Podkarpacka EDK - Opis Trasy
Wokół Jarosławia: Opactwo-Opactwo

1. Po wyjściu z Opactwa, tuż za bramą skręcamy w lewo, u podnóża muru. Przy narożnej baszcie skręcamy
w lewo i wąską ścieżką schodzimy w dół do ulicy Panieńskiej, którą idziemy w lewo.
2. Po 400 m na skrzyżowaniu ╬ skręcamy w lewo w ul. Podgórze, po 160 m skręcamy w prawo a po kolejnych
30 m, za znakiem „Stop” w lewo. Idziemy ulicą Okrzei, która po 150 m skręca ostro w lewo (ulica na
wprost jest ślepa) a potem ostro skręca w prawo.
3. [1,5 km] Przechodzimy wiaduktem nad obwodnicą Jarosławia, na wiadukcie chodnik dla pieszych jest tylko
po prawej stronie. Ulica zmienia nazwę na Starosanowa.
4. [2,3] km Skrzyżowanie ╦, skręcamy w lewo w ul. Misztale. Po 150 m kończy się asfalt, przechodzimy przez
mostek w miejscu starego koryta Sanu, dochodzimy do ul. Dolnoleżajskiej, na skrzyżowaniu ╦, skręcamy w
prawo. Po lewej kościół parafialny św. Teresy w Jarosławiu.
5. STACJA I [3,1 km] - Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
6. Idziemy dalej ulicą Dolnoleżajską, która wkrótce zmienia nazwę na Brodowicze. Po niecałym kilometrze od
kościoła skrzyżowanie ╬, przy nim po prawej, na posesji, kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena. Na
skrzyżowaniu, przed słupkiem przystanku autobusowego skręcamy w lewo,
7. Boczna uliczka, w która weszliśmy, też nazywa się Brodowicze. Po ok. 200 m, na rozwidleniu, przy białym
domku nr 21 lekko w lewo. Kończy się asfalt, idziemy dalej drogą gruntową, po ok. 500 m po prawej krzyż
żelazny na niewielkim pagórku porośniętym tują.
8. Stacja II [4,8 km] Przy Żelaznym Krzyżu
9. Idziemy dalej, po 30 m skrzyżowanie ╦, skręcamy w prawo, szutrową ulicą Kolaniki. Przy niej dwa domy,
za nimi droga przechodzi w polną. Po ok. 800 m po lewej pobielony kamienny krzyż z 1900 r.
10. Stacja III [5,6 km] Biały Krzyż
11. Idziemy dalej, droga przechodzi przez mostek nad drobnym ciekiem wodnym. Po ok. 50 m od krzyża
skręcamy w lewo, w wąską drogę polną. UWAGA! W tym miejscu trasa do Leżajska prowadzi prosto!
Polna droga po ok. kilometrze doprowadza nas do nielicznych zabudowań.
12. Dochodzimy do drogi z płyt betonowych, na skrzyżowaniu ╦ w lewo. Po 50 m kolejne skrzyżowanie ╦ z
drogą asfaltową, po drugiej stronie kamienny krzyż, zazwyczaj pomalowany na żółto.
13. Stacja IV [7,0 km] Przy żółtym krzyżu
14. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, idziemy ulicą Kamienną, po kilometrze skrzyżowanie ╦ w Łazach
Kostkowskich, po lewej wysoki, drewniany krzyż.
15. Stacja V [8,0 km] Pod wysokim krzyżem
16. Na skrzyżowaniu w lewo a po ok. 110 m w pierwszą przecznicę w prawo, w wąską dróżkę asfaltową.
17. Po ok. 150 m po lewej cmentarz w Łazach Kostkowskich. Za cmentarzem kończy się asfalt, idziemy dalej
drogą gruntową wśród pól. Po niecałych 300 m od cmentarza, na rozwidleniu dróg polnych, lekko w lewo.
18. [9,2 km] Dochodzimy do drogi asfaltowej, idziemy asfaltem prosto. Za kamiennym ogrodzeniem
pierwszego domostwa po prawej, na rozwidleniu idziemy drogą główną lekko w prawo.
19. Droga jest teraz szutrowa z zabudowaniami po obu stronach. Po ok. 250 m po lewej ostatnie domostwo.
Naprzeciwko niego, po prawej stronie drogi kapliczka Matki Boskiej na pniu ściętego drzewa, porośniętym
dzikim winem.
20. Po kolejnych 250 m dochodzimy do skrzyżowania ╦, idziemy w lewo zniszczonym asfaltem. Po ok. 400 m
po prawej żeliwny krzyż na kamiennym postumencie, otoczony drewnianym płotkiem, postawiony w 1905
r.
21. Stacja VI [10,1 km] Przy Żeliwnym Krzyżu
P-EDK – Opis – Mapa – Strona: 1

