Podkarpacka EDK - Opis Trasy
Do Bazyliki Zwiastowania NMP w Leżajsku

1. Z Opactwa, tuż za brama 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. [0,4 km] 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,
skrzyżowanie ╦, skręcamy w prawo. Po lewej kościół parafialny św. Teresy w Jarosławiu.
5. STACJA I [3,2 km] - „Św. Teresa od Dzieciątka Jezus”
6. Idziemy dalej ulicą Dolnoleżajską, która dalej zmienia nazwę na Brodowicze.
7. [4,2 km] Skrzyżowanie ╬, po prawej, na posesji kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena.
8. Przed słupkiem przystanku autobusowego skręcamy w lewo, ta boczna uliczka też nazywa się
Brodowicze. Po ok. 200 m, na rozwidleniu, przy białym domku nr 21 lekko w lewo. Kończy się
asfalt, idziemy dalej droga gruntową, po prawej krzyż żelazny.
9. [5,0 km] Skrzyżowanie ╦, idziemy w prawo, szutrową ulicą Kolaniki. Po prawej nieliczne
zabudowania, za nimi droga przechodzi w polną.
10. [5,9 km] Po lewej pobielony kamienny krzyż z 1900 r. Po ok. 800 m po prawej, pod dużym
kasztanem dwa krzyże ogrodzone niskim płotkiem. Nowszy, żelazny i spróchniały, drewniany,
oparty o gałąź kasztana.
11. STACJA II [6,7 km] - „Dwa krzyże”
12. Po ok. 100 m od krzyży, na rozwidleniu polnych dróg lekko w lewo.
13. [7,3 km] Po lewej, w kępie zarośli, krzyż kamienny z 1931 r z żeliwną figurą Chrystusa, osłoniętą
szybką, potem kilka zabudować po obu stronach. Dalej mostek, za mostkiem lekko w prawo.
14. Idziemy ok 1,5 km wśród pól, potem pojawiają się zabudowania i lepsza droga. Dochodzimy do
skrzyżowania ╣, po prawej duży, drewniany krzyż z 2000 r., otoczony kutym ogrodzeniem.
15. STACJA III [8,9 km] – „Milenium”
16. Idziemy prosto ulicą Kolaniki, mijamy po lewej duży zakład produkcyjny. Po 300 metrach droga
zmienia się w polną i zbliża się do brzegu Sanu.
17. [10 km] Wchodzimy na drogę szutrową, po lewej dwa domy. Za nimi w lewo odchodzi wąska droga
asfaltowa. Idziemy prosto, na naszej drodze przez 250 m jest asfalt. Przy drodze latarnie, zasilane
energią słoneczną i wiatrową. Jeśli nie było ostatnio wiatru i słońca – nie świecą.
18. Potem znów droga szutrowa a po obu stronach pola. Wyraźny zakręt w lewo a po 10 m w prawo.
19. [11 km] Droga dochodzi do ogrodzenia jednego z gospodarstw, skrzyżowanie ╦, skręcamy w lewo
[polna dróżka w prawo prowadzi do Sanu]. Po prawej dwa gospodarstwa, potem przerwa w
zabudowaniach. Po przerwie po prawej trzeci dom, a po lewej, przy ścieżce do opuszczonego
domostwa biały krzyż bruśnieński.
20. STACJA IV [11,5 km] - Krzyż bruśnieński”
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21. [12,0 km] Skrzyżowanie ╦, po lewej duży krzyż ze stalowych kształtowników, po drugiej stronie
drogi przystanek autobusowy. Skręcamy w prawo, idziemy do wsi Kostków. Po przejściu ponad 1,5
km po lewej kościół Dobrego Pasterza w Kostkowie.
22. STACJA V [13,8 km] – „Dobry Pasterz”
23. Od kościoła dalej prosto. Mijamy tablicę z nazwą wsi Leżachów Osada [15,3 km]. Tutaj wchodzimy
na teren powiatu przeworskiego.
24. [16,6 km] Po minięciu Leżachowa Osady mostek z drewnianymi poręczami, dalej prosto.
25. [18,2 km] Skrzyżowanie ╦, skręcamy w lewo, jak droga główna. Przechodzimy przez mostek. Domy
po prawej należą do wsi Gorzyce.
