Trasa Brązowa
Matki Boskiej Szkaplerznej

Przebieg trasy

Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej, Imielin → Mysłowice Dziećkowice →
Jaworzno Jeleń → Stawy Tarka → Chrzanów → Balin → Luszowice →
Trzebionka → Trzebinia, Zalew Balaton → Psary → Stawiska → Nowa Góra
→ Czerna, , Klasztor Karmelitów Bosych, Sanktuarium Matki Boskiej
Szkaplerznej

Całkowita długość [km]

42

Suma podejść [m]

568

Ostatnia aktualizacja

19 marzec 2018 13:47

!

Miejsca, w których szczególnie należy uważać, aby nie zgubić wyznaczonej trasy, zostały w opisie
poprzedzone wykrzyknikiem i podkreślone. Prosimy, aby poruszać się na tych odcinkach z dużą
uwagą i ostrożnością.

†

Ponadto w przebiegu opisu trasy, wskazane są miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie
kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.
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Zasady poruszania się na trasie
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy, aby:
1. w czasie Drogi Krzyżowej poruszać się w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 10 osób,
2. każda osoba miała założone elementy odblaskowe,
3. na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden za
drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy ma zapaloną latarkę (pierwszy - ze światłem białym
skierowanym do przodu, ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu),
4. podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów zajmować miejsce
rozważnie. Pamiętając o bezpieczeństwie własnym oraz by nie utrudniać przemieszczanie się innym
uczestnikom EDK oraz osobą nie uczestniczącym w EDK,
5. dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych.
W czasie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu
rozpoczęcia Ekstremalnej Drogi Krzyżowej – wyruszenie na trasę EDK. Uszanuj prawo innych uczestników do
głębszego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę
osobom nieprzestrzegającym tą regułę.

W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie…
Ze względu na przebieg tras EDK, często to Ty będziesz jedyną osobą, która będzie mogła pomóc innemu
uczestnikowi. Dlatego nie wahaj się zareagować, gdy ktoś ma problemy. W szczególności przerwij zasadę
milczenia, jeśli widzisz, że:
•

ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu,

•

ktoś leży lub siedzi bez ruchu,

•

ktoś ma problemy, np. z chodzeniem lub oddychaniem,

•

ktoś nadaje sygnał ratunkowy.

Jeżeli napotkasz na którąś z tych sytuacji lub innej, w której ktoś potrzebuję pomocy - weź odpowiedzialność.
Upewnij się, że jesteś bezpieczny oraz, że nic Ci nie grozi i zacznij udzielać pierwszej pomocy. Jeżeli sytuacja
przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112.
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Imielin kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej (0 km) - Stawy Tarka (8,8 km)
1. Spod kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej idziemy drogą z czerwonej kostki brukowej, która
rozpoczyna się obok kaplicy przedpogrzebowej i prowadzi na cmentarz.

† STACJA I – przy grocie fatimskiej za kościołem (0,1km)
2. Przed wejściem na cmentarz skręcamy w prawo i dochodzimy do ul. Pokoju w którą skręcamy w
lewo wzdłuż cmentarza (0,4km).
3. Za skrzyżowaniem przechodzimy w ul. Poniatowskiego i idziemy nią dalej, aż do rozwidlenia z
krzyżem.

† STACJA II – przy białym krzyżu przydrożnym (1,7km)
4. Na rozwidleniu skręcamy w prawo dochodzimy do skrzyżowania z ul. Zachęty. Idziemy prosto
zgodnie z tabliczką „Winnica Patria” aż do skraju lasu. Przed lasem skręcamy w lewo idąc wzdłuż
skraju lasu (2,9km). Po przejściu 250m po lewej widzimy budkę myśliwską oraz mały potok;
idziemy ścieżką dalej prosto 150m do rozwidlenia na którym skręcamy w prawo (3,3km).
5. Po przejściu 100m skręcamy w małą ścieżkę w lewo zaraz za pierwszym słupem wysokiego
napięcia.
6. Idziemy prosto aż do drogi asfaltowej w którą skręcamy w prawo. (3,7km)
7. Przechodzimy pod wiaduktem autostrady i idziemy dalej mijając znak „Mysłowice”.

† STACJA III – przy krzyżu przed rozwidleniem. (4,5km)
8. Na rozwidleniu idziemy prosto i przechodzimy przez most na rzece Przemsza (5km)
9. Przed tablicą „Witamy w Jaworznie” skręcamy w prawo i idziemy dalej wałem
przeciwpowodziowym.
10. Gdy ścieżka obniża się dochodzimy do Przemszy. Następnie ścieżka odbija w lewo aż dochodzimy
do rozwidlenia ze znakiem czarnego szlaku rowerowego. Skręcamy w ścieżkę w prawo. (5,8km)
11. Idąc dalej wzdłuż rzeki przechodzimy pod wiaduktem autostrady za którym skręcamy w lewo i
idziemy wzdłuż autostrady. (6,5km)

