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1. Wychodzimy przez bramę Opactwa, idziemy prosto ulicami: Benedyktyńska, Zielona.
2. Dochodzimy do ulicy Kraszewskiego, skręcamy w lewo i po 50 metrach w prawo w ulicę
Racławicką, którą idziemy do jej końca, do szerokiej ulicy Krakowskiej.
3. [1,4 km] Przychodzimy na przejściu dla pieszych na drugą stronę Krakowskiej (światło zielone
włączane przyciskiem), skręcamy w lewo w kierunku klasztoru Dominikanów.
4. Po kilkudziesięciu metrach skręcamy w prawo, przechodzimy obok pomnika Władysława Koby,
przed murem klasztoru dochodzimy do ul. Cegielnianej. Po lewej stronie przy murze klasztoru
kaplica ze studzienką.
5. STACJA I [1,6 km] – Przy Studzience
6. Od Studzienki pójdziemy kilka kilometrów wzdłuż drogi Droga św. Jakuba Via Regia, oznaczonej
charakterystycznymi znakami z muszlą i żółtymi strzałkami.
7. Idziemy dalej ulicą Cegielnianą, przez mostek na potoku Miłka, do obszernego skrzyżowania
z wysepką pośrodku, tu skręcamy lekko w prawo (tablica: ul. Pawłosiowska).
8. [2 km] Przechodzimy pod wiaduktem kolejowym, 50 m za wiaduktem skręcamy w pierwszą drogę
w prawo (ul. Zbyszka Kopcia).
9. Droga z betonowych płyt prowadzi lekko pod górę, równolegle do nasypu kolejowego a po 200 m
skręca w lewo za podwójnym, betonowym słupem energetycznym.
10. Wkrótce kończy się asfalt, po kilkuset metrach po prawej domy, po lewej zrujnowane zabudowania
gospodarcze dawnego dworu.
11. [3 km] Skrzyżowanie ╬ z asfaltową ulicą Strzelecką, które przechodzimy na wprost.
12. Idziemy drogą gruntową. Za pierwszym domostwem odchodzi w prawo droga do odległego o ok. 0,5
km cmentarza w Maleniskach, my idziemy dalej prosto.
13. STACJA II [3,3 km] - Cmentarz Maleniska
14. Wychodzimy poza domostwa, idziemy dalej prosto, droga pnie się pod górę. Na [5 km] mijamy
przysiółek Ścieżki (kilka zabudowań).
15. Dochodzimy do lasu Pawłosiowskiego, po prawej drewniany krzyż w otoczeniu trzech modrzewi
o pniach obrośniętych bluszczem.
16. SSTACJA III [5,8 km] - Krzyż na Ścieżkach
17. Przez młody las prosto drogą leśną do autostrady.
18. [6,5 km] Na skrzyżowaniu ╣, nie wchodząc w tunel pod autostradą, tuż przed wielkim parkingiem
skręcamy w lewo, idziemy drogą serwisową wzdłuż autostrady.
19. [7,9 km] Skrzyżowanie ╠, skręcamy w prawo, przechodzimy pod autostradą, za autostradą skręcamy
w lewo, idziemy drogą serwisową.
20. [10 km] Skrzyżowanie ╦, doszliśmy do drogi 880 Jarosław – Pruchnik w miejscowości Mokra.
Skręcamy w prawo i idziemy tą drogą tylko niecałe 200 m.
21. [10,2 km] Skrzyżowanie ╣, skręcamy w lewo - kierunkowskaz „Jankowice 1”
22. Wchodzimy do wsi Jankowice, po kilkuset metrach droga idzie lekko w górę. Na górce po lewej
stronie jasny dom nr 83, za domem droga w lewo w dół, przy drodze krzyż.
23. Stacja IV [11,4 km] - Krzyż Jankowice
24. Skręcamy w lewo (wąska droga w dół pomiędzy domem nr 83 a krzyżem), po 200 m na
skrzyżowaniu ╦ skręcamy w prawo. Idziemy ok 2km w dalszym ciągu przez Jankowice.
25. [13,5 km] Przechodzimy przez wiadukt pod autostradą, dochodzimy do skrzyżowania ╦ z drogą
Jarosław- Rokietnica. Po prawej stronie przystanek PKS i duży krzyż
26. STACJA V [13,8 km] - Krzyż Chłopice
27. Tutaj w prawo, ok. 500 m asfaltem do ronda.
28. [14,4 km] Rondo, stąd idziemy przez wiadukt nad autostradą, kierunkowskaz Rokietnica, drugi
zjazd.
29. Wchodzimy do wsi Boratyn. Idziemy cały czas drogą główną, na [15,4 km] ostry zakręt w lewo pod
górę, po 200 m zakręt w prawo.