26. 18,6 km Skrzyżowanie ╠, skręcamy w prawo, w ulice Sanową. Droga jest wąska i kręta, z lewej
stron zabudowania, z prawej potok. Po ok. 700 m po lewej stronie, tuż przy krawędzi jezdni studnia
ogrodzona drewnianym płotkiem a po prawej stronie mała kapliczka nadrzewna z figurą Chrystusa
Ukrzyżowanego, zawieszona na pniu starego drzewa.
27. STACJA VI [19,3 km] – „Kapliczka na drzewie”
28. Po prawej stronie, tuż poniżej drogi płynie San. Wkrótce kończą się zabudowania Gorzyc.
29. Po 1 kilometrze terenu niezabudowanego wchodzimy do Ubieszyna, osiedle Mały Ubieszyn.
30. Po kolejnym kilometrze, gdy skończy się zwarta zabudowa, po lewej stronie dom z numerem 149.
Ma charakterystyczne ogrodzenie z szerokimi, murowanymi, jasnymi słupkami i kępami żywopłotu.
Na terenie posesji kapliczka MB na wysokim postumencie, nakryta bardzo wysokim, strzelistym
dachem z blachy.
31. STACJA VII [21,6 km] – „Matka Boska Strzelista”
32. 22,0 km Skrzyżowanie ╦, dochodzimy do drogi 835 Sieniawa – Przeworsk. Skręcamy w prawo.
33. Po 200 m po lewej szkoła podstawowa w Ubieszynie, tuż przy niej kapliczka domkowa MB.
34. STACJA VIII [22,2 km] - „Matka Boża Ucząca”
35. Po 100 m od szkoły i kapliczki, przy drogowskazie Tryńcza 2 km – skręcamy w lewo, w ulicę
Sieniawską.
36. [23,6 km] Wchodzimy na teren miejscowości Tryńcza.
37. Po ok. 700 m od tablicy z nazwą miejscowości skrzyżowanie, przy nim po prawej duża kapliczka ku
czci Najśw. Serca Jezusa. z 1914 r. Na bokach postumentu płaskorzeźby św. Rozalii i św. Mateusza,
Ewangelisty.
38. STACJA IX [24,3 KM] – „Święci przy Sercu”
39. Na skrzyżowaniu idziemy za drogą główną, która skręca lekko w lewo, kierunek Tryńcza,. Idziemy
ulicą kard. S. Wyszyńskiego do centrum Tryńczy.
40. [24,7,0 km] Skrzyżowanie ╦, jesteśmy w Tryńczy, skręcamy w prawo. Po 300 m most na Wisłoku.
Przechodzimy przez most chodnikiem dla pieszych.
41. [25,4 km] Ok. 300 m za mostem droga główna skręca ostro w prawo. Przed tym zakrętem schodzimy
w lewo, w dół, na wąską, utwardzoną drogę lokalną.
42. [25,8 km] Skrzyżowanie ╠, idziemy prosto odtąd dróżka jest asfaltowa.
43. [26,1 km] Skrzyżowanie ╦, dochodzimy do drogi Tryńcza – Chodaczów. Skręcamy w prawo a po
100 m, za ostatnim zabudowaniem po lewej skręcamy w lewo. Idziemy drogą gruntową obok
samotnego gospodarstwa po prawej. Na ostatnich 200 m drogi asfalt.
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44. [27,8 km] Skrzyżowanie, na którym schodzi się 5 dróg. Dochodzimy to do drogi Tryńcza –
Grodzisko Dolne. Skręcamy w lewo, w drugą z kolei, szeroką drogę z chodnikiem prawej stronie
jezdni. Po prawej kapliczka na wysokiej, kamiennej podstawie. W małej wnęce figura MB, w
zwieńczeniu krzyż z figurą Chrystusa.
45. [28,2 km] Przejazd kolejowy na linii Przeworsk – Rozwadów, po prawej przystanek kolejowy
(nazywa się Grodzisko Dolne). Tuż za torami, po prawej stary kościół we wsi Chałupki Dębniańskie,
a kawałek dalej po lewej nowy kościół pw. św. Andrzeja Apostoła.
46. STACJA X [28,4 km] – „Św. Andrzej”
47. Tuż za kościołem, przed tablicą Grodzisko Nowe skręcamy w prawo, w wąską lokalną drogę
asfaltową. Po ok. 300 m na małym skrzyżowaniu ╦ skręcamy w prawo.