† STACJA IV – przy przejściu dla zwierząt pod autostradą (nie przechodzimy przez nie) (7,1km)
12. 50m od stacji odbijamy w małą ścieżkę w prawo przechodząc pod linią wysokiego napięcia.
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13. ! Po 100m dalej mijamy potok. 50m od niego skręcamy lekko w prawo i dochodzimy do drogi
asfaltowej i zakładu przemysłowego przy którym skręcamy w lewo. (7,5km)
14. Asfalt się kończy i zaczyna się droga piaskowa (równolegle do której po prawej stronie biegnie
asfalt). Po pewnym czasie znowu droga zamienia się w asfaltową.
15. Przy skrzyżowaniu widzimy przystanek, przechodzimy przez jezdnię w starą drogę z kostki
brukowej obok której widzimy napis „Kopalnia Węglowa -nieruchomość na sprzedaż” (8,2km)
16. Dochodzimy do opuszczonego parkingu i szlabanu za którymi skręcamy w ścieżkę w prawo.
(8,4km)
17. Przechodzimy przez kładkę a następnie schodkami wchodzimy na groblę po lewej i prawej mijając
stawy „SMW Tarka”

† STACJA V – na grobli (8,8km)
Stawy Tarka (8,8 km) – Chrzanów Chełmońskiego (15,2km)
18. Po przejściu stawów idziemy dalej prosto mijając znaki czarnej i niebieskiej ścieżki rowerowej.
19. Na rozwidleniu na którym widzimy znak ścieżki rowerowej „Byczyna 5,6km” skręcamy w lewo.
(9,1km)
20. Idziemy cały czas prosto. Na rozwidleniu idziemy lekko w lewo. (10km)
21. Po dojściu do zielonego szlabanu przechodzimy przez drogę asfaltową i mijamy kolejny szlaban.

† STACJA VI – za drugim szlabanem (12,3km)
22. Dochodzimy do pierwszych domostw i idziemy dalej prosto zielonym szlakiem. Po jakimś czasie
wchodzimy na drogę asfaltową .(14,9km)
23. Przechodzimy przez przejście dla pieszych za barierami dźwiękowymi i mijając po lewej stronie
halę z napisem „Strefa Mebli F orte” wchodzimy na ul. Chełmońskiego zgodnie z zielonym
szlakiem. (15,2km)

Chrzanów Chełmońskiego (15,2km) – Zalew Balaton (25,9km)
24. Dochodząc do początku ul. Chełmońskiego i znaku „Karmelitański Ośrodek Rekolekcyjny
Chrzanów Groble” idziemy dalej prosto. Dochodzimy do ul. Śląskiej i skręcamy w prawo. (16,5km)
25. Przed reklamą „Fitness Latino” skręcamy w lewo w ul. Bracką (16,9km)
26. Na rozwidleniu skręcamy w prawo pod górę, a następnie w lewo zgodnie z zielonym szlakiem.
27. Szlak zielony odbija w prawo, jednak my idziemy dalej prosto z niebieskim szlakiem rowerowym i
przechodzimy pod autostradą. (17,5km)
Trasa Brązowa Matki Boskiej Szkaplerznej

Strona 4 z 7

28. ! Zaraz za autostradą węższa ścieżka prowadzi ostro w lewo my idziemy dalej prosto, 150m dalej
na rozwidleniu, gdzie jedna ze ścieżek prowadzi lekko w lewo, a druga lekko w prawo skręcamy w
prawo. Po wyjściu z polnej dróżki skręcamy w prawo w ul. Kasprzaka. (18,3km)
29. 20m przed domem z numerem 59 i mozaiką z talerzy na ścianie skręcamy w lewo pod górkę w
asfaltową drogę (ul. Warpie). (18,4km)
30. Następnie na końcu drogi skręcamy w lewo i dochodzimy do kościoła. (18,8km)

† STACJA VII – przy kościele pw. Chrystusa Króla w Balinie (19,3km)
31. 200m za kościołem skręcamy w prawo zgodnie ze znakiem na „Luszowice” , następnie skręcamy
w lewo w ul. Kadetów. Na rozwidleniu skręcamy w prawo idąc dalej ul. Kadetów. (19,8km)
32. Gdy asfalt się skończy idziemy dalej ścieżką, która po pewnym czasie odbija w prawo. Po lewej
stronie idziemy wzdłuż torów, aż dochodzimy do drogi asfaltowej w którą skręcamy w lewo.
33. Zaraz za zakrętem przechodzimy wąski wiadukt (aby przejść pod nim należy nacisnąć przycisk do
przejścia).

