DOM PIELGRZYMA KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW
UL. RADOMSKA 25, 42-221 CZĘSTOCHOWA
INFORMACJE DOJAZDOWE

Dojazd samochodem:
1) Z trasy W-wa – Katowice [1], jadąc od strony W-wy zaraz po wjeździe do
miasta (najpierw mijamy wiadukt górą) a następnie – pierwsze duże skrzyżowanie
ze światłami, charakterystyczne: bo zarówno po prawej jak i lewej stronie drogi
jest Mc Donald (wysokie słupy), tam skręcamy w prawo (oznaczenie: kierunek na
Jasną Górę oraz na Opole i Wieluń). Będzie to al. Jana Pawła II, ulica
czteropasmowa i należy nią jechać cały czas prosto (ok. 3 – 4 km - do pl.
Wieluńskiego). Po drodze będzie pokazane w prawo na Opole i Wieluń ale należy
jechać dalej prosto, następnie mijając pl. Wieluński (na wysokości Jasnej Góry),
tam ulica czteropasmowa zamieni się w zwykłą ulice dwukierunkową i dalej
prosto. Następnie dalej prosto mijając dwa razy światła (pierwsze będzie w lewo
na Opole) ale my dalej prosto. Mijamy drugie światła – dalej prosto – następnie
będzie po lewej stronie stacja paliw PKN Orlen („starego typu”) i za stacją paliw
ok. 200 m będzie w lewo ulica Radomska (po skosie). Na ul. Radomskiej ok. 5
– 6 dom po lewej stronie.
2) Z trasy Katowice – W-wa [1], - tyle że jadąc od strony Katowic - należy tą
trasą przejechać przez „całe” miasto: przejeżdżając wiaduktem górą i nie skręcając
nigdzie w lewo gdzie pokazują na Ople Wieluń czy Jasną Górę. Dopiero kiedy jakby miasto będzie się kończyć - dojedziemy do dużego skrzyżowania (przed nim
należy uważać na fotoradar!) charakterystycznego: bo zarówno po prawej jak i
lewej stronie drogi jest Mc Donald (za skrzyżowaniem wysokie słupy), tam
skręcamy w lewo (oznaczenie: kierunek na Jasną Górę oraz na Opole i Wieluń).
Będzie to al. Jana Pawła II, ulica czteropasmowa i należy nią jechać cały czas
prosto (ok. 3 – 4 km - do pl. Wieluńskiego). Po drodze będzie pokazane w prawo
na Opole i Wieluń ale należy jechać dalej prosto, następnie mijając pl. Wieluński
(na wysokości Jasnej Góry), tam ulica czteropasmowa zamieni się w zwykłą ulice
dwukierunkową i dalej prosto. Następnie dalej prosto mijając dwa razy światła
(pierwsze będzie w lewo na Opole) ale my dalej prosto. Mijamy drugie światła –
dalej prosto – następnie będzie po lewej stronie stacja paliw PKN Orlen („starego
typu”) i za stacją paliw ok. 200 m będzie w lewo ulica Radomska (po skosie).
Na ul. Radomskiej ok. 5 – 6 dom po lewej stronie.
3) Od strony Opola – po wjeździe do miasta, będzie skręt w lewo – kierunek na
Wieluń (i tego należy się trzymać). Cały czas tą ulicą (ok. 2 km) aż do świateł i na
tych światłach w lewo na Wieluń (na tym skrzyżowaniu po lewej stronie będzie
cmentarz). Następnie będzie po lewej stronie stacja paliw PKN Orlen („starego

typu”) i za stacją paliw ok. 200 m będzie w lewo ulica Radomska (po skosie). Na
ul. Radomskiej ok. 5 – 6 dom po lewej stronie.
4) Od strony Wielunia – po wjeździe do miasta (za tablicą będą zarówno po
prawej jak i lewej stronie domki jednorodzinne). Jedziemy prosto (choć już nie za
szybko). Po lewej stronie będzie widoczny kościół, po prawej stronie budynek
szkolny i mniej więcej tam miniemy światła (na przejściu dla pieszych). Za
światłami pierwsza ulica w lewo (z ukosa ale w naszą stronę) – i to jest już ulica
Radomska. Na ul. Radomskiej ok. 5 – 6 dom po lewej stronie.
Szerokiej drogi! Zapraszamy
---------------------------------------------------------------------------------------------------Na terenie Domu jest możliwość parkingu dla samochodów osobowych
i autobusów (bez dodatkowych opłat). Teren jest ogrodzony i zamykany.

Dojazd autobusem:
Do naszego obiektu dojadą państwo liniami autobusowymi MPK nr 26 oraz 31.

