Trasa Czerwona
św. Brata Alberta
Przebieg trasy

Kolbuszowa Kolegiata – Werynia – Mechowiec – Płazówka – Poręby Dymarskie – Cmolas
– Trzęsówka – Ostrowy Tuszowskie – Kosowy – Izdebnik – Świerczów – Kolbuszowa

Całkowita długość [km]

51,1 km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 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.

Zasady poruszania się na trasie
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy KNDK zalecamy, aby:

1. W czasie Drogi Krzyżowej zgodnie z zaleceniami sanitarnymi pamiętać o obowiązkowym utrzymaniu
co najmniej 1,5 m odległości między pieszymi. Grupa może liczyć nie więcej niż 5 osób.
2. Każda osoba miała założone elementy odblaskowe.
3. Na drogach poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, jeden
za drugim). Idący na początku oraz na końcu grupy mają włączone latarki.
4. Dbamy o bezpieczeństwo własne oraz innych.
5. Proszę pamiętać, że na trasie Kolbuszowskiej Nocnej Drogi Krzyżowej nie ma zabezpieczenia
medycznego oraz samochodów towarzyszących. W razie problemów ze zdrowiem lub opadnięcia z
sił, uczestnicy na własną rękę organizują sobie pomoc. Bardzo prosimy aby tam gdzie to jest możliwe
poruszać się po chodniku.
6. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w Kolbuszowskiej Nocnej Drodze Krzyżowej tylko
z opiekunem. Przypominamy, że KNDK jest to indywidualne wyjście każdego uczestnika.
7. Warto zaopatrzyć się w płaszcz przeciwdeszczowy oraz dodatkową parę skarpet.
8. Każdy uczestnik powinien mieć kamizelkę odblaskową.
9. Każda osoba zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa.
W czasie Kolbuszowskiej Nocnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu
rozpoczęcia Kolbuszowskiej Nocnej Drogi Krzyżowej – wyruszenie na trasę KNDK. 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…
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Ze względu na przebieg tras KNDK, 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 potrzebuje 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.

Kolbuszowa – Kolegiata Wszystkich Świętych
1. Po wyjściu ze świątyni trasa prowadzi w kierunku dworca PKS (od rynku w lewo) zielonym
szlakiem. Po dojściu do budynku dworca (po prawej gmach starostwa powiatowego) skręcamy
w lewo. Idąc obok marketu Biedronki ul. Ruczki dochodzimy do ul. Tyszkiewiczów i skręcamy w
prawo, przechodząc przez tory kolejowe. Wspinamy się pod górę. Dochodzimy do linii lasu. Tu przy
kapliczce św. Antoniego I stacja drogi krzyżowej
† STACJA I – Kapliczka św. Antoniego (2,1 km)
2. Dalej prosto zielonym szlakiem do skrzyżowania w Weryni. Tu w lewo. Po lewej stronie mijając
stawy rybne idziemy prosto. !UWAGA! Przechodzimy przez obwodnicę Kolbuszowej. Po 500 m od
stawów droga skręca w prawo . Następnie za delikatnym zakrętem w lewo po kolejnych 500 m
należy skręcić w prawo. Po kolejnym kilometrze dochodzimy do asfaltowej drogi w Mechowcu. Tutaj
skręcamy w lewo. Pokonując 1 km docieramy do kościoła w Mechowcu, który znajduje się po lewej
stronie. To II stacja.
† STACJA II – Kościół w Mechowcu (7,9 km)
3. Trasa wiedzie dalej wzdłuż głównej ulicy w Mechowcu, aż do skrzyżowania, gdzie należy skierować
się w prawo, w stronę Płazówki. Po 1,4 km od skrzyżowania po lewej stronie znajduje się przydrożny
krzyż. To miejsce III stacji
† STACJA III – Przydrożny krzyż (10,1 km)
4. Dalszy ciąg trasy wiedzie w stronę Płazówki, gdzie docierając do skrzyżowania należy skręcić
w lewo. Wchodzimy na drogę asfaltową. Po lewej stronie mijamy tablicę z przekreśloną nazwą
Płazówka.
5. Idąc dalej natrafiamy na drewniany most. Zaraz za nim kierujemy się w prawo. Trzymamy się
głównej drogi. Trasa wiedzie nieco ponad km przez teren leśny. Wychodząc z lasu dalej idziemy
drogą asfaltową. Idziemy dalej prosto, aż do skrzyżowania, po czym kierujemy się w lewo na
Mechowiec. Pokonując kolejne zakręty docieramy do drewnianego kościoła w Porębach Dymarskich.
To miejsce IV stacji
† STACJA IV – Drewniany Kościół w Porębach Dymarskich (16,1 km)
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6. Idziemy dalej drogą asfaltową, aż do linii lasu. Tam po około 200 m mijamy po lewej stronie
kapliczkę na drzewie. W tym miejscu należy skręcić w prawo w nieco węższą drogę asfaltową.
Po około 400 m docieramy do polany. Trasa nadal wiedzie prosto. Po następnych 500 m ponownie
wchodzimy do lasu. Po kolejnych 400 m główny trakt zdaje się skręcać w prawo, ale my idziemy
nadal prosto. Podobnie Zachowujemy się po kolejnych 400 m. Wtedy nie tylko nie skręcamy
w prawo, ale delikatnie w lewo. !
7. Po 100 m ponownie wychodzimy na polanę, gdzie można dostrzec kilka zabudowań. Kierujemy się
w lewo, tak by zabudowania minąć (nie wchodzimy na posesję, ale mijamy ją z lewej strony).
8. Około 250 m za tym gospodarstwem znajduje się ciek wodny. Pokonując go, zaraz za nim
skręcamy ostro w lewo. Dalszy ciąg trasy to prosta droga wiodąca po lewej stronie tegoż cieku
wodnego (po prawej stronie las). Ten prosty odcinek to około 1,2 km. Docierając do rozwidlenia
należy skręcić w lewo. Dalsza trasa to droga asfaltowa wiodąca do Cmolasu. Po pokonaniu 2,5 km
skręcamy w prawo. Następnie przechodzimy przez trakt kolejowy i dalej trzymając się drogi głównej
przekraczamy skrzyżowanie z drogą krajowa. Po lewej stronie znajduje się Kościół Parafialny
w Cmolasie. To V stacja
† STACJA V – Kościół Parafialny w Cmolasie (24,5 km)
9. Następnie wracając na chodnik kontynuujemy marsz w stronę Trzęsówki (w lewo patrząc od
kościoła w Cmolasie). Po 300 m mijamy po prawej stronie drewniany kościółek. Po następnych 300 m
na rozwidleniu kierujemy się lewą odnogą. Trasa wiedzie prosto.
10. Docierając do Trzęsówki po około 4,5 km skręcamy najpierw w prawo, a następnie w lewo, po
czym powinien pojawić się po lewej stronie Kościół Parafialny w Trzęsówce. To miejsce VI stacji.
† STACJA VI – Kościół Parafialny w Trzęsówce (29,2 km)
11. Następnie wracamy na drogę asfaltową i kontynuujemy marsz (w prawo patrząc od strony
kościoła)
12. W ten sposób po około 800 m powinniśmy dotrzeć do niewielkiej kapliczki, która znajduje się po
prawej stronie. To VII stacja drogi krzyżowej
† STACJA VII – Przydrożna kapliczka (30 km)
13. Zaraz za kapliczka należy skręcić w prawo. W ten sposób po wkroczeniu na drogę szutrową trakt
wiedzie nie zbaczając z tej drogi przez około 2,7 km
14. W ten sposób, pokonując najwyższe wniesienie na naszej trasie, dochodzimy do Ostrów
Tuszowskich. Docierając do drogi asfaltowej kierujemy się na prawo w stronę Kościoła Parafialnego,
do którego powinniśmy dotrzeć po 200 m. Krzyż misyjny na skrzyżowaniu przed kościołem - miejsce
VIII stacji.
† STACJA VIII – Kościół Parafialny w Ostrowach Tuszowskich (33 km)
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15. Następnie wracamy w stronę Przyłęk, ale cały czas trzymając się drogi asfaltowej. W ten sposób
po pokonaniu wzniesienia, po około 1,6 km, zaraz za przystankiem na drzewie wisi przydrożna
niewielka kapliczka. Jest to miejsce IX stacji
† STACJA IX – Przydrożna kapliczka na drzewie (34,6 km)
16. Pokonujemy następne 300 m, by skręcić w lewo, po czym trzymamy się głównej drogi asfaltowej
przez kolejne 3,1 km. Kolejna stacja ma miejsce przy szkole podstawowej w Kosowach, która
znajduje się po lewej stronie (100 m po bardzo ostrym zakręcie w prawo)
† STACJA X – Przed Szkoła Podstawowa w Kosowach (37,1 km)
17. Następnie kontynuujemy marsz aż do krzyżówki, gdzie skręcamy w lewo, po czym przechodzimy
przez pasy i za pasami w prawo po 100 m docieramy do Kościoła Parafialnego w Kosowach - XI stacji.

† STACJA XI – Kościół Parafialny w Kosowach (39,5 km)
18. Wracamy na skrzyżowanie, gdzie skręcamy w lewo, a następnie po kilkudziesięciu metrach (za
tablicą „Ługnica 4”) w prawo.
19. Trzymając się głównej drogi mijamy Kłodziny, a po około 2 km skręcamy w lewo. W ten sposób
docieramy do Izdebnika. Za Izdebnikiem po kolejnych 1,5 km pojawia się las. To miejsce, gdzie
wbrew głównemu traktowi należy skręcić ostro w prawo. Dalsza trasa wiedzie przez las do
Świerczowa. Docierając do skrzyżowania idziemy prosto. Następnie skręcamy w lewo i przechodząc
przez stary most docieramy do głównej drogi. Ponownie kierujemy się na lewo, ale tylko niecałe 100
m, po czym skręcamy w prawo. Tej drogi trzymamy się przez kolejne 800 m. Po prawej stronie
znajduje się niewielka kapliczka. To miejsce XII stacji
† STACJA XII – Przydrożna kapliczka w Świerczowie (47,1 km)
20. Dalszy ciąg trasy wiedzie prosto, aż do Parafii św. Brata Alberta, gdzie znajduje się kolejna stacja.
† STACJA XIII – Kościół Parafialny św. Brata Alberta (48,9 km)
21. Dalszy ciąg trasy wiedzie drogą, która znajduje się na wprost parkingu przy Parafii św. Brata
Alberta, a następnie ul. Partyzantów, aż do ul. Jana Pawła II, gdzie należy skręcić w prawo,
a następnie przy basenie w lewo na ul. Ks. Popiełuszki, po czym wychodząc przy cmentarzu udać się
na prawo. Przy Kolegiacie Wszystkich Świętych znajduje się ostatnia stacja
† STACJA XIV – Kolegiata Wszystkich Świętych w Kolbuszowej (51,1 km)
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