Trasa Niebieska (38 km)
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Przebieg trasy

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach  Styków 
Kałków  Zalew Wióry  Kotarszyn  Boleszyn  Czażów  Skały 
Grzegorzowice  Pokrzywianka  Góra Chełmowa  Stara Słupia 
Nowa Słupia  Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, Święty
Krzyż

Całkowita długość [km]

38,6

Suma podejść [m]

754

Ostatnia aktualizacja

02.2018

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
WPROWADZENIE (przy kościele MBNP)
1. Po wyjściu z placu kościelnego dolną bramą w ul. Pastwiska kierujemy się w lewo. Idąc
prosto mijamy ul. Jelenią i wchodzimy w ul. Emilii Plater.
2. Dochodzimy do skrzyżowania z ul. Miodową. Skręcamy w prawo.
3. Na pierwszym skrzyżowaniu z ul. Smugową. Skręcamy w lewo.
4. Dochodzimy do ul. Ostrowieckiej. Skręcamy w prawo.
5. Idąc prosto chodnikiem po lewej stronie mijamy stację benzynową Artus.
6. Zaraz za stacją skręcamy w lewo w drogę leśną. Trzymamy się prawej strony !
7. Pomagając sobie ścieżkami dochodzimy do ul. Turystycznej. Szukamy tam krzyża
ogrodzonego płotkiem vis a vis posesji nr 36.

† STACJA I – Krzyż na ul. Turystycznej vis a vis posesji nr 36 (3,3 km)
8. Patrząc na krzyż od strony lasu idziemy w prawo ul. Turystyczną. Po chwili skręcamy w lewo
w jej prostopadłą odnogę, która jest drogą gruntową.
9. Mijamy trzy podobne do siebie domki jednorodzinne. Za trzecim skręcamy na skos w prawo.
Po 50 m przechodzimy przez mostek na rzece Lubianka.
10. Polna droga prowadzi nas do ul. Lempego (równolegle do ul. Ostrowieckiej).
11. Wspinamy się na nią małym nasypem i kierujemy w lewo.
12. Idąc ul. Lempego o nawierzchni asfaltowej przechodzimy przez drewniany most. Droga idzie
w górę i zmienia się w gruntową.
13. Dochodzimy do domku przy torach kolejowych, ul. Lempego skręca w prawo 90 stopni.
14. Trzymamy się jej dochodząc do przejazdu kolejowego. Nie przechodzimy przez tory.
15. Po prawej stronie odnajdujemy zarośniętą drogę gruntową. Idziemy nią prosto. Po 500 m
nawierzchnia drogi zmienia się w utwardzoną drogę gruntową, następnie w asfalt.
16. Mijamy po lewej stronie mały tunel i dalej idziemy prosto wzdłuż torów.
17. Dochodzimy do drugiego tunelu pod torami, który również mijamy, wchodząc w lewo w
ścieżkę idąc wzdłuż torów kolejowych, nie wchodzimy na most. !
18. Idziemy ścieżką lewym brzegiem rzeki Kamienna, która zamienia się w drogę asfaltową.
19. Dochodzimy do skrzyżowania, skręcamy w prawo, przechodząc przez most na zalewie.

† STACJA II – most w Stykowie (8,7 km)
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20. Zaraz za mostem skręcamy w lewo w ścieżkę biegnącą wałem ochronnym (wzdłuż niego po
prawej stronie rów odwodnieniowy, staw przepompowni).
21. Po przejściu ok. 1 km dochodzimy do zaplecza posesji przy drodze krajowej 42.
22. Ścieżka skręca w prawo i prowadząc między posesjami doprowadza do drogi 42.
23. Po dojściu do drogi krajowej skręcamy w lewo.
24. Skręcamy w prawo w drogę prowadzącą do Kałkowa (wzdłuż drogi rozmieszczone są stacje
drogi krzyżowej).

† STACJA III – przy III stacji drogi krzyżowej (10,9 km)
25. Idąc dalej mijamy po prawej stronie drogę prowadzącą do Dąbrowy.
26. Dochodząc do zabudowań skręcamy w drugą ulicę w lewo.

† STACJA IV – przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałowie (15,0 km)
27. Idąc dalej serpentyną schodzimy do tamy na zbiorniku Wióry.
28. Skręcamy w prawo na tamę.

† STACJA V – tama Wióry (16,8 km)
29. Dalej serpentyną do góry w odcinku leśnym.
30. Dochodzimy do zabudowań wsi Kotarszyn.
31. Przez wieś idziemy główną drogą ok. 2 km.

