Opis trasy EDK Czechowice
Cała trasa :
 Kościół Św. Katarzyny ul. Kopernika, Czechowice-Dziedzice
 Wał wzdłuż rzeczki Wapienica
 Staw Maciek i Zabrzeszczak
 Łąka - Wisła Wielka - Wisła Mała
 Strumień - Zarzecze - Chybie - Zabrzeg
 Prawy wał Wisły - Kościół Św. Katarzyny ul.
Długość trasy: około 66 km
Poniższy opis trasy to wskazówki w punktach jak kierować się na poszczególnych odcinkach
trasy. Opisy pogrubione należy traktować z dużą uwaga i ostrożnością.
1. Wyruszamy od kościoła pw. św. Katarzyny (parking) i skręcamy w prawo w ul.
Kopernika i dalej na szczycie pagórka lekko w prawo w ul. Kotulińskiego, kierujemy
się 400m w stronę dwupasmówki DK1 (do świateł).
2. Dwupasmówkę przechodzimy na światłach na drugą stronę i skręcamy w prawo.
Idziemy w dół (prosto) do ul. Smoczej (jest to następna prostopadła droga polna za
ulicą Stromą, od ulicy Stromej droga jest gruntowa), skręcamy w lewo (w ulicę
Smoczą) i idziemy nią 800 m, aż w zagajniku po lewej stronie będzie pomnik O. Pio

# STACJA I - Pomnik św. Ojca Pio
3. Idąc dalej prosto dochodzimy do ul.Wodnej, skręcamy w lewo i idziemy drogą
asfaltową aż do wału rzeki Wapiennica (nie przechodzimy na drugą stronę rzeki), po
drodze po lewej stronie mamy staw Łączkowiec.
4. Skręcamy w prawo i idziemy wałem wzdłuż rzeki ok. 1,5km dochodzimy do ul.
Ligockiej, przechodzimy na drugą stronę, idziemy dalej prosto po 800m dochodzimy
do ul. Księża Grobel, przechodzimy dalej prosto aż ścieżka skręca w prawo i dochodzi
do DK1 (Zachować szczególną ostrożność przy drodze szybkiego ruchu)
5. Nie przechodzimy, tylko skręcamy w lewo wzdłuż DK1 (idziemy około 50m
poboczem – jest dość szerokie) i przechodzimy pod wiaduktem kolejowym gdzie
zaraz w lewo zaczyna się ul. Wenecka którą idziemy 600m do ul. Waryńskiego.
6. Skręcamy w prawo i po 50m przechodząc na drugą stronę ulicy skręcamy w lewo w
ul. Legionów (na skrzyżowaniu jest sklep spożywczy) idziemy prosto około 1,5km,
przechodzimy przez most, z kostką brukową (rz. Wisła) po 100 m skręcamy ostro w
lewo w błotnistą drogę, a po 100 m w prawo przechodząc pod wiaduktem
kolejowym.
7. Wychodząc z pod wiaduktu skręcamy w prawo i wychodzimy przy stawie Maciek.

# STACJA II - Przy stawie Maciek
8. Skręcamy w lewo (NIE idziemy wzdłuż torów) i mając staw po prawej ręce
idziemy wzdłuż stawu drogą szutrową. Na końcu stawu dochodzimy do rozwidlenia
i skręcamy w lewo dalej nasypem wzdłuż pola, dochodzimy do stawu Zabrzeszczak.
Skręcamy w lewo i idziemy dalej groblą między stawami i na końcu nich lekkim
łukiem w prawo wzdłuż rz. Wisły dochodzimy na początek zapory (dochodzimy do
wejścia na koronę zapory przy stacji meteorologicznej).
9. Na zaporze skręcamy w prawo w ul. Jeziorną i po 550m skręcamy w lewo w ul.
Wypoczynkową którą idziemy 1km. Nie dochodzimy do bramy przepompowni
tylko 200m przed nią, skręcamy w prawo w uliczkę kierując się na zabudowania.
10. 50m za budynkami skręcamy w lewo i kierujemy się stronę 4 dużych drzew między
którymi stoi murowana kapliczka.

# STACJA III - Kapliczka murowana w środku drzew
11. Idziemy dalej prosto między polami równolegle do linii brzegowej Jeziora
Goczałkowickiego i po 1,2 km dochodzi do zabudowań i ul. Dąbrowskiego.
12. W którą skręcamy w prawo i po 50m skręcamy w lewo za strzałką trasy rowerowej i
dochodzimy na wprost sklepu spożywczego „Hanka” ul. Groettgera.
13. Przy sklepie skręcamy w prawo i idziemy 350m do ul. Pogodna, która jest po lewej
stronie. Skręcamy w lewo w ul. Pogodną po 150m w prawo (ul. Łukasiewicza) i po
30m w lewo w kierunku pól (ul. Księdza Franciszka Dobrowolskiego)
14. Najpierw asfaltową a później polną droga idziemy 300m pomiędzy budynkami i dalej
1km do samotnego budynku przed którym skręcamy w lewo i dochodzimy 300m do
wysokich dwóch drzew wśród których jest kapliczka.

