
1. Wychodząc z kościoła kieruj się na wprost przez park i 
skrzyżowanie z główną drogą.
2. Tuż za skrzyżowaniem skręć w skośną drogę w prawo
3. Przy najbliższej okazji ponownie w prawo. Droga 
początkowo asfaltowa, z czasem gruntowa, prowadzi w 
dół doliny, gdzie zakręca w lewo.
4. Tuż przy tym zakręcie znajdziesz mostek, którym 
dojdziesz do kapliczek.

5. Po lewej stronie od kapliczek odbija droga gruntowa, która początkowo prowadzi wzdłuż ściany lasu, potem trochę przez las 
przekraczając strumyk, następnie w górę przez łąkę. Z czasem zamieni się na drogę asfaltową i wyprowadzi cię na drogę główną.
6. Skręć w prawo, a następnie w lewo – w drogę oznaczoną jako kierunek na Czepczory, która poprowadzi cię asfaltem stromo pod górę.
7. Na końcu podejścia droga będzie się rozwidlała - skręć w lewo i idź droga przez Babią Górę
8. Po dojściu do głównej drogi skręć w prawo i idź chodnikiem aż po lewej stronie na rogu domostwa zobaczysz krzyż.

9. Idź dalej główną drogą w górę.
10. Gdy miniesz pizzerię po ok. 
200m po lewej stronie znajdziesz 
kapliczkę na drzewie.

11. Idź drogą do następnego domostwa.
12. Tuż za domostwem skręć w ścieżkę 
w lewo, która idzie początkowo wzdłuż 
płotu, a następnie polem w dół.
13. Gdy dojdziesz do drogi, skręć w 
prawo i idź nią aż do głównej drogi.

14. Idź drogą która zaczyna się w 
pobliżu krzyża po jego lewej stronie.
15. Po 1km dojdziesz do skrzyżowania -
skręć w prawo.
16. Za najbliższym domostwem po 
lewej stronie otoczonym drewnianym 
płotem skręć w lewo w drogę gruntową 
prowadzącą lekko w górę.
17. Ta droga doprowadzi cię do mostu, 
a następnie do drogi asfaltowej - skręć 
w prawo i idź do zajazdu.

18. Idź wzdłuż parkingu i na skrzyżowaniu idź w prawą 
odnogę (kierunek Koniaków).
19. Odtąd kieruj się kwadratowymi żółto-białymi 
oznaczeniami (pierwsze skrzyżowanie prosto, a 
następne w prawo) aż dojdziesz do zbiornika wodnego 
po prawej stronie i tablic informacyjnych przy nim.

20. Kontynuuj drogą asfaltową wzdłuż 
akwenu (masz go po prawej stronie).
21. Za zbiornikiem droga asfaltowa 
kończy się placykiem. Szlak wchodzi na 
garb między drogami leśnymi i pnie się 
leśną ścieżką dochodząc do 
drogowskazów pod źródłami Olzy.
22. Przy drogowskazach skręć w prawo 
i dalej szlakiem żółto-białym (do 
końca) idź aż dojdziesz do drogi z 
szlakiem niebieskim.
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TRASA POMARAŃCZOWA
Jezusa Odkupiciela 30 km

I 1,0Kapliczka w Glinianym

II 2,7Krzyż nad Byrtami

III 4,2Kapliczka Jezusa 
Odkupiciela na 
Beskidzie

IV 5,1Krzyż na Wojtoszach (koło 
stacji diagnostycznej)

V 7,4Zajazd nad Olzą

VI 10,0Zapora na zbiorniku retencyjnym Olza

VII 11,9Skrzyżowanie szlaków 
pod Gańczorką (wejście 
na szlak niebieski)

23. Skieruj się w lewo i 
idź szlakiem niebieskim 
aż do skrzyżowania 
szlaków pod Karolówką.
→

Karolówka
skrzyżowanie

Szosa z chodnikiem
Droga asfaltowa
Droga płytowa
Droga leśna albo polna



23. Skieruj się w lewo i idź 
szlakiem niebieskim aż do 
skrzyżowania szlaków pod 
Karolówką.

→

24. Skieruj się w prawo i 
kontynuuj drogą leśną z 
szlakami niebieskim i 
zielonym aż dojdziesz do 
kaplicy po prawej 
stronie.

