
P 1. Wychodząc z kościoła kierujemy się za kościół w stronę cmentarza.
2. Za cmentarzem skręcamy w lewo. Drogą asfaltową idziemy w dół 
aż do kapliczki.

3. Idziemy dalej drogą w dół do końca.
4. Przechodzimy przez strumyk i na końcu 
drogi skręcamy w prawo w stronę tartaku.
5. Przed tartakiem skręcamy w lewo.

10. Zaraz na początku droga skręca w prawo. Gdy po kilkunastu metrach główny nurt ścieżki 
ponownie skręca w prawo, (!A!) idziemy na wprost węższą ścieżką, dalej schodzącą w dół.
11. Idąc dalej przez las kierujemy się na wprost aż do wyjścia z lasu.
12. Droga polna, gruntowa, potem asfaltowa, prowadzi nas środkiem polany do zabudowań.
13. Wchodząc w zabudowania mijamy po prawej stronie biały dom i tuż za drewnianą szopą 
skręcamy w prawo i od razu za drzewami w lewo (!B!).16. Idąc 2 km za drogą 

główną (z chodnikiem) 
dochodzimy do 
kościoła na Trzycatku.

26. Tuż za kaplicą skręcamy w lewo (za szlakiem).
27. Po 1,8km dochodzimy do skrzyżowania z drogą w prawo (kierunek 
Wielki Potok). Skręcamy w nią.
28. W dolnej części zabudowań kierujemy się drogą asfaltową w lewo.
29. Wkrótce droga asfaltowa zamieni się w polną i wprowadzi w dół w las.
30. Dochodzimy do drogi asfaltowej i idziemy nią w lewo.
31. Po 700m dochodzimy do domostwa, tuż przed nim droga płytowa w 
prawo i nieco w głębi kapliczka.

32. Kontynuujemy drogą asfaltową. Po 
chwili na skrzyżowaniu w prawo.
33. Po następnym kilometrze nieco 
krętej drogi skręcamy w lewo.
34. Po kolejnym kilometrze za tabliczką 
„Wyżrana” skręcamy w lewo i idziemy 
aż do głównej drogi.
35. Na głównej drodze kierujemy się w 
lewo w dół i dochodzimy do kościoła.

36. Idziemy za kościół 
i skręcając w prawo 
na drogą asfaltową.
37. Mijamy zakład 
Techniplast oraz 
pizzerię u Kruka, cały 
czas idąc w dół, aż do 
skrzyżowania z 
krzyżem po lewej 
stronie.
38. Przy krzyżu 
skręcamy w prawo, a 
następnie po 100m 
lekko w lewo.
→

14. Ścieżką w górę, a następnie drogą 
asfaltową, wychodzimy koło muzeum 
Na Grapie na główną drogę.
15. Skręcamy w prawo i główną drogą 
po 500 m dochodzimy do kościoła w 
centrum Jaworzynki (po prawej).

6. Idąc wzdłuż tartaku wychodzimy w górę, następnie kierując 
się nieco w prawo przecinamy polanę do prawego rogu.
7. Wchodzimy za ścieżką do lasu, aby po około 500 m dojść do 
drogi asfaltowej.
8. Skręcamy w lewo i drogą asfaltową po około 100 m 
dochodzimy do głównej drogi. Po prawej stronie na placu za 
drogą widzimy drewnianą kapliczkę.

9. Cofamy się na początek placu (po tej samej stronie 
ulicy co kapliczka), gdzie wchodzimy w leśną drogą w dół.

24. Na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo (kierunek Zapasieki).
25. Przez 1,5 km pniemy się drogą asfaltową do góry aż do parkingu i 
kaplicy liturgicznej w Zapasiekach (po prawej stronie).