# STACJA IV - Kapliczka między drzewami.
(Uwaga tutaj droga wiedzie bezdrożami, bez wyraźnej ścieżki, idziemy obrzeżami pól,
kawałkami trawy, generalnie podążamy mniej więcej równolegle do linii brzegowej,
uwzględniając uwagi napisane poniżej – bardzo łatwo tutaj zgubić trasę nawet z GPS)
15. Skręcamy w prawo między polami idziemy jakieś 850m równolegle do linii
brzegowej jeziora na granicy pola i wysokiej trawy. Dochodząc do lasku.
( nie wchodzimy do lasku )
16. Lasek obchodzimy z prawej strony przechodząc przez stalowy mostek z ogromnymi
dwiema rurami . Kierujemy się dalej wzdłuż linii brzegowej na granicy pola i wysokiej
trawy BEZDROŻE do kolejnego zagajnika około 1km
17. Za zagajnikiem skręcamy w lewo w stronę jeziora i dochodzimy ścieżką do domków
kempingowych. Idziemy alejką wzdłuż domków po prawej stronie mijamy wychodek
WC. Gdy kończą się domki po prawej stronie, skręcamy w lewo między domkami (wąska

ścieżka między dwoma ogrodzeniami) w stronę jeziora i idziemy w prawo ścieżką
wzdłuż jeziora do ul. Zalewowa.
18. Idziemy dalej prosto przy brzegu jeziora, po prawej stronie mamy pola i dalej osiedle
domków kempingowych gdy je miniemy skręcamy w prawo i odchodzimy od jeziora do
granicy pól i wysokiej trawy. Bezdroża.
19. Następnie skręcamy w lewo i idziemy równolegle do jeziora na granicy pól i
wysokiej trawy około 1,8 km (To najtrudniejszy odcinek ) aż dochodzimy do
lasku.
20. Wchodzimy w lasek i dochodzimy do płotu z siatki
prawo i wzdłuż płotu idziemy do uliczki szutrowej
następnie w prawo (ulica Brzozowa asfaltowa) i tą
głównej (Droga powiatowa 939) i przechodzimy na
stronie stoi krzyż .
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# STACJA V - Krzyż przy drodze , Wisła Wielka
21. Idziemy dalej prosto ul. Brzozową a po 300m skręcamy w lewo w ul. Polną. Po 800m
kończy się asfalt i idziemy dalej prosto drogą polną 500m do samotnego drzewa,
niewielkiej brzozy. Przy drzewie skręcamy w prawo i po 50m w lewo i dalej prosto
kierujemy się do widocznej w oddali wieży kościoła i zabudowań gospodarczych
które omijamy.
22. Dochodzimy do ul. Pawiej i skręcamy w lewo po 200m po lewej stronie mamy
kościół. Wchodzimy schodami do góry pod kościół.

# STACJA VI - Kościół drewniany św. Jakuba Starszego w Wiśle Małej
23. Idziemy dalej ul. Pawią i przechodzimy po pasach na drogą stronę ulicy i tam
skręcamy w prawo w ul. Sokola. Ulicą Sokolą idziemy 200m i przy budynku na
wprost, skręcamy w prawo i idziemy 600m prosto mijamy budynki i dalej prosto aż
droga będzie wchodziła w zagłębienie, jakby rów i na tym rozstaju skręcamy w
lewo, dalej drogą polną 1,5km przechodzi w utwardzoną ul. Borsuków.
24. Dochodzimy do rozwidlenia skręcamy w prawo i po 30m w lewo przy parterowym
budynku przy latarni. Ta droga po 600m dochodzi do budynku przy którym skręca w
lewo a następnie w prawo, cały czas nią idziemy.
25. Po 400m dochodzimy do asfaltowej ul. Londzina i tam po prawej stronie jest
murowana kapliczka.

# STACJA VII

- Kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej

26. Idziemy dalej asfaltową ul. Londzina po 700m wchodzimy do centrum Strumienia i
pomiędzy budynkami dochodzimy do rynku, na wprost many ratusz a po lewej od
Ratusza (Urząd Miasta) ul. 1 Maja. Którą idziemy 80m i po lewej dochodzimy do
kościoła św. Barbary.

# STACJA VIII - Kościół św. Barbary w Strumieniu
27. Za kościołem jest parking i ul. Kościelna w którą wchodzimy pomiędzy dużym ,
zniszczonym budynkiem dwu piętrowym a prywatnym domem. Tą uliczką
dochodzimy do parku i skręcamy w prawo w pierwszą alejkę zaraz za metalowymi
słupkami ograniczającymi wjazd.
28. Za parkiem dochodzimy do ul. Parkowej i nią idziemy 100m do głównej drogi, którą
przechodzimy na drugą stronę do mostu nad Wisła.
29. Za mostem skręcamy w lewo w ul. Poddane i idąc nią do końca 700m dochodzimy do
zakazu wjazdu ale idziemy dalej prosto na wał j. Goczałkowickiego.
30. Wchodzimy na wał i skręcamy w prawo, idziemy wałem około 1,5 km i dochodzimy
do przepompowni po prawej stronie (oświetlony budynek), skręcamy przed nią w
prawo i schodzimy z wału w lasek w szutrową uliczkę. Po 150m dochodzimy do
drogi przy której stoi po prawej stronie kapliczka na słupie, Matki Boskiej.