† STACJA VI – duża kapliczka w Kotarszynie (20,6 km)
32. Idąc prosto przecinamy drogę prowadzącą do wsi Szeligi.
33. Po lewej stronie mijamy cmentarz.
34. Dochodzimy do kościoła i skręcamy w lewo.
35. Mijamy przystanek autobusowy i skręcamy w prawo, tak jak główna droga (przy starej
wierzbie).
36. Idąc prosto po ok. 450m dochodzimy do skrzyżowania. Główna droga skręca łukiem w lewo,
ale my skręcamy w prawo. (przy tabliczce Boleszyn)
37. Mijamy po prawej stronie Szkołę Podstawową w Boleszynie.
38. Dochodzimy do skrzyżowania, przy którym jest biały stary kamienny krzyż.
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† STACJA VII – Skrzyżowanie z białym starym kamiennym krzyżem (23,0 km)
39. Przecinamy skrzyżowanie (idziemy w dół), po ok. 850m droga skręca w lewo pod kątem 90
stopni, my skręcamy w prawo (przy drugim znaku „Ustąp pierwszeństwa”).
40. Idziemy 500m do zabudowań wsi Czażów.
41. Skręcamy w lewo i idziemy prosto ok. 1 km wzdłuż zabudowań wsi.
42. Przecinamy skrzyżowanie ze znakiem „Stop”.

† STACJA VIII – biały kamienny krzyż przy skrzyżowaniu w Czażowie (25,0 km)
43. Dalej droga biegnie lekko w prawo, lekko w lewo i dochodzi do wsi Skały.
44. Przecinamy skrzyżowanie, idziemy zgodnie z drogowskazem „Skały 41-26”.
45. Idziemy prosto, droga znów faluje w prawo i lewo i ostrzej w prawo.
46. Przed znakiem drogowym "koniec Skały" skręcamy w lewo w asfaltową drogę, wchodząc na
niebieski szlak turystyczny (oznakowanie po 200 m widoczne na barierkach mostu).

† STACJA IX – most (26,5 km)
47. Idziemy dalej prosto przez wieś Skały o rzadkiej zabudowie.
48. Przecinamy kolejne skrzyżowania. W pewnym momencie droga główna odbija w prawo w
dół, my idziemy prosto wzdłuż znaku „Skały 38 – 26”
49. Mijamy drogę w lewo z drogowskazem „Skały 36-32”.
50. Po 30 m skręcamy w lewo w drogę gruntową. !
51. Przed domem 48a skręcamy w prawo w łąkę idąc wzdłuż ogrodzonej posesji.
52. Idąc ścieżką przechodzimy przez metalowy mostek.
53. Ścieżka prowadzi dalej do asfaltowej dróżki, którą idziemy na prawo.
54. Wchodzimy na wzgórze po lewej stronie, gdzie znajduje się kościół.

† STACJA X – kościół w Grzegorzowicach (28,8 km)
55. Schodzimy ze wzgórza, przechodzimy przez most.
56. Mijamy ruiny zabudowań folwarcznych.
57. Skręcamy w prawo idąc prosto drogą asfaltową (czarny szklak turystyczny).
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58. Przecinamy skrzyżowanie, idąc prosto do wsi Pokrzywianka.
59. Dochodzimy do skrzyżowania dróg.

† STACJA XI – skrzyżowanie dróg na końcu wsi Pokrzywianka Górna (31,4 km)
60. Przecinamy skrzyżowanie, idąc prosto wchodzimy w ścieżkę na Górę Chełmową (czarny szlak
turystyczny).

† STACJA XII –

Góra Chełmowa (32,2 km)

61. Schodzimy do Starej Słupi.
62. Dochodzimy ścieżką przy posesji prywatnej do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo i od razu
w lewo.
63. Gdy droga asfaltowa się kończy, dalej idziemy mostkiem po lewej stronie, wchodząc na drogę
gruntową, która zmienia się później w asfaltową.
64. Dochodzimy do drogi 756.

† STACJA XIII – kapliczka przy drodze 756 (35,5 km)
65. Skręcamy w lewo i dochodzimy do rynku.
66. Po lewej stronie mijamy kościół, trzymamy się prawej strony.
67. Dochodzimy do bramy Świętokrzyskiego Parku Narodowego, idziemy dalej szlakiem
niebieskim
ze stacjami drogi krzyżowej (Droga Królewska).

† STACJA XIV – przy XIV stacji Drogi Krzyżowej przed szczytem (38,4 km)
ZAKOŃCZENIE (w kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża Świętego)
68. Msza święta dla wszystkich uczestników EDK rejonu Starachowice w kaplicy Świętego Krzyża
o godzinie 6.00.
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