Trasa Zielona
Przebieg trasy

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach  Radkowice
Jadowniki Wawrzeńczyce Bostów Rudki Nowa Słupia
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Święty Krzyż

Całkowita długość [km]

31

Suma podejść [m]

700

Ostatnia aktualizacja

03.2017

E-mail kontaktowy rejonu

starachowice.edk@gmail.com

Nr kontaktowy rejonu

+48 691 231 272, +48 668 460 363

!

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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Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Jana Pawła II 21, 27-200 Starachowice
Do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, 1, Święty Krzyż
1. Po wyjściu z placu przykościelnego w ul. Jana Pawła II kierujemy się w lewo. Po przejściu 80 metrów
skręcamy w lewo w kierunku u. Pastwiska (po lewej stronie mijamy myjnię samoobsługową)
2. Dochodząc do skrzyżowania z Łączną i Żytnią kontynuujemy trasę wzdłuż Łącznej
3. Na następnej krzyżówce (500m) skręcamy w lewo w ul. Moniuszki
4. Po 800m skręcamy w lewo w ul. Smugową, wyłożoną kostką brukową

5. Przed przystankiem skręcamy w prawo w ul. Jelenią
6. Po wejściu w ul. Myśliwką 1. stacja

† STACJA I – Kapliczka przy wejściu w ul. Myśliwska, 3,0 km
7. Kontynuujemy trasę ul. Myśliwską aż do trasy 42 (ul. Ostrowiecka)
8. Skręcamy w prawo i po przejściu ok. 700 metrów na wysokości stacji paliw Artus skręcamy w
prawo w las

† STACJA II – 200metrów po wejściu do lasu, 5,1 km
9. Idziemy cały czas szeroką drogą w lesie i po ok. 30 minutach zatrzymujemy się na kolejną Stację

† STACJA III – środek las, 7,2 km
10. Idziemy cały czas szeroką drogą i przy wyjściu z lasu zatrzymujemy się na kolejną Stację

† STACJA IV – wyjście z lasu, 8,7 km
11. Po wyjściu z lasu po ok. 400 metrach dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo
12. Po ok. 2 km dojdziemy do skrzyżowania ze znakiem w prawo z nr domów w Radkowicach i dużym
krzyżem, my kierujemy się cały czas prosto.
13. Po 200 metrach idziemy drogą lekko w prawo pod górkę

† STACJA V – kaplica Radkowice, 10,9
14. Po dojściu do skrzyżowania z Krzyżem i z pierwszeństwem przejazdu skręcamy w lewo i idziemy
chodnikiem po prawej stronie
15. Po ok. 1 km dotrzemy do niebieskiego Krzyża, który znajduje się po lewej stronie jezdni
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† STACJA VI – Niebieski krzyż po lewej stronie, 12,9 km
16. Idziemy cały czas prosto po prawej stronie mijając drogę ze znakiem Szerzawy 3 (ok. 200 m od
Stacji)
17. Po ok. 1,2 km skręcamy w prawo przy znaku Rzepin Kolonia 42 -46 i po 300 jesteśmy na moście

† STACJA VII – Most na rzece Świśliniance, 14,4 km
18. Po 300 metrach dochodzimy do rozwidlenia, skręcamy w prawo i idziemy cały czas drogą
asfaltową
19. Po 300 metrach skręcamy w lewo pod górę, domy mijamy po prawej stronie
20. Dochodząc do drogi z pierwszeństwem przejazdu skręcamy w prawo
21. Przy pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Od razu przy skrzyżowaniu jest biały Krzyż, po
przeciwnej stronie znajduje się sklep Groszek

† STACJA VIII – Krzyż przydrożny, Jadowniki, 16,1 km
22. Idziemy dalej pod górę zastawiając sklep po prawej stronie
23. Na łuku drogi, przed którym jest po lewej stronie stara ziemianka skręcamy w lewo (droga prosto
jest oznaczona znakiem ślepej uliczki)
24. Dochodzimy do skrzyżowania ze znakiem Wawrzeńczce 46

† STACJA IX – Skrzyżowanie przy drodze na Jawor, 17,8 km
25. Schodzimy z drogi głównej i kierujemy się zgodnie ze znakiem Wawrzeńczyce 46
26. Idziemy wzdłuż jedyną drogą, serpentynkami

† STACJA X – Krzyż Wawrzeńczyce, 19,3 km
27. 20 m na lewo od krzyża znajduje się droga na Nowy Bostów, idziemy cały czas prosto, obok domu
przy którym stoi krzyż skręcamy w lewo, po 500 m docieramy do kolejnej stacji

† STACJA XI – Kaplica na skrzyżowaniu ze Starym Bostowem, 21,7 km
28. Na skrzyżowaniu ze znakiem droga z pierwszeństwem przejazdu skręcamy w prawo
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29. Idziemy cały czas drogą główną. Po prawej stronie mijamy tablicę Witamy na ziemi Św. Krzyża
30. W miejscowości Rudki mijamy po prawej stroni piekarnię Mister
31. Po 200 m docieramy na przystanek

† STACJA XII – Przystanek autobusowy, Rudki, 24,5 km
32. Kontynuujemy drogą główną
33. Po wyjściu na rynek w Nowej Słupi skręcamy w prawo kierując się w stronę ul. Świętokrzyskiej
34. Po lewej ręce mijamy Kościół św. Wawrzyńca
35. Idziemy cały czas ul. Świętokrzyską mijając po lewej stronie m.in. Muzeum Starożytnego
Hutnictwa
36. Docieramy do Drogi Królewskiej

† STACJA XIII – wejście na Drogę Królewską, Emeryk, 28,8 km
37. Drogą Królewską wchodzimy na Święty Krzyż

† STACJA XIV – u stóp Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego 31 km
38. Zakończenie w Kaplicy Świętego Krzyża Mszą Świętą o godz. 6:00
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