KAPLICA PW. NAWIEDZENIA I ZWIASTOWANIA NMP W DALEWICACH
Dalewice, powiat proszowicki
GPS N: 50° 13’ 45” E: 20° 13’ 39”

PUNKT INFORMACYJNY MIK
Stanowisko informacyjne znajduje się przy kaplicy w Dalewicach.

DOJAZD
Samochodem
Z Krakowa [ok. 38 km]
Wyjedź z Krakowa w kierunku Warszawy drogą krajową nr 7 (E77). W Słomnikach skręć w
prawo w drogę wojewódzką nr 775 (ul. Proszowska) i kontynuuj jazdę przez ok. 8,5 km. Na
skrzyżowaniu, przed którym po lewej stronie znajduje się kościół pw. św. Jakuba Apostoła w
Niegardowie, skręć w lewo. Jedź prosto aż do skrzyżowania z drogowskazem „Dalewice 1”, gdzie
skręć w prawo. Kieruj się do następnego skrzyżowania, na którym skręć w lewo. Jedź ok. 700 m,
po lewej stronie na wzgórzu znajduje się kaplica. Skręć w prawo, przejedź przez mostek na
potoku Ścieklec i kieruj się na parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Kaplica znajduje się
ok. 150 m od parkingu przy OSP.
Orientacyjny czas przejazdu: ok. 40 min
Z Jędrzejowa [ok. 67 km]
Wyjedź z Jędrzejowa w kierunku Krakowa drogą krajową nr 7 (E77). W Słomnikach skręć w lewo
w drogę wojewódzką nr 775 (ul. Proszowska) i kontynuuj jazdę przez ok. 8,5 km. Na
skrzyżowaniu, przed którym po lewej stronie znajduje się kościół pw. św. Jakuba Apostoła w
Niegardowie, skręć w lewo. Jedź prosto aż do skrzyżowania z drogowskazem „Dalewice 1”, gdzie
skręć w prawo. Kieruj się do następnego skrzyżowania, na którym skręć w lewo. Jedź ok. 700 m,
po lewej stronie na wzgórzu znajduje się kaplica. Skręć w prawo, przejedź przez mostek na
potoku Ścieklec i kieruj się na parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Kaplica znajduje się
ok. 150 m od parkingu przy OSP.
Orientacyjny czas przejazdu: ok. 1 godz.
Z Książa Wielkiego [ok. 43 km]
Wyjedź z terenu zespołu pałacowego, na skrzyżowaniu skręć w prawo w ul. Witosa. Jedź ul.
Witosa, kontynuuj ul. Śniadeckiego. Na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 7 (ul. Warszawska)
skręć w lewo w kierunku Krakowa. W Słomnikach skręć w lewo w drogę wojewódzką nr 775 (ul.
Proszowska) i kontynuuj jazdę przez ok. 8,5 km. Na skrzyżowaniu, przed którym po lewej

stronie znajduje się kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Niegardowie, skręć w lewo. Jedź prosto
aż do skrzyżowania z drogowskazem „Dalewice 1”, gdzie skręć w prawo. Kieruj się do następnego
skrzyżowania, na którym skręć w lewo. Jedź ok. 700 m, po lewej stronie na wzgórzu znajduje się
kaplica. Skręć w prawo, przejedź przez mostek na potoku Ścieklec i kieruj się na parking przy
Ochotniczej Straży Pożarnej. Kaplica znajduje się ok. 150 m od parkingu przy OSP.
Orientacyjny czas przejazdu: ok. 50 min

Busem
TRANSPORT DNI DZIEDZICTWA 2015
23–
23– 24 maja
Słomniki (Rynek) – Kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach (parking przy
OSP) – Słomniki (Rynek)
Odjazd z przystanku Słomniki (Rynek): 11.00, 14.00
Odjazd z przystanku Kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach (parking przy
OSP): 13.20, 16.20
UWAGA!!! Transport płatny. Opłatę za przejazd pobiera kierowca busa.

PARKINGI
Bezpłatny parking przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (ok. 150 m od kaplicy w
Dalewicach)

TOALETY
Bezpłatna toaleta znajduje się w pobliżu kaplicy w Dalewicach.

WYŻYWIENIE
24 maja (niedziela) w godz. 14.00–17.00 odbędzie się kiermasz przy kaplicy w Dalewicach, na
którym będzie możliwość zakupienia przysmaków regionalnych.

UWAGI
Msza święta w niedzielę 24 maja o godz. 9.15
W tym czasie kaplica w Dalewicach będzie niedostępna dla zwiedzających.