† STACJA VIII – przy krzyżu na zakręcie z ul. Dunikowskiego (20,9km)
34. Zaraz za krzyżem skręcamy w prawo w ul. Dunikowskiego. Na rozwidleniu skręcamy w lewo. Za
zabudowaniami asfalt kończy się i idziemy dalej ścieżką. Na kolejnym rozwidleniu również
skręcamy w lewo i idziemy do drogi asfaltowej na której skręcamy w prawo. (22,2km)
35. Idąc drogą asfaltową mijamy znak „Trzebinia” i przechodzimy pod małym wiaduktem kolejowym.
Na końcu ul. Emilii Plater dochodzimy do skrzyżowania przy którym znajduje się kapliczka.
(23,5km)

† STACJA IX – przy kapliczce na skrzyżowaniu (23,5km)
36. †Stacja IX przy kapliczce na skrzyżowaniu (23,5km)
37. Przechodzimy prosto w dół w ul. 1go Maja, która ostatecznie zmienia się w ul. Św Stanisława. Po
minięciu biało-niebieskich barierek skręcamy w lewo w dół i dochodzimy do zalewu Balaton.
(25,9km)

Zalew Balaton (25,9km) – Psary (32,4km)
38. Po lewej stronie mijamy zalew, po prawej plac zabaw i park linowy. Za parkiem linowym skręcamy
w oznaczoną białoczerwonymi słupkami ścieżkę i idziemy ostro pod górę,

!

a następnie dalej

prosto (lekko w prawo) zgodnie z czerwonym szlakiem rowerowym.
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39. Po przecięciu się z drogą szutrową idziemy dalej prosto wąską ścieżką. Przechodzimy przez furtkę
i idziemy w dół. Mijamy Dwór Zieleniewskich i na skrzyżowaniu przechodzimy prosto na ul.
Kościelną. (26,6km)
40. Zaraz za kościołem skręcamy w lewo. Mijamy cmentarz, boisko do koszykówki, kiosk i następnie
50m za ostatnią lampą skręcamy w prawo (27,4km)
41. 250m dalej za lasem na rozwidleniu skręcamy w lewo i dochodzimy do krzyża.

† STACJA X – przy polnym krzyżu (28 km)
42. ! Bezpośrednio przed krzyżem skręcamy w prawo zgodnie z niebieskim szlakiem rowerowym.
(nie pomylić z drogą w prawo która była kilkanaście metrów wcześniej).
43. Dochodzimy do pętli autobusowej, przechodzimy przez wysepkę i skręcamy w lewo w ul.
Karniowicką zgodnie z czarnym szlakiem pieszym i żółtym papieskim. (28,9km)
44. Asfalt kończy się i idziemy polną ścieżką aż dochodzimy do rozwidlenia z krzyżem.

† STACJA XI – przy polnym krzyżu (29,5km)
45. Na rozwidleniu przed krzyżem skręcamy w prawo. Dochodzimy do pierwszych zabudowań i
idziemy dalej prosto ul. Zieloną. Schodząc w dół dochodzimy do ul. Jurajskiej w którą skręcamy w
prawo. (30,6km)
46. Po 100m skręcamy w lewo przez mostek na ul. Szymborskiej, na końcu której idziemy w lewo ul.
Łokietka(31,1km) Po pewnym czasie ul. Łokietka zmienia się w ul. Jana Pawła II.

Psary (32,4km) -Czerna (41,6km)
47. Widząc na wprost budynek Straży Pożarnej w Psarach, kierujemy się na prawo w ulicę Leśną,
która po 50m odbija lekko w lewo. Mastępnie po 150m przy lustrze skręcamy w prawo w ul.
Łąkową.
48. Idziemy drogą asfaltową prosto zgodnie z czerwonym szlakiem rowerowym. Na końcu drogi
skręcamy w lewo. Dochodzimy do Krzyża przy którym skręcamy w prawo.

† STACJA XII – przy krzyżu (33,2km)
49. Po wyjściu z lasu, mijamy okoliczne zabudowania i dochodzimy do kolejnego rozwidlenia drogi
głównej przy olbrzymim dębie. Skręcamy w lewo (34,7km)
50. Idąc dalej, skręcamy w prawo za kapliczką zgodnie z drogowskazem w kierunku Czerna –
Krzeszowice. (36,7km)
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† STACJA XIII – przy murowanej kapliczce Matki Boskiej. (36,7km)
51. Mijamy straż pożarną, a dalej kościół pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze (37,5km).
Dochodzimy do rozgałęzienia, droga asfaltowa prowadzi w lewo w dół, my idziemy prosto wzdłuż
cmentarza. (38km)
52. ! Po 300m dochodzimy do skrzyżowania ścieżek (prosto, prawo, lewo) na której skręcamy w
lewo (nie mylić z wąską ścieżką 50m wcześniej z możliwym skrętem tylko w lewo). Dochodzimy
do drogi głównej i od razu skręcamy w prawo, lekko pod górę. (38,8km)
53. Dochodzimy do zabudowań i schodzimy do drogi głównej w którą skręcamy w prawo. (39,5km)
54. Przy znaku za przystankiem autobusowym informującym o Domu Rekolekcyjnnym Sióstr
55. Karmelitanek skręcamy w lewo pod górę.(40,9km) Tą drogą przechodzimy obok Domu
Rekolekcyjnego i wchodzimy do lasu, który zaprowadzi nas wprost do tylnego wejścia na teren
Klasztoru Karmelitów Bosych (41,6km)

† STACJA XIV – przed Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej (41,6km)
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