P

25. Kontynuuj drogą leśną, która wkrótce skręca w lewo i przechodząc 
poniżej schroniska dochodzi do drogi z czerwonym szlakiem.
26. Idź prosto czerwonym szlakiem, który idąc w dół poprowadzi cię 
skrótem do asfaltowej drogi wzdłuż Czarnej Wisełki.
27. Gdy dojdziesz do skrzyżowania szlaków idź dalej drogą asfaltową 
wzdłuż rzeki, czyli czarnym szlakiem do następnego skrzyżowania dróg 
tuż przed leśniczówką.

28. Idź dalej drogą asfaltową wzdłuż 
rzeki (szlak czarny) do skrzyżowania z 
drogą asfaltową po lewej stronie.
29. Skręć w lewo w tą drogę przez most 
i dalej pod górę.
30. Na kolejnym skrzyżowaniu na 
szczycie kieruj się w prawą odnogę, aż 
dojdziesz do wejścia na parking.
31. Przez parking dojdź do drewnianego 
kościoła na chwilę Adoracji.

32. Odpocząłeś przy Panu? 
Jeśli tak, to wróć na parking. 
33. Skieruj się w lewo w 
drogę między żerdziami.
34. Po minięciu schroniska 
droga wprowadzi cię na 
asfalt. Idź dalej na wprost aż 
dojdziesz do skrzyżowania 
(w lewo odejdzie z szlakiem 
żółtym droga asfaltowa), 
następnie parkingu.

35. Po wyjściu z parkingu idź w lewo (tak jak 
szlak czerwony) i idź aż wejdziesz między 
budki sklepowe na Przełęczy Kubalonka.
36. Skręć w lewo i dalej chodnikiem wzdłuż 
głównej drogi do drewnianego kościoła, 
który zobaczysz po prawej stronie na górce.

37. Stając tyłem do kościoła idź drogą, która 
idzie po prawej stronie (lekko w górę).
38. Odtąd kieruj się oznaczeniami 
kwadratowymi czerwono-białymi i niebiesko-
białymi (łukiem w prawo przez osiedle, na 
skrzyżowaniu w lewo, na skrzyżowaniu przy 
domu ze mocno spadzistym dachem w prawo) 
aż do skrzyżowania za przysiółkiem Olecki 
(droga wpada prostopadle do innej).
39. Skręć w lewo i idź tą drogą mijając 
skrzyżowania na Olecki i Mikszówkę.
40. Dojdź do następnego skrzyżowania (w lewo 
droga ze szlabanem).

41. Wejdź w drogę ze szlabanem (może być otwarty).
42. Po minięciu szkoły wyjdziesz do głównej drogi - skręć w prawo.
43. Po minięciu sklepów, mostu i stadionu, gdy droga gwałtownie skręca w prawo, idź schodami w górę.
44. Gdy wyjdziesz na główną drogę, idź w nią w lewo aż do skrzyżowania na kolejnej górce.
45. Na skrzyżowaniu za kantorem skręć w prawo do parku i po prawej stronie znajdź bramę na cmentarz.

46. Idź do kościoła i podziękuj Panu za niezwykły czas.

VIII 15,2Kaplica pod 
Przysłopem

IX 17,7Leśniczówka Piła

X 19,7Kościół MB Fatimskiej na 
StecówceXI 22,4Przełęcz Szarcula

XII 24,1Kościół Podniesienia Krzyża na 
Kubalonce

XIII 27,7Skrzyżowanie lasek koło szkoły

XIV 30,1Zabytkowy cmentarz w Istebnej

Karolówka
skrzyżowanie
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