# STACJA IX - kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej
31. Wracamy na wał i idziemy dalej w prawo wałem 5km, (mijamy drugą
przepompownie ) aż wchodzimy do lasu gdzie znajduje się kolejna przepompownia
(oświetlony duży budynek po prawej stronie) za nią schodzimy z wału do drogi w las i
idziemy około 400m do ul. Podgroble. Skręcamy w prawo i po 500m dochodzimy do
rozwidlenia dróg przy przestanku autobusowym i słupem ogłoszeniowym.
32. Skręcamy w lewo w ul. Wyzwolenia i idziemy nią 3 km prosto aż do ul. Bielskiej i po
lewej stronie mamy kościół Chrystusa Króla w Chybiu.

# STACJA X - Kościół Chrystusa Króla w Chybiu. Na rogu ulicy jest
krzyż.
33. Wychodząc z kościoła idziemy na główna ul. Bielską i skręcamy w lewo. Idziemy nią
około 2,5 - 3 km (idąc tą ulicą poruszamy się lewą stroną jezdni włączamy
czołówkę, odblaski i zachowujemy szczególną ostrożność) przechodząc przez tory
kolejowe i dalej do miejscowości Mnich, kolejne tory, po prawej stronie mamy stawy,
idziemy dalej prosto i wchodzimy w las.
34. Po około 300m od zakończenia stawów szukamy uliczki leśnej po lewej stronie na
wysokości znaku do 60 km/h z dużym znakiem ostrzegającym o pożarach i
metalowym szlabanem (szlaban może być otwarty). Uliczka ta znajduje się po lewej
stronie dopiero jak mijamy po prawej stronie budynek oczyszczalni ścieków
(NIE wchodzimy w leśną uliczkę naprzeciwko oczyszczalni ścieków), idziemy dalej
około 50m.
35. Skręcamy w nią w lewo i idziemy przez las 1,7 km do torów kolejowych i dalej prosto
drogą z płyt betonowych kolejne 1,5km po czym droga skręca w prawo i biegnie dalej
1.5km do drogi asfaltowej w którą skręcamy w prawo.

36. Po 500m dochodzimy do skrzyżowania na którym skręcamy w lewo i dochodzimy do
placyku na południowym końcu Zapory Goczałkowickiej.

# STACJA XI - Zadaszone ławeczki przy placyku
37. Skręcamy w prawo w las (idąc dalej). ( prostopadle do zapory, ścieżka może nie być
widoczna na pierwszy rzut oka) Idziemy do drogi szutrowej 300m i skręcamy w lewo.
Idziemy prosto 1km i na końcu po łuku wychodzimy z lasu i dochodzimy do
zabudowań i ul. Grzybowej.
38. ul. Grzybową idziemy 500m skręcając w lewo, aż dochodzimy do ul. Do zapory.
39. Na ul. Do zapory, skręcamy w prawo i idziemy 350m do Restauracji Pod Zaporą. Przy
niej skręcamy w lewo w ul. Księdza. Janoszka. I dochodzimy do kościoła po prawej
stronie św. Józefa w Zabrzegu.

# STACJA XII

- Kościół św. Józefa w Zabrzegu

40. Idziemy dalej ul. Księdza Janoszka która po 400m przechodzi w ul. Klimsza i dalej
wałem Wisły a później Iłownicy idziemy 3 km do samego końca wału. (po drodze na
drugim brzegu mijamy oczyszczalnie ścieków)
41. Schodzimy na końcu wału przy ogródkach działkowych, idziemy dalej prosto i
wychodzimy na główną ul. Waryńskiego, skręcamy w lewo, przechodzimy przez tory
kolejowe i dalej po 150m przechodzimy przez most i po 150m skręcamy w prawo w
ul. Wenecką.
42. ul. Wenecką idziemy 60m i skręcamy w lewo w ul. Piasta do tunelu. Za tunelem pod
DK1 w prawo ostro do góry w ul. K. Miarki. Dalej 350m do tunelu pod przejazdem
kolejowym.
43. Wychodzimy z tunelu i dalej na wprost ul. Stawową 1,7km i dochodzimy do
prostopadłej ul. Ligockiej. Przechodzimy na druga stronę (na drogę gruntową) i przed
nami stoi krzyż miedzy drzewami.

# STACJA XIII - Krzyż miedzy drzewami
44. Dalej prosto 700m ul. Stawowa i dalej ul. Mazańcowicką po 150m skręcamy w lewo
przy szkole w ul. Sąsiedzką i po 60m za budynkiem przedszkola w prawo na wprost
kościoła (kierujemy się na widoczny Kościół św. Katarzyny

# STACJA XIV - Kościół św. Katarzyny

