Opis trasy Jarosław – Hermanowa [59 km]
do kościoła Matki Bożej Niepokalanej

1. Po Mszy Św. wychodzimy przez bramę Opactwa, idziemy prosto w ul. Zieloną
2. Ulicą Zieloną dochodzimy do ul. Kraszewskiego, skręcamy w lewo i po 30 metrach przez przejście
w prawo w ul. Racławicką
3. Ulicą Racławicką do końca ok 900m, przejście przez ulicę (światła) skręcamy w lewo w kierunku
Bazyliki
4. Po 30m skręcamy w prawo, w Park przed Bazyliką M. Boskiej Bolesnej. Od tej chwili przestrzegamy
reguły milczenia !!!
5. † STACJA I – 1.5 km. Park przed Bazyliką M. Boskiej Bolesnej
6. Wracamy się ok 100 m . do świateł, na skrzyżowaniu w lewo w ul. Szczytniańską idziemy prosto,
przez wiadukt kolejowy, aż do Ronda. (ok. 1.5km)
7. Przez Rondo na wprost dalej ul Szczytniańską (obok myjni samochodów) aż do m. Maleniska ok.
1.5km (Kapliczka po lewej stronie drogi przy chodniku).
8. † STACJA II – 4.6 km. Kapliczka M.B Nieustającej Pomocy.
9. Idziemy w dalszym ciągu prosto, ok. 1.8 km przechodzimy wiaduktem nad Autostradą Za ok 700m.
zakręt w lewo, następnie 600m. w prawo - lekko w dół.
10. Dochodzimy do Kościoła w Cieszacinie Wielkim, przy głównej drodze, po lewej Pomnik Jana.
Pawła II. przy Kościele.
11. † STACJA III – 8.1 km. Pomnik Jana. Pawła II
12. Idziemy główną drogą do m. Kisielów, za ok 1,6 km dom weselny Magnolia po prawej, dalej prosto
ok 700m do skrzyżowania.
13. Dochodzimy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo, za 1km. Stacja Paliw Orlen po lewej
stronie drogi.
14. Od Stacji Paliw mamy ok 400m. Do Kościoła w Zarzeczu (idąc gł. drogą).
15. † STACJA IV – 12.2 km. Pomnik M.B. przy Kościele
16. Od Kościoła wychodzimy w lewo, za 50m. skrzyżowanie w lewo idziemy drogą w dół.
17. Przechodzimy przez most nad rzeką i za 100 m w prawo.
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18. Idziemy główną drogą bez zabudowań ok 1,2 km, do skrzyżowania (jest ciemno).
19. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, droga główna.
20. Dochodzimy do wsi Rożniatów (ok 0,5km) na rozwidleniu dróg w prawo.
21. Po przejściu ok 1 km kończą się zabudowania, idziemy na wprost. ok 1,1km do mostku.
22. Przechodzimy mostkiem nad rzeką, za 200 m w lewo, po prawej Kapliczka.
23. † STACJA V – 16.8 km. Kapliczka po prawej stronie
24. Za ok 1,1km dochodzimy do drogi asfaltowej, na skrzyżowaniu prosto.
25. Za skrzyżowaniem długi odcinek drogi ok 2,6 km, brak zabudowań – ciemno, dochodzimy do
głównej drogi (881) na skrzyżowaniu w prawo w dół.
26. Za ok 800m, przechodzimy przez most, rzeka Mleczka w Kańczudze.
27. Za ok. 200 m Krzyż drewniany przy drodze po lewej stronie drogi.
28. † STACJA VI – 21 km. Krzyż przy drodze
29. Dochodzimy do skrzyżowania idziemy w lewo, za ok 300 m po prawej Rynek.
30. Planty są oświetlone jest ok godz. 2.30 można się posilić (nawet trzeba).
31. Z plantów, przez skrzyżowanie na wprost, będzie to najdłuższy odcinek drogi głównej (881)
ok.4,5km (zachowujemy szczególną ostrożność, za 800m kończy się chodnik).
32. Idziemy cały czas główną drogą, aż do skrzyżowania w miejscowości Sietesz.
33. 10m za skrzyżowaniem na wprost, Kapliczka murowana (oświetlona) po lewej stronie drogi.
34. † STACJA VII – 27.1 km. Kapliczka św. J. Nepomucen
35. Idziemy główną, za ok 300 m skrzyżowanie, skręcamy w lewo do m. Lipnik.
36. Po ok. 2,1 km , skrzyżowanie drogi, na środku Kapliczka, skręcamy w lewo i za 600m. też w lewo.
37. Teraz ok. 1,8 km. pod górkę, po prawej las, na skrzyżowaniu w prawo.
38. Następnie za 150 m w lewo, na Kościół w Husowie, jest lekko w dół ok 300m.
39. † STACJA VIII – 32.6km Kościół w Husowie (plac przed schodami)
40. Od Kościoła do skrzyżowania 250m, w dół, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo.
41. Za ok 200m. OSP w Husowie, następnie za 100m. skręcamy w lewo, lekko w dół.
42. Za ok 200 m następne skrzyżowanie, w prawo, (będzie pod górkę).
43. Idziemy prosto ok 400 m i skręcamy w lewo, a następnie za ok 700 m na skrzyżowaniu skręcamy w