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30. [15,9 km] Za ostatnimi zabudowaniami Boratyna skrzyżowanie ╣, skręcamy w lewo, kierunek na
Dobkowice i Tapin.
31. Po ok 700 m droga wchodzi do lasu, potem las się kończy i dochodzimy na górce do cmentarza.
32. STACJA VI [17,3 km] - Cmentarz Dobkowice
33. Idziemy dalej prosto, schodzimy z górki do Dobkowic.
34. [18,0 km] Skrzyżowanie ╦, skręcamy w prawo w kierunku Tapina.
35. Droga asfaltowa, kilka zakrętów i odgałęzień, cały czas trzymamy się drogi głównej.
36. Idziemy przez Tapin po głównej drodze asfaltowej (oświetlonej przez latarnie)
37. Na końcu miejscowości po lewej stronie kościół parafialny pw. MB Wspomożenia Wiernych.
38. STACJA VII [21 km] - Kościół w Tapinie
39. Skręcamy w lewo za kościołem. Początkowo zabudowania i asfalt potem droga polna. [22 km] Po
lewej maszt telekomunikacyjny.
40. [22,9 km] Skręcamy w prawo w kolejną tak samo szeroką polną drogę, wzdłuż której rosną drzewa.
41. [23,7 km] Wchodzimy do wioski Ciemięrzowice, rozpoczyna się asfalt.
42. [24,2 km] Skrzyżowanie z wysepką pośrodku, po prawej znak STOP, tutaj skręcamy w prawo.
43. Idziemy drogą główną asfaltową, opuszczamy Ciemięrzowice, [24,9 km] po prawej cmentarz i
krzyż.
44. Wchodzimy do Kosienic, mijamy kilka budynków.
45. [25,9 km] skręcamy w lewo w drogę asfaltową, na posesji po lewej stoi figurka Matki Boskiej.
46. Po około 150 metrach na końcu drogi skręcamy w lewo.
47. Po kolejnych 100 metrach skręcamy w prawo, po lewej mijamy ogrodzony staw.
48. [26,5 km] Wchodzimy do lasu, idziemy drogą przez las, po lewej nieużytkowany kościół.
49. STACJA VIII [26,7 km] - „Opuszczony kościół”
50. Wychodzimy z lasu, po krótkim odcinku drogi polnej wychodzimy na drogę asfaltową
51. [27,3 km] Skrzyżowanie ╦, skręcamy w prawo, idziemy drogą asfaltową do jej końca.
52. [28,4 km] Skrzyżowanie ╦, skręcamy w lewo. W nocy widoczne światła tłoczni gazu.
53. Wchodzimy do Maćkowic, po prawej stronie kościół parafialny pw. Matki Bożej Bolesnej
54. STACJA IX [30,2 km] - Kościół w Maćkowicach
Uwaga – w piwnicy plebani po lewej stronie czynna całodobowo toaleta, wejście od strony drogi
55. Idziemy dalej przez Maćkowice główną drogą. Przy ostatnich zabudowaniach krzyż po prawej.
56. Mijamy krzyż po prawej stronie a zaraz za krzyżem po tej samej stronie znak „koniec zabudowań”
57. [30,6 km] Zaraz za znakiem „koniec obszaru zabudowanego” skręcamy lekko w prawo
58. Jest to droga szutrowa, dojdziemy nią do wsi Ujkowice.
59. [31,9 km] Skrzyżowanie ╦, po lewej krzyż między tujami, skręcamy w lewo, idziemy asfaltem.
60. [33,1 km] Po lewej stronie kapliczka Matki Boskiej Saletyńskiej i głaz z tablicą św. JP 2.
61. Tuż obok, po lewej stronie żółty domu nr 4, po prawej blaszany przystanek, skręcamy w drogę
w prawo przed przystankiem.
62. Wąska drogą asfaltową podchodzimy do kościoła parafialnego w Ujkowicach pw. Matki Bożej
Szkaplerznej i Św. Michała Archanioła
63. STACJA X [33,5 km] - Kościół w Ujkowicach
64. Mijamy kościół, na skrzyżowaniu ╦ [33,8 km] skręcamy w prawo.
65. [34,1 km] Skrzyżowanie ╣, drewniany krzyż pod stary drzewem, skręcamy w lewo.
66. Trzymamy się głównej drogi, mijając kilka zakrętów.
67. [34,9 km] Skrzyżowanie ╦, po lewej słupek informacyjny szlaku fortecznego, skręcamy w prawo
68. [35,6 km] Skrzyżowanie ╦, doszliśmy do drogi Ujkowice-Przemyśl, skręcamy w lewo.