TRASA NIEBIESKA
Kościoły Trójwsi 35 km

I 0,3Kapliczka na Mikach

II 2,4Kapliczka w Jasnowicach na Nowinie

III 4,2Kościół śś. Piotra i Pawła 
w Jaworzynce Centrum

IV

6,3

Kościół MB 
Frydeckiej w 
Jaworzynce 
Trzycatku

V 10,5Kaplica MB Królowej Pokoju w Jaworzynce Zapasiekach VI 14,0Kapliczka pod pustelnią na Śliwkuli

VII 18,8Kościół św. Bartłomieja w 
Koniakowie

18. Skręcamy w lewo, idziemy zielonym szlakiem: droga 
płytowa wzdłuż drzewek po lewej.

17. Idziemy tą samą drogą w dół do ronda.

19. Przed pierwszym domem za szlakiem kierujemy się w lewo.
20. Po następnych 70 m (!) szlakiem skręcamy w lewo w dół w 
gaj, za mostkiem wychodzimy na drogę asfaltową.
21. Zgodnie ze szlakiem idziemy w prawo drogą asfaltową.
22. Idziemy do końca drogi mimo, że szlak skręci w prawo.
23. Gdy droga wpada do szerszej, skręcamy ostro w lewo.

!A!

!A!

!B!

!B!



P 38. Przy krzyżu skręcamy w prawo, a następnie po 100 m lekko w lewo.

→

39. Po kolejnych 700 m w dół, za mostkiem w lewo (drogą asfaltową zgodnie z 
żółtych szlakiem).
40. Gdy droga z zabudowań wejdzie w las, po 400 m dochodzimy na most, 
maleńką polankę i skrzyżowanie (główna droga skręca w lewo). Na tym 
skrzyżowaniu wchodzimy na leśną ścieżkę na wprost, która nas prowadzi do góry.

51. Wychodząc z kościoła kierujemy 
się na wprost od wejścia na leśną 
drogę, (obejdź płot prawą stroną 
kościoła, od rogu płotu lekko w 
prawo) równolegle do 
pozostającego w głębi po prawej 
stronie schroniska (!E!).
52. Idąc prosto po około 100m 
wchodzimy do lasu.
53. Idąc ścieżką przez las mijamy 
drewniany mostek, aż w końcu 
dochodzimy do drogi asfaltowej i 
kapliczki na skrzyżowaniu dróg. 38. 
Przy drodze znajduje się kapliczka.

54. Idziemy drogą asfaltową w dół przez przysiółek Leszczyna.
55. Po ok. 400m skręcamy w prawo na przysiółek Pilorz. Cały czas wśród zabudowań.

59. Drogą asfaltową kierujemy się patrząc na krzyż w lewo 
w stronę Andziołówki (już bez żółtego szlaku).
60. Mijamy po prawej placyk z rozdrożami. Gdy droga 
asfaltowa skręca nieco w lewo, wypatrujemy kolejnej drogi 
leśnej w prawo, zacienionej, nieco pod kątem (po ok. 750m 
licząc od kapliczki). Skręcamy w nią.
61. Na rozwidleniu ścieżek kierujemy się prosto.
62. Dochodzimy do zabudować Wojewódzkiego Centrum 
Pediatrii – idziemy chodnikiem w lewo wzdłuż ośrodka.
63. Gdy dojdziemy do rogu budynku, wchodzimy w wyrwę 
w płocie (lekko po prawej stronie).
64. Za płotem idąc w górę dochodzimy na główną drogą, a 
naprzeciw na górce jest drewniany kościół.

65. Odwracając się tyłem do kościoła, idziemy drogą pnącą 
się lekko w górę na Osiedle Kubalonka.
66. Na osiedlu mimo że główna droga skręca w prawo, 
idziemy między bloki prosto nieco w dół.
67. Przy ostatnim bloku, przy garażach wchodzimy na leśną 
ścieżkę i wychodzimy na przystanku autobusowym Olecki.
68. Z przystanku kierujemy się w węższą drogę w dół na 
Olecki. Gdy za mostkiem droga skręci w lewo, po kolejnych 
100 metrach zobaczymy w lewo po skosie drogę leśną. 
Skręcamy w nią.
69. Po chwili droga leśna zamienia się na szeroką drogę 
szutrową. Na rozwidleniu idziemy dalej szeroką nieco w 
prawo aż dojdziemy do skrzyżowania dróg asfaltowych.
70. Skręcamy w lewo w kierunku Mikszówka (idąca nieco 
w górę).
71. Po 350m na ostrym zakręcie w lewo znajdziemy 
ogrodzoną kapliczkę.

