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

TRASA ŚW. JAKUBA BIELAWA – WAMBIERZYCE
KOLOR: ŻÓŁTY, DŁUGOŚĆ: 41KM, PRZEWYŻSZENIA: 1400M
Przebieg trasy: Bielawa, Jugów, Nowa Ruda, Ścinawka Średnia, Wambierzyce. Aktualizacja: 03.2020 r.
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)
Kierujemy się żółtym szlakiem w górę po około 1,1 km dochodzimy do leśnej drogi na
której skręcamy ostro w lewo, po około 300 metrach na łuku drogi jest
VI stacja (10,4 km)
następnie ciągle idziemy tą samą leśną drogą po ok. 1,5 km dochodzimy do
zielonego szlaku. Trzymając się zielonego km szlaku, po około 1 km dochodzimy do
Bielawskiej Polany na niej 10 metrów na lewo od budki przy drzewie jest
V stacja (12,9 km)
Z Bielawskiej polany schodzimy szlakiem żółtym (odchodzącym od polany z
przeciwległej stronie polany skąd na nią weszliśmy) w kierunku Jugowa. W Jugowie
kierujemy się cały czas w dół ulicą Pniaki. Następnie wchodzimy na ul. Grzybową za
mostem dochodzimy do ulicy Głównej na skrzyżowaniu po prawej stronie jest tablica
ogłoszeń, To jest
VI stacja (17,3 km)
Ulicą główną lewym poboczem drogi kierujemy się w kierunku Nowej Rudy.
Dochodzimy do Nowej Rudy Drogosław, do ul. Świdnickiej skręcamy w prawo i
przechodzimy pasami na drugą stronę ulicy kierując się po przejściu pasów w lewo.
Idąc ul. Świdnicką po ok. 200m skręcamy w lewo kostką ostro pod górę po 100m
dochodzimy do kościoła św. Barbary. Przy krzyżu przykościelnym jest
VII Stacja (19,6 km)
Wracamy do drogi z kostki i kierujemy się dalej w górę wzdłuż cmentarza mają go po
lewej stronie. Za cmentarzem skręcamy w lewo na wąską drogę asfaltową i
odnajdujemy na drzewach szlak górniczy ze skrzyżowanymi młotami na białym tle.
Szlakiem tym kierujemy się na ul. Jedności idąc dalej w górę ulicy.

UWAGA!!!! Po około 400 metrach szlak górniczy skręca w lewo do lasu pod górę.
Ostrym podejściem wchodzimy kierujemy się szlakiem górniczym (skrzyżowane
młoty na białym tle). Na zejściu ze szczytu szlak górniczy krzyżuje się ze szlakiem
żółtym w kierunku którego się kierujemy. Idąc żółtym szlakiem po zboczu góry
dochodzimy do cmentarza, schodzimy ścieżką w dół centrum do rzeki przechodzimy
rzekę Włodzicę skręcamy za mostem w lewo i deptakiem przy rzecze przechodzimy
na ulicę Piastów, na końcu tej ulicy skręcamy w lewo pod górę ulicą Podjazdową
wchodzimy na noworudzki rynek, skąd kierujemy się na ulicę kościelną do kościoła
Świętego Mikołaja. Pod kościołem jest krzyż i tam jest
VIII Stacja (19,6 km)
Następnie spod kościoła kierujemy się w górę ul. Krótką po 100m dochodzimy do ul.
Kolejowej skręcamy w lewo i dochodzimy do ul. Armii Krajowej skręcamy w prawo
pod górę w kierunku wiaduktu, za wiaduktem skręcamy w prawo na ulicę Łużycką
wchodzimy na szlak żółty po 300m szlak skręca w lewo pod górę, przechodząc
wzdłuż ogródków działkowych następnie wchodzimy do lasu i szlakiem żółtym
kierujemy się pod górę. Szlak ten dochodzi do szczytu Góry Świętej Anny. Na
szczycie góry jest Kościół przy nim krzyż to jest
IX Stacja (24,5 km)
Następnie kierujemy się w kierunku wieży widokowej, przy wieży jest miejsce na
odpoczynek. Za wierzą na wprost dochodzimy do drogi i skręcamy w prawo
(sprawdzić!!!) na szlak zielony i idziemy ku dolinie. Dochodzimy do ul. Pionierów
gdzie na rozstaju dróg jest Krzyż to jest
X Stacja (25,7 km)
Przy krzyżu kierujemy się w lewo ciągle wzdłuż szlaku zielonego. Po około 1500m
dochodzimy do Kamieniołom Czerwonego Piaskowca mijamy mając po lewej stronie
budynki idąc wzdłuż drogi wchodzimy szlakiem w las Szlakiem zielonym (!!!) idąc pod
górę wchodzimy na górę Wszystkich Święty. Dochodzimy do wieży widokowej. Za
wieżą skręcamy w lewo i schodzimy szlakiem zielonym w dół do Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej tu jest
XI Stacja ( 30 km)
Z Sanktuarium Matki Bożej kierujemy się asfaltem czerwonym szlakiem w dół po
około 800 metrach na zakręcie schodzimy z asfaltu na drogę leśną w kierunku
Ścinawki Średniej wciąż idąc szlakiem czerwonym. Wychodząc z lasu idziemy
wzdłuż pola pod koniec wchodzimy na ubitą drogę wchodzimy do Ścinawki Średniej
Księżno. Schodzimy w dół drogą asfaltową dochodzimy do drogi wzdłuż torów
skręcamy w prawo udajemy się na wiadukty kolejowe. Przechodząc przez wiadukty
kierujemy się w prawo dochodzimy idąc drogą polną wzdłuż szlaku czerwonego i
zielonego dochodzimy do głównego skrzyżowania w Ścinawce Średniej (ulicy
Sikorskiego i Mickiewicza) kierujemy się na ulicę Mickiewicza (kierunek na Radków)
po około 800 metrach zaraz za mostem na rzece Ścinawicy skręcamy w lewo i po 50
metrach dochodzimy do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego tam przy krzyżu
jest

XII Stacja (35,4 km)
Spod Kościoła kierujemy się na ulicę Wojska Polskiego szlak czerwony, po około 500
metrach szlak skręca w prawo, kierujemy się w stronę lasu. Przechodząc wzdłuż lasu
wchodzimy na otwarte pola. Idąc drogą polną czerwonym szlakiem po około 1000m
dochodzimy do kapliczki Maryi. Tu jest
XIII Stacja (38,5 km)
Następnie kierujemy się w dół drogą polną dochodzimy do drogi asfaltowej,
skręcamy na niej w lewo przy stodole kierując się na Kalwarię, po ok 300m
dochodzimy do schodów prowadzących w górę skręcamy w lewo i wchodzimy na
szczyt Kalwarii. Przy kaplicy 3 Krzyży na szczycie skręcamy w prawo i chodzimy
stacjami drogi krzyżowej docieramy do centrum Wambierzyc. Kierujemy się do
bazyliki wambierzyckiej u szczytu schodów kierujemy się do wejścia prawego gdzie
wchodzimy do bazyliki na wprost wejścia wewnątrz bazyliki jest kapliczka Grobu
Pańskiego w tej kapliczce jest
XIV Stacja (40,7 km)
tutaj kończymy naszą trasę EDK.
Chwała Panu.