9-10 Marca 2018

Podkarpacka EDK - Opis Trasy
Wokół Jarosławia: Opactwo-Opactwo

22. Dalej prosto, po ok. 50 m skrzyżowanie ╣, idziemy prosto. Droga jest trochę szersza, asfalt lepszy. Po
prawej zabudowania przysiółka Okroługi. Po ok. 800 m. na rozwidleniu w prawo, za drogą główną. Po
ponad 2 km dochodzimy do Wólki Pełkińskiej.
23. Na początku wsi skrzyżowanie ╦, przed nim znak STOP, skręcamy w prawo. Po ok. 100 m po prawej, przy
domu nr 42 kapliczka Matki Boskiej, obudowanej płaskimi kamieniami.
24. [12,6 km] Stacja VII - Matka Boska Kamienna
25. Przy kapliczce skręcamy w lewo, za drogą główną. Po niespełna 150 m dochodzimy do skrzyżowania ╬ z
ruchliwą drogą Jarosław – Leżajsk. Przy skrzyżowaniu punkt kontaktowy nr 2.
26. Przecinamy drogę główną i idziemy prosto, wąską dróżką asfaltową. Po ok. 150 m, za zabudowaniami
asfalt się kończy. drogą szutrową idziemy prosto 200, na skrzyżowaniu ╬ skręcamy w lewo,
27. Po 400 m dochodzimy wysokiego, stalowego krzyża z 2001 r.
28. Stacja VIII [13,5 km] – Pod stalowym krzyżem
29. Na skrzyżowaniu przy krzyżu skręcamy w prawo, na zachód. Na tym odcinku wczesną wiosną i po
deszczach może być duże błoto i rozległe kałuże.
30. Po ok. 1,5 km droga skręca nieregularnym łukiem w lewo, na południe i po kilometrze dochodzimy do
zabudowań wsi Ujezna. [może wybrać się tu w nocy?]
31. [16,3 km] Skrzyżowanie ╦ z drogą asfaltową Pełkinie – Przeworsk. Idziemy w lewo.
32. Po ok. 300 m po lewej kościół Matki Boskiej pocieszenia w Ujeznej a po prawej kapliczka klasztoru
bożogrobców z Przeworska.
33. Stacja IX [16,6 km] – Kapliczka Bożogrobców
34. Przed kapliczką skręcamy w boczną drogę w prawo. Po 400 m po prawej cmentarz. Za cmentarzem kończy
się asfalt, dalej droga szutrowa.
35. [17,7 km] Przejazd kolejowy na ruchliwej linii Przeworsk – Jarosław (Kraków – Lwów). Przed przejazdem
sygnalizator świetlny i dźwiękowy, załączany 60 sekund przed przyjazdem pociągu.
36. Dalej droga gruntowa przez ponad 2 kilometry wije się wśród pól, to w górę, to w dół.
37. [19,7 km] Oczyszczalnia ścieków w Wierzbnej. Zostawiając oczyszczalnię po prawej, idziemy prosto, nadal
drogą gruntową, lekko pod górę.
38. Za pierwszym gospodarstwem droga skręca w prawo, potem na małym skrzyżowaniu wąskich dróg idziemy
prosto i po chwili dochodzimy do drogi asfaltowej.
39. [20,3 km] Skrzyżowanie ╦ z drogą asfaltową, skręcamy w prawo, po ok. 200 m po lewej murowana,
stylizowana na gotycką, kapliczka 1906 r. z figurą Matki Boskiej.
40. Stacja X [29,5 km] Matka Boska Gotycka
41. Schodzimy drogą w dół, po ok. 400 m po lewej, na skarpie cmentarz w Wierzbnej.
42. [21,1 km] Skrzyżowanie ╦ z ruchliwą drogą krajową 94. Skręcamy w lewo a po ok. 200 m za przystankiem
autobusowym skręcamy w prawo. Przy pierwszym domostwie po lewej kapliczka z figurą św. Antoniego.
43. Stacja XI [21,3 km] Święty Antoni
44. Wygodna droga asfaltowa pnie się lekko w górę, po obu stronach zabudowania Wierzbnej.
45. [23,0 km] Skrzyżowanie pięciu dróg przy transformatorze energetycznym. Główna droga skręca ostro w
lewo. Druga jest wąską drogą polną. My idziemy prosto, trzecią drogą, szutrową, lekko w prawo i lekko pod
górę. Po ok. 600 m dochodzimy w pobliże autostrady.
46. [23,7 km] Skrzyżowanie ╠, idziemy prosto, drogą równoległą do autostrady. Idziemy nią ponad kilometr.