69. Po kilkuset metrach widzimy znak drogowy „Przemyśl”. Nie oddychamy z ulgą, do centrum miasta
pozostał jeszcze ok. 9 km. Wkrótce po prawej, przy skrzyżowaniu krzyż.
70. STACJA XI [36,8 km] - „Krzyż Przemyśl”
71. Idziemy główną drogą, lekko w lewo (ul. gen. Wysockiego), droga schodzi w dół.
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72. [37,4 km] Przed ogrodzeniem dużego kompleksu Domu Opieki Społecznej skręcamy w prawo w ul.
Wołodyjowskiego. Przy skrzyżowaniu po lewej okrągłe lustro.
73. Przez dłuższy czas idziemy wzdłuż żelaznego ogrodzenia na ceglanych słupkach, potem luźne domy,
dalej zwarta zabudowa domków jednorodzinnych.
74. Ulica schodzi w pewnym momencie dość stromo w dół. Na dole, za obszernym placem po prawej
stronie - rozejście dróg. Ulica Wołodyjowskiego biegnie prosto, lekko w prawo prowadzi pod górę
droga zamykana szlabanem.
75. [38,6 km] Skręcamy w lewo, pod kątem prostym w wąską, szutrowo-gruntową drogę.
76. Droga pnie się ostro do góry, po lewej stronie dom
77. [38,9 km] Na górze skrzyżowanie ╦, skręcamy w lewo, zostawiając po prawej posesję nr 53.
Wkrótce po lewej niewielki, otynkowany domek, po prawej drewniana stodoła.
78. Po ok. 100 m na rozwidleniu lekko w prawo, w ul. Zofii Chrzanowskiej, po kolejnych 100 m po
lewej stronie kościół parafialny Przemyśl-Lipowica pw. św. Stanisława Biskupa.
79. STACJA XII [39,1 km] - Kościół Lipowica
80. Idziemy prosto, dochodząc po niecałym kilometrze do drogi z pierwszeństwem przejazdu.
81. [39,7 km] Skrzyżowanie ╦, skręcamy w prawo w ul. Ignacego Paderewskiego,
82. Idziemy w dół ulicą Ignacego Paderewskiego ok. 2 km. Początkowo chodnik dla pieszych po prawej
stronie, potem po lewej.
83. Po drodze serpentyny, przed nami panorama miasta. Mijamy po lewej bloki osiedla Kazanów i sklep
Tesco.
84. [41,6 km] Odtąd ulica przybiera nazwę Stefana Okrzei Okrzei. Idziemy dalej prosto, najlepiej
chodnikiem po prawej stronie. Po prawej jednostka wojskowa, m.in. żandarmeria wojskowa.
85. [42,1 km] Skrzyżowanie ╦, znak „Stop”, skręcamy w prawo w ul. św. Jana Nepomucena. Wkrótce
po prawej kościół Salezjanów pw. św. Józefa
86. STACJA XIII [42,4 km] - Kościół Salezjanów.
87. Za kościołem skręcamy w lewo (przejście przez pasy) w ulicę Salezjańską,
88. Mijamy po lewej stronie cerkiew greckokatolicką pw. Matki Bożej Bolesnej, dochodzimy do
głównej ulicy Grunwaldzkiej, skręcamy w lewo w kierunku mostu
89. Idziemy ulicą Grunwaldzką, na przejściu przechodzimy na prawą stronę i idziemy w kierunku
mostu.
90. [42,9 km] Przechodzimy most, na wprost widoczna wieża katedry
91. Za mostem prosto przez ulicę Kościuszki, dalej idziemy prawą stroną rynku, ulicą Biskupią na Plac
Katedralny.
92. Stacja XIV [43,5 km] - Plac przed katedrą
93. Stacja XV – Katedra
Uwaga: symbole skrzyżowań rysowane są tak, jakbyśmy dochodzili do nich od dołu kartki. Na przykład
na takim skrzyżowaniu ╦ dochodzimy do drogi poprzecznej i możemy skręcić w lewo lub w prawo. Na
takim ╣od naszej drogi odchodzi przecznica w lewo, a tutaj ╠ przecznica w prawo..
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Charakterystyczne punkty w przypadku konieczności dojazdu po uczestnika EDK
• 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
• Maćkowice – kościół parafialny – 29 km
• Ujkowice – kościół parafialny – 34 km
• Przemyśl Lipowica, skrzyżowanie ulicy Obronna i Gen Józefa Wysockiego - 37 km
• Kościół pw. św. Stanisława Biskupa, Z. Chrzanowskiej 1 – 39 km
• Przemyśl – Plac Katedralny – 44 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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