
Udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej jest indywidualną decyzją. 
Każdy uczestnik podejmuje ją na własną odpowiedzialność. 

 

TRASA ŚW. AGNIESZKI (NA WZÓR EDK) BIELAWA – BIELAWA 

KOLOR: ZIELONY, DŁUGOŚĆ: 20KM, PRZEWYŻSZENIA: 800M 

 Przebieg trasy: Bielawa, Szkoła leśna, Strzelnica, Przełęcz Trzy Buki, Rozdroże nad Bielawą, Leśna 

Szkoła, Zalew Sudety, Przepompownia Bielawa, Kościół WNMP Bielawa. Aktualizacja: 02.2020r 

 

Zasady poruszania się na trasie: 

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy: 

1. W czasie Drogi Krzyżowej poruszać się samotnie lub w zwartych grupach, liczących nie więcej 

niż 10 osób,  

2. Posiadać założone elementy odblaskowe,  

3. Na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną jezdni, 

jeden za drugim).  

4. Podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej, oraz innych postojów zajmować 

miejsce rozważnie. Pamiętając o bezpieczeństwie własnym, oraz by nie utrudniać 

przemieszczania się innym uczestnikom EDK, oraz innym osobom,  

5. Dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych. W czasie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje 

Reguła Milczenia. Obowiązuje ona od momentu rozpoczęcia Ekstremalnej Drogi Krzyżowej – 

wyruszenie na trasę EDK. Uszanuj prawo innych uczestników do głębszego przeżycia Misterium 

Drogi Krzyżowej dzięki spotkaniu z Bogiem w ciszy i skupieniu.  

 

W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie. 

 Ze względu na przebieg tras EDK, często to Ty będziesz jedyną osobą, która będzie mogła pomóc 

innemu uczestnikowi. Dlatego nie wahaj się zareagować, gdy widzisz, że: 

- ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu,  

- ktoś leży lub siedzi bez ruchu,  

- ktoś ma problemy, np. z chodzeniem lub oddychaniem,  

- ktoś nadaje sygnał ratunkowy.  

Jeżeli napotkasz na którąś z tych sytuacji lub innej, w której ktoś potrzebuję pomocy - weź 

odpowiedzialność.  

Upewnij się, że jesteś bezpieczny oraz, że TOBIE nic nie grozi i zacznij udzielać pierwszej pomocy.  

Jeżeli sytuacja przekracza Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112, 

lub używając aplikacji Ratunek. 

 



POCZĄTEK 
Wyruszamy spod kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Bielawie. Ruszamy w kierunku ul. Żeromskiego przechodzimy przez pasy 
skręcamy w lewo, idziemy chodnikiem!!! około 500m, następnie skręcamy w 
prawo w ulicę Bankową, idąc do jej końca przechodzimy przez torowisko !!! 
(uwaga na pociąg) następnie skręcamy w lewo na ulicę Adama Asnyka, aż do 
mostku, za nim skręcamy w lewo kierując się do zbiornika Sudety. Dochodząc 
do wałów skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż zbiornika, powyżej zbiornika 
idziemy polną drogą, po lewej na zakręcie mijamy transformator, droga skręca 
w lewo i dochodzi do rozdroża. na rozdrożu skręcamy w lewo i po 20 metrach 
w prawo, dochodzimy do ulicy Korczaka, kierujemy się w stronę lasu. 
Przechodzimy koło szlabanu, podchodzimy w górę około 50 metrach po lewej 
stronie na drzewie jest krzyż. Tu jest 
I stacja (3,4 km) 
Następnie podchodzimy w górę w kierunku drogi u podnóża Gór Sowich.  
Tam wchodzimy na szlak żółty. Po około 1800 metrach na rozstaju dróg  
skręcamy w prawo, na drzewie po lewej stronie jest krzyż. Tu jest 
II stacja (5,3 km) 
Kierujemy się bezpośrednio w górę drogą leśną. Po około 100 metrach 
skręcamy w lewo na drogę leśną. Idziemy dalej żółtym szlakiem, wchodząc 
pod górę dochodzimy do Trzech Buków. Tu jest 
III stacja (9 km) Idziemy dalej drogą na wprost, zostawiając krzyż i kamienny 
pomnik po prawej stronie. Drogą leśną dochodzimy do polany z miejscem na ognisko 
i ławkami. Tam jest  
IV stacja (10 km)  
Skręcamy w prawo, zostawiamy ławki po lewej stronie. Droga prowadzi pod górę. 
Przechodzimy przez najwyższe miejsce tej trasy Drogi Krzyżowej, teraz już będzie z 
górki. Po około 500metrach dochodzimy do małej polanki, tam jest  
V stacja (11,3 km) 
Skręcamy w lewo idziemy dalej drogą leśną. Dochodzimy do rozdroża tam jest  
VI stacja (12 km).  
Skręcamy ostro w lewo, idziemy drogą leśną. Dochodzimy do zakrętu. Tam jest  
VII stacja (13,4 km)  

dochodzimy do strumyka, przechodzimy przez mostek. Tam jest  
VIII stacja (14,3 km)  
Drogą wzdłuż lasu dochodzimy do strumyka. Przechodzimy przez strumyk, na 
rozdrożu jest  
IX stacja (15,2 km)  

Idziemy prosto, dochodzimy do rozdroża i drogi asfaltowej. Skręcamy w lewo i 
schodzimy w kierunku miasta, po lewej stronie mijamy Szkołę leśną. To jest ulica 
Janusza Korczaka. Dochodzimy do skrzyżowania. Skręcamy w lewo w ulicą Wysoką. 
Idziemy w kierunku Zbiornika Sudety. Dochodzimy do wejścia głównego. Tam jest  
X stacja (16,5 km)  

Skręcamy w prawo i idziemy wałami jeziora. Wałami dochodzimy do mostka przy 
wieży spustowej. Tam jest  
XI stacja (17,7 km)  



Schodzimy schodami w kierunku nasypu kolejowego, skręcamy w lewo na mostek, za 
mostkiem skręcamy w prawo. Przechodzimy pod wiaduktem kolejowym. Dochodzimy 
do drogi asfaltowej. Skręcamy w lewo i po około 100 metrach skręcamy w prawo. Na 
rozdrożu skręcamy w lewo i idąc dalej po lewej mijamy Przepompownie, dochodzimy 
do mostka. Tam jest  
XII stacja (18,4 km)  

Idziemy w prawo, to jest ulica Sportowa, idąc do jej końca przechodzimy przez 
torowisko !!! (uwaga na pociąg). Przy skrzyżowaniu z ulicą Bankową jest  
XIII stacja ( 19,4km)  

Idąc ulicą Bankową dochodzimy do ulicy Żeromskiego. Skręcamy w lewo, idziemy 
500 metrów kierując się do Kościoła, przed głównym wejściem do Kościoła jest krzyż 
to jest  
XIV stacja (20,2 km)  

jesteśmy przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie.  
 
 
 

Chwała Panu.  

  