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47. [25,0 km] Skrzyżowanie ╬ z szerszą drogą asfaltową Jarosław – Zarzecze. Przecinamy ją, idziemy prosto.
Wkrótce za skrzyżowaniem kończy się asfalt, dalej jest droga szutrowa.
48. [25,7 km] Skrzyżowanie ╦ z drogą również szutrową, skręcamy w lewo. Początkowo po obu stronach drogi
Las Pawłosiowski. Drogą, którą teraz idziemy prowadzi w przeciwnym kierunku szlak św. Jakuba.
49. Dochodzimy do przysiółka Ścieżki. Po ok. 700 m po lewej drewniany krzyż w otoczeniu trzech modrzewi
o pniach obrośniętych bluszczem.
50. Stacja XII [26,4 km] Krzyż na Ścieżkach
51. Idziemy ok. 3 km drogą szutrową przez pola, raz w górę, raz w dół. Przed nami rozległa panorama
Jarosławia.
52. [29,3 km] Skrzyżowanie ╬ z asfaltową ulicą Strzelecką przecinamy na wprost. Po lewej kilka domów, po
prawej zrujnowane zabudowania gospodarcze dawnego dworu. Po ok 100 m od skrzyżowania po prawej
żelazny krzyż z figura Chrystusa, zamkniętą w skrzynkowej kapliczce.
53. Stacja XIII [29,4 km] Krzyż przy dworze
54. Za ostatnim domem kończy się asfalt, dalej jest droga szutrowa, która miejscami zmienia się w gruntową.
Od miejsca, gdzie po przerwie pojawiają się zabudowania, jest to już ulica Zbigniewa Kopcia w Jarosławiu.
Przed nasypem kolejowym ulica skręca w prawo, równolegle do torów.
55. [30,2 km] Skrzyżowanie ╦ z asfaltową ulicą Pawłosiowską, skręcamy w lewo, wiaduktem przechodzimy
pod torami kolejowymi.
56. Po drugiej stronie torów skrzyżowanie z wysepką pośrodku, idziemy w lewo ulicą Cegielnianą, wkrótce po
prawej mur Klasztoru Dominikanów.
57. Stacja XIV [30,7 km] Kapliczka przy Studzience.
58. Idziemy jeszcze kilkanaście metrów wzdłuż murów klasztoru, nie dochodząc do drogi krajowej 94 skręcamy
w lewo, w ukosem biegnący szeroki chodnik dla pieszych. Po prawej pomnik W. Koby. Na przejściu dla
pieszych (światło zielone włączane przyciskiem) przechodzimy na drugą stronę ulicy Jana Pawła II.
59. Skręcamy w prawo w ulice Racławicką, idziemy chodnikiem po lewej stronie ulicy.
60. [31,2 km] Skrzyżowanie ╬ z ulicą Konfederacką, idziemy prosto. Jest to nadal ulica Racławicka, chodnik po
lewej stronie.
61. [31,7 km] Skrzyżowanie ╦ z ulicą Kraszewskiego, skręcamy w lewo a po przejściu ok. 50 m skręcamy w
prawo, w ulicę Zieloną.
62. Idziemy ulicą Zieloną ok. 200 m. Na skrzyżowaniu ╬ przecinamy ruchliwą ulicę Pełkińską i krótką uliczką
Benedyktyńską wchodzimy wprost do bramy Opactwa.
63. Stacja XV [32,1 km] Opactwo
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Punkty „SOS”, w które można wygodnie dojechać samochodem, gdyby ktoś nie mógł
kontynuować marszu:
1. Skrzyżowanie w Łazach Kostkowskich (dojazd z Jarosławia przez Batalionów
Chłopskich lub z Pełkiń) - 8,0 km
2. Wólka Pełkińska, skrzyżowanie lokalne przy Serwisie TIR „TRANSWIT” - 12,6 km
3. Ujezna, kościół parafialny - 16,6 km
4. Wierzbna, parking koło cmentarza – 21 km
5. Wiadukt nad autostradą przy drodze Jarosław – Zarzecze – 25 km
6. Opactwo Benedyktynek, kościół św. Stanisława i Mikołaja - 32 km
W przypadku koniecznej pomocy lub informacji możesz spróbować skontaktować się z
Jarosławskim Opactwem pod nr. tel.

503 698 125
(w dniu EDK: 9/10 Marca 2018 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 10 marca o godzinie 21:30 audycja w RADIO FARA Studio Jarosław „Ave Maria”
6 Edycja P-EDK – 2018 - 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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