potem w prawo.
28. Miejscowość Rozburz, pod koniec miejscowości po lewej stronie sklep Delikatesy,
dalej po prawej stronie drogi duża biała kapliczką, wewnątrz figurka Matki Bożej.
29. STACJA XII „Matka Boża w Rozborzu”
30. Idziemy dalej prosto główną drogą, miejscowość Przeworsk, przechodzimy prze tory
kolejki wąskotorowej, po lewej stronie kościół/ kaplica Chrystusa Króla
31. STACJA XIII „U Chrystusa Króla
32. Idziemy dalej prosto główną drogą, aż do skrzyżowania z główną drogą E4 (Jarosław
– Rzeszów) skręcamy w prawo, idziemy wzdłuż głównej drogi do skrzyżowania
33. Przechodzimy przez przejście dla pieszych na drugą stronę i idziemy dalej prosto
główną drogą, dochodzimy do przeworskich słoni.
34. STACJA XIV – „przy słoniach”
35. Skręcamy w lewo przed słoniami w ulicę Piłsudskiego. Dochodzimy do skrzyżowania
i skręcamy w prawo w kierunki widocznej bramy bazyliki
36. STACJA XV – „Bazylika Grobu Pańskiego”

Zapis GPS jednego z uczestników dość reprezentatywny dla trasy P-EDK:
Całkowity dystans: 19 km
Łączny czas: 4:00
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Punkty „SOS”, w które można wygodnie dojechać samochodem, gdyby
ktoś nie mógł kontynuować marszu:
• Przystanek MKS, skrzyżowanie Kruhel Pełkiński i Kruhel
Pawłosiowski – 4.5 km
• Pełkinie „dom kultury” – 9 km
• Ujezna – kościół parafialny – 11 km
• Przeworsk ul. Misiągiewicza – okolice skrzyżowania z kolejką
wąskotorową – 17 km
• Przeworsk – Rynek – 18.5 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:

112,
998,
999

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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