
OPIS TRASY 

św. Jana Pawła II

UWAGA! Przejście w nocy przez zaporę w Goczałkowicach w terminie innym

niż EDK należy ustalić z kierownikiem tamy, ponieważ jest ona zamykana po

zmroku! 

Poniższy opis to wskazówki przebiegu wybranej przez Państwa trasy.  Dzięki  niemu, w

ramach  każdego  wyodrębnionego  odcinka,  dysponują  Państwo  szczegółowymi

informacjami,  dotyczącymi  przebiegu  drogi.  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.

Zasady poruszania się w czasie Drogi Krzyżowej 

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy drogi krzyżowej przygotowaliśmy kilka zasad do

których zalecamy się stosować: 

1. W czasie drogi krzyżowej poruszamy się w milczeniu w zwartych, nie większych niż

10 osobowych grupach.

2. Każda osoba w grupie ma założone elementy odblaskowe.

3. Poruszamy się lewą stroną jezdni, osoba idąca z przodu trzyma zapaloną latarkę z

białym światłem, osoba idąca z tyłu również trzyma zapaloną latarkę z białym światłem.

4. Podążając drogą kierujemy się załączonym opisem trasy.

W przebiegu opisu trasy wskazane są miejsca,  w których należy rozpocząć

rozważanie kolejnej stacji Drogi Krzyżowej. 

Przebieg  trasy:  Tychy  Żwaków   Promnice   Kobiór   Tama  w  Goczałkowicach  → → → →

Zabrzeg  Mazańcowice  Stare Bielsko, Trzy Lipki→ →

Długość trasy: 48 km
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Opis sporządzono: 20.03.2017

POSZCZEGÓLNE ODCINKI TRASY

Tychy Żwaków, Kościół Ducha Świętego

→

Promnice

1. Po wyjściu poza ogrodzenie kościoła kierujemy się w prawo i następnie jeszcze raz

w prawo, przez parking, w stronę Kobióra. Za parkingiem wchodzimy na chodnik.

2. Po chwili po dojściu do drogi asfaltowej przed nami mur cmentarza, kierujemy się

w  prawo.  (Obejdziemy  cmentarz  praktycznie  dookoła)  Idziemy  wzdłuż  muru

cmentarza, mamy go po lewej ręce. Na wysokości narożnika skręcamy w lewo,

idziemy  do  kolejnego  narożnika.  Po  prawej  stronie  widzimy  budynek  Tyskiego

Hospicjum im. św. Kaliksta.

STACJA I – HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA (600 m)

3. Idziemy dalej  wzdłuż muru cmentarza, mamy go po lewej  ręce. Po dojściu do

kolejnego  narożnika  kierujemy  się  w  prawo  w  stronę  al.  Bielskiej  wydeptaną

ścieżką. 

4. Po dojściu do al. Bielskiej kierujemy się w lewo na pasy, przechodzimy na drugą

stronę drogi idąc szlakiem czerwonym rowerowym. Po przejściu przez ulicę idziemy

prosto drogą gruntową ciągle szlakiem czerwonym.

5. W lesie długa prosta ciągle szlakiem czerwonym. Uwaga: około 300 metrów po

skrzyżowaniu  ze  szlakiem zielonym rowerowym nasz  szlak  czerwony  rowerowy

skręca o 90 stopni w prawo.

6. Po skręcie w prawo po lewej stronie mijamy znak szlaku na grubej  betonowej

rurze. Ciągle zgodnie ze znakami czerwonymi rowerowymi. Na skrzyżowaniu dróg

asfaltowych za znakiem stop skręcamy w lewo w stronę transformatorów i latarni,

pod linią wysokiego napięcia.

7. Po  minięciu  transformatorów  idziemy  ciągle  asfaltem  zgodnie  ze  znakami

rowerowymi czerwonymi. Około 300 metrów za drugim mostem skręcamy w lewo,

idziemy  dalej  czerwonym  szlakiem.  Dochodzimy  do  ogrodzenia  zameczku.  Po
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rozważeniu stacji  będziemy szli  dalej  za  znakami szlaku,  czyli  w prawo wzdłuż

ogrodzenia zameczku.

STACJA II – NA BRZEGU JEZIORA PAPROCAŃSKIEGO (4,5 km)

Promnice  Kobiór→

8. Zameczek  i  płot  mamy  po  lewej  ręce.  Idziemy  prosto  zgodnie  ze  szlakiem

czerwonym,  !  na  pierwszym  skrzyżowaniu  obok  rzeźby  gwardzistów

skręcamy w prawo. Uwaga, na najbliższym skrzyżowaniu (za około 500

metrów) trasy do Bierunia i Bielska się rozchodzą! Idziemy cały czas prosto

aż  do  głównej  drogi  asfaltowej.  Ostrożnie  przechodzimy  przez  drogę.  Idziemy

prosto tą drogą, po prawej stronie miniemy stację kolejową w Kobiórze.

9. Dalej podążamy tą drogą aż do wiaduktu. Po przejściu pod wiaduktem od razu

skręcamy lekko w prawo i w dół w leśną drogę przy której jest znak informacyjny

„droga dla pieszych i rowerzystów”. Po około 100 m dochodzimy do drewnianego

mostku, który się rozwidla. Skręcamy w prawo i po przejściu mostku w lewo na

drogę/ścieżkę  asfaltową.  Obok  drogi  widoczna  jest  tablica  z  oznaczeniem

czerwonego szlaku rowerowego.  !!!Aż do  Goczałkowic trasa będzie  wiodła  tym

szlakiem. 