prawo.
44. Za 300m Kapliczka, przed Kapliczką skręcamy w lewo.
45. Teraz prosty odcinek drogi ok. 1km (powinno się już rozwidniać - wspaniale).
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46. Dochodzimy do krzyżówki przed lasem, skręcamy w prawo, ok. 400m przez las, (będzie błoto) z lasu
200m. prosto, Kapliczka po lewej ob. nr. Handzlówka 227.
47. † STACJA IX – 37.8 km. Kapliczka (ob.227)
48. Idziemy prosto drogą asfaltową ok 1,8 km. aż do ostrego zakrętu w prawo.
49. Na ostrym zakręcie w prawo drogi asfaltowej, idziemy prosto w drogę gruntową.
50. Za ok 70 m skręcamy w lewo.
51. Teraz idziemy cały czas prosto ok 800 m, droga szutrowa ( z górki) aż do skrzyżowania z drogą
asfaltową.
52. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, za budynkiem Zabratówka nr.156. 200 m po prawej kapliczka.
(teraz będzie pod górkę).
53. † STACJA X – 41 km. Kapliczka murowana (ob.156)
54. Idziemy drogą pod górę ok 700m do skrzyżowania, przez skrzyżowanie prosto.
55. Drogą tą idziemy ok 2,1 km aż do skrzyżowania, (teraz jest z górki).
56. Na skrzyżowaniu w prawo, dalej główną ok 800m, dochodzimy do skrzyżowania z pomnikiem św.
Krzysztofa w Chmielniku, skręcamy w lewo.
57. Przechodzimy przez most, za 200 m obok szkoły duży ogrodzony Krzyż.
58. † STACJA XI – 45.2 km. Krzyż obok szkoły (Chmielnik)
59. Idziemy drogą pod górę ok 1,5 km, następnie na łuku drogi w lewo, droga przez las ok 500m, na
skrzyżowaniu w prawo.
60. Teraz prosty odcinek ok 600m, po prawej Kaplica, my idziemy główną w lewo przez las, ok 1,2 km
z górki aż do szkoły w Borku Starym.
61. Na skrzyżowaniu obok szkoły, w lewo i ok 300m, prosto kapliczka obok nr 104A.
62. † STACJA XII – 49.7 km. Kapliczka obok nr 104A
63. Za 50 m w prawo i prosto do głównej drogi, ok 250m
64. Na skrzyżowaniu w lewo, ok 150 m, przychodzimy przez drogę, idziemy drogą dojazdową na most,
przez rzeczkę Ryjak.
65. Za mostem skręcamy w lewo, idziemy drogą dojazdową krętą ok 600m, aż do skrzyżowania.
66. Na skrzyżowaniu z drogą asfaltową skręcamy w lewo.
67. Idziemy w kierunku Kościoła (Borek St. Parafia), ok 1,1km, za Kościołem do głównej drogi,
skręcamy w prawo.
68. Dalej główną ok 400 m, na zakręcie gł. drogi, skręcamy w prawo w drogę dojazdową, za budynkiem
nr.368A Nowy Borek
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69. Idziemy tą drogą ok 900m, przy Kapliczce (po prawej stronie) skręcamy w lewo.
70. Dochodzimy do drogi głównej, ok 250m, idziemy na wprost przez skrzyżowanie, za ok 400 m
Kapliczka po lewej stronie. Nowy Borek 144.
71. † STACJA XIII – 53.6 km. Kapliczka M.B
72. Idziemy drogą główną (Czerwonki) ok 2,8 km. aż do skrzyżowania, ob. Nr Hermanowa 733C (jedna
z ostatnich górek, najbardziej daje w kość).
73. Dochodzimy do skrzyżowania, skręcamy w lewo, ok 500m do następnego skrzyżowania.
74. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Teraz już 800m z górki.
75. Dochodzimy do skrzyżowania, pomnik św. Floriana, skręcamy w lewo do Kościoła. Ostatnie 150m.
(zmęczenie niesamowite – przeżycia bezcenne).
76. Kościół Matki Bożej Niepokalanej w Hermanowej.
77. † STACJA XIV – 58.5 km Kapliczka M.B, z Fatimy (ob. Kościoła)

•
•
•
•

DODATKOWE INFORMACJE
Godziny odjazdów autobusów do Rzeszowa linia nr. 58 (w soboty) przystanek ob. Floriana 5,43
- 8,03 – 10,37 – 14,27 – 17,03 – 19,38 – 21,43
Krzyż można pozostawić przy Kapliczce M.B z Fatimy
Dobrego odpoczynku, do zobaczenia (może na innych trasach)
Z Panem Bogiem

W przypadku koniecznej pomocy lub informacji możesz spróbować skontaktować się z Jarosławskim
Opactwem pod nr. tel. 505 902 862 lub 731 777 541 Hermanowa.
W dniu EDK telefon czynny przez całą noc. W miarę możliwości postaramy się udzielić niezbędnych
informacji do kontynuowania EDK lub rozwiązania zaistniałego problemu. Przypominamy o
ogólnodostępnym numerze telefonu do służb ratowniczych 112
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