EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
Matki Bożej Łaskawej w Wałbrzychu
Początek kościół św. Jerzego Biały Kamień ul.Andersa .


Za parkingiem kościelnym skręcamy w PRAWO wzdłuż ogrodzenia, następnie w
LEWO ścieżka przez pola. Idąc cały czas prosto dochodzimy do ul. Piasta i skręcamy w