72. Prawie że naprzeciw kapliczki odchodzi droga między 
gospodarstwa, w którą wchodzimy. Droga przechodzi w 
ścieżkę przez polanę, następnie przez las. Ostatecznie 
poprowadzi nas na mostek.
73. Po przejściu przez mostek skręcamy w lewo, idąc wzdłuż 
drogi wychodzimy na główną drogę.
74. Skręcamy w prawo, w kierunku centrum Istebnej.
75. Po minięciu po prawej amfiteatru i boiska, główna droga 
skręca w prawo, a my wchodzimy na schody pnące się w górę.
76. Po ponownym wyjściu na drogę kierujemy się w lewo.
77. Na kolejnym wzgórzu skręcamy w prawo w park.
78. Za budką gastronomiczną po prawej stronie znajdziemy 
bramę starego cmentarza. 
STACJA XIV – Stary cmentarz w Istebnej (31,5km)

79. . Podejdź jeszcze kawałek do kościoła na chwilę modlitwy.

47. Gdy przejdziemy kilka „słabych” zakrętów i jeden w lewo 
pod kątem prostym (przed zakrętem w prawo pod kątem 
prostym), znajdziemy po lewej pnącą się w górę drogę 
płytową. Skręcamy w nią.
48. Gdy droga będzie skręcać w lewo pod kątem prostym w 
kierunku zabudowań, wchodzimy na ścieżkę idącą na wprost 
między gęstwinę leśną.
49. Po wyjściu z gęstwiny skręcamy w drogę płytową w prawo.
50. Gdy między zabudowaniami po lewej zobaczymy blaszane 
garaże, idziemy wzdłuż niego po lewej stronie w górę (!D!). 
Ścieżką między domostwami, wzdłuż płotu i probostwa 
dojdziemy do drewnianego kościoła na Stecówce.

56. Po 600 m dochodzimy do złożonego 
skrzyżowania dróg: skręcamy w lewo i od razu 
w prawo w kierunku Połom.
57. Po ok. 900m droga zasadnicza dwa razy 
skręca pod kątem prostym i dochodzimy do 
zakrętów skrzyżowania na Kawulonkę i Połom. 
My kierujemy się w prawo na Połom (w górę). 
W tym miejscu wchodzimy również na żółty 
szlak górski.
58. Dochodzimy do kolejnego rozwidlenia 
dróg, gdzie znajduje się drewniany krzyż i 
wyremontowana kapliczka.

41. Po około 500 m dochodzimy do drogi asfaltowej, podchodzimy w górę do skrzyżowania.
42. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo zostawiając po prawej stronie szkołę.
43. Po 250 m dochodzimy do drewnianego kościółka na Mlaskawce.

VIII 22,0Kościół św. Józefa na Mlaskawce

IX 24,6Kościół MB Fatimskiej na Stecówce
V pt/sb WP: Adoracja Najśw. Sakramentu

X 25,6Kapliczka na Leszczynie

XI 28,1Kapliczka na Połomiu
XII 30,2Kościół Podwyższenia Krzyża Św. na Kubalonce

XIII 33,0Kapliczka na Mikszówce

XIV 35,3Zabytkowy cmentarz w Istebnej Centrum

44. Idziemy dalej drogą asfaltową do 
przydrożnej kapliczki św. Franciszka.
45. Tuż za kapliczką skręcamy w prawo i 
idąc wzdłuż zabudowań i przez poletko 
wchodzimy na ścieżkę leśną (!C!).
46. Schodzimy ścieżką do drogi 
asfaltowej (w okolicy mostu) i skręcamy 
na nią w prawo.

!C!
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