48. [30,9 km] Po lewej duże gospodarstwo rolne. Kończy się asfalt. Dalej idziemy prosto nieutwardzoną
szeroką drogą polną. Po ok. 400 m ostatnie zabudowanie po lewej. Po obu stronach drogi pola.
49. [32,3 km] Po prawej niewielki zagajnik, po lewej krzaki. Po ok. 0,5 km tuż przy drodze po prawej
betonowy słupek znaczący podziemne instalacje łączności. Za słupkiem uwaga na skrzyżowanie.
50. [32,6 km] Skrzyżowanie Y z trójkątem krzaków pośrodku. Skręcamy w lewo [droga w prawo
prowadzi w kierunku torów kolejowych i wsi Dębno]. Wchodzimy do lasu. Po przejściu kilkuset
metrów droga idzie nieco pod górę, potem lekko schodzi w dół.
51. [33,2 km] Po zejściu w dół, na wypłaszczeniu skrzyżowanie Y, idziemy w lewo. Po ok. 0,5 km droga
leśna przechodzi w szutrową.
52. [34 km] Kończy się las. po ok. 1,5 km po lewej wysoki drewniany krzyż obsadzony drzewami.
53. STACJA XI [35,6 km] – „Krzyż nad Grodziskiem”
54. [36,3 km] Po zejściu w dół skrzyżowanie ╦ z drogą asfaltową Grodzisko Dolne – Leżajsk, skręcamy
w prawo. Kończą się domy, wchodzimy do lasu.
55. [37,7 km] Po prawej krzyż pod lipami, wtopiony w zieleń lasu. Po ok. 1 km las po obu stronach na
chwile się kończy. Po prawej stronie, nieco w głębi biała kapliczka św. Huberta.
56. STACJA XII [38,6] – „Św. Hubert”
57. Teraz długie zejście w miarę prostym odcinkiem asfaltu do miejscowości Giedlarowa. W centrum
skrzyżowanie ╬, przy nim kościół św. Michała Archanioła.
58. STACJA XIII [42,2 km] – „Św. Michał”
59. Na skrzyżowaniu przy kościele prawo.
60. Po przejściu ok. 200 m skrzyżowanie ╣, skręcamy w lewo, w lokalną drogę asfaltową. Po kolejnych
200 m przerwa w zabudowaniach i skrzyżowanie ╠, skręcamy w prawo, w wąską drogę szutrową,
która doprowadzi na do wiaduktu.
61. [42,8 km] Przechodzimy przez wiadukt pod obwodnicą Leżajska. Za wiaduktem prosto, pod górę,
wąską ścieżką. Po lewej drzewa i głęboki jar. Wychodzimy na grzbiet wzniesienia, wprost na duży,
drewniany krzyż. Ścieżka w okolicy krzyża może być zaorana.
62. STACJA XIV [43,2 km] – „Krzyż na wzniesieniu”
63. Od krzyża utwardzoną drogą w lewo. Po 300 m dochodzimy do asfaltowej ulicy Moniuszki, którą
cały czas prosto, w dół do szerokiej ulicy Rzeszowskiej.
64. [43,9 km] Na skrzyżowaniu ╦ skręcamy w prawo, w ulicę Rzeszowską.
65. [44,9 km] Rondo Jana Pawła II, skręcamy w lewo w ulicę Mickiewicza.
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66. [45,4 km] Rondo Lecha Kaczyńskiego, skręcamy w lewo, idziemy nadal ulicą Mickiewicza.
67. [45,9 km] Mijamy po prawej dworzec kolejowy w Leżajsku.
68. [46,6 km] Dochodzimy do ruchliwego skrzyżowania z ul. Św. Jana z Dukli. Tutaj prosto. Widzimy
już kościół i klasztor Bernardynów. Wchodzimy na Plac Mariacki przed bazyliką Zwiastowania
NMP.
69. STACJA XV [47,2 km] – „Bazylika”

Punkty „SOS”, w które można wygodnie dojechać samochodem, gdyby ktoś nie mógł
kontynuować marszu:
•
•
•
•
•

Kościół Dobrego Pasterza w Kostkowie na 13,8 km
Szkoła Podstawowa w Ubieszynie na 22,2 km
Nowy kościół św. Andrzeja Apostoła w Chałupkach Dębniańskich na 28,4 km
Miejsce dojścia do drogi asfaltowej Grodzisko Dolne – Leżajsk na 36,8 km
Kościół św. Michała Archanioła w Giedlarowej na 42,2 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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