Kobiór  Tama w Goczałkowicach→

10. Po około kilometrze od drewnianego mostku szlak (i my) skręcamy w lewo.

STACJA III – NA SKRZYŻOWANIU DRÓG LEŚNYCH KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ

PRZEDZIWNEJ I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ (ok. 11 km)

11. Kapliczka znajduje się po lewej stronie na drzewie. Szlak czerwony wiedzie

dalej prosto i my tym szlakiem.

STACJA IV – KAPLICZKA JEZUSA MIŁOSIERNEGO (ok. 16 km)

12. Kapliczka  Jezusa  Miłosiernego  znajduje  się  po  prawej  stronie  drogi,  na

grubym drzewie przy bramie posesji. Około 600 m od stacji kolejowej w Piasku.

STACJA V – KOŚCIÓŁ ŚW. JANA PAWŁA II I KAPLICZKA (ok. 18 km)

13. Kościół znajduje się po prawej stronie jest jeszcze w trakcie budowy. Obok

znajduje się kapliczka.
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STACJA VI – ZAMEK W PSZCZYNIE (ok. 20 km)

14. Przy zamku w Pszczynie znajduje się VI stacja. Idziemy dalej za znakami

szlaku do drogi asfaltowej i bramy przed pokazową zagrodą żubrów.

STACJA VII – CMENTARZ WOJENNY POD TRZEMA DĘBAMI (ok. 21 km)

15. Przechodzimy przez  teren  pokazowej  zagrody  żubrów.  Uwaga,  za  bramą

jakiś inny szlak czerwony odbija w prawo, my cały czas prosto, idziemy alejką. Za

zagrodą, po naszej lewej znajduje się mały cmentarz, chyba wojenny.

STACJA VIII – KAPLICZKA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (ok. 24 km)

16. Kapliczka  znajduje  się  po  prawej  stronie  drogi.  Tutaj  kończy  się  szlak

czerwony.

17. Idziemy cały czas prosto. Główna droga będzie skręcać w lewo my jednak

idziemy prosto na zaporę. 

Zapora w Goczałkowicach  Zabrzeg→

18. Po przejściu całej zapory skręcamy łagodnie w prawo w las. Idziemy dalej

prosto aż dotrzemy do budynku przed torami kolejowymi. Skręcamy tam w lewo i

idziemy do końca ulicą Gminną aż do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego (w kształcie

litery „T”, tam też jest widoczne  oznaczenie niebieskiego szlaku wiślanego. Nim

będziemy kierować się aż do ostatniej stacji)!

19. Na tym skrzyżowaniu skręcamy w prawo a następnie od razu w lewo w ulicę

Mostową.  Na  końcu  ulicy  Mostowej  skręcamy  w  prawo  i  przechodzimy  pod

wiaduktem. Idziemy do skrzyżowania w kształcie trójkąta. Pierwsza droga po lewej

stronie  to  ulica  Objazdowa tam też  prowadzi  szlak  wiślany.  Następna polna  to

Iłownicka tam wchodzimy na chwile i znajdujemy stację IX.

Zabrzeg  Mazańcowice→

STACJA IX –  KRZYŻ ( 33,5 km)

20. Wracamy na szlak wiślany, skręcamy w ulicę Objazdową, którą przed chwilą

minęliśmy. Idziemy prosto aż do momentu w którym droga ostro skręca w lewo. W

tym miejscu dochodzi też z prawej strony droga gruntowa. Skręcamy w nią.  Jest

tam  też  oznaczenie  szlaku  rowerowego  będziemy  nim  podążać  aż  do  stacji

końcowej. Przechodzimy  przez  mostek  i  skręcamy  w  drogę  asfaltową  w  lewą
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stronę.

21. Na skrzyżowaniu  w kształcie  litery  „T”  skręcamy w prawo i  jedziemy za

szlakiem cały czas prosto. Po drodze mijamy szkołę podstawową. Przechodzimy

przez most. 

Mazańcowice  Stare Bielsko, Trzy Lipki→

STACJA X – KAPLICZKA (37 km)

22. Na skrzyżowaniu dróg Zajęczej i Zaplecze znajduje się kapliczka, tam też

jest stacja.

STACJA XI – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA (37,5 km)

23. Po około 500 m od mostku po prawej stronie znajduje się kościół. Tutaj jest

kolejna stacja.

24. Dalej  podążamy  prosto  za  szlakiem.  Po  około  1.5  km  dochodzimy  do

skrzyżowania ze znakiem „ślepa droga”. Szlak prowadzi tą drogą! Dochodzimy do

lasu, musimy nim przejść około 500 m. 

STACJA XII – KRZYŻ (41,5 km)

25.Po wyjściu z lasu po prawej stronie jest krzyż. Tutaj jest kolejna stacja.

26. Idziemy dalej prosto. Wchodzimy na drogę asfaltową. Na końcu tej drogi

(skrzyżowanie  „T”)  szlak  skręca  w  prawo  i  zaraz  w  lewo.  Dalej  uważamy  na

oznaczenie szlaku niebieskiego wiślanego.

27. Podążamy  dalej  za  szlakiem  prosto.  Przechodzimy  drogą  nad  drogą

ekspresową S1. Po 1 km szlak skręca w lewo ostro w górę w zalesiony teren. Szlak

skręca po chwili w prawo i znowu prawo. Kierujemy się na Krzyż Milenijny.

STACJA XIII – KRZYŻ MILENIJNY NA TRZECH LIPKACH (47,5 km)

28. Pod krzyżem stacja.

29. Podążamy dalej prosto i docieramy do Kościoła pw. Matki Boskiej Fatimskiej.

STACJA XIV – KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ (48 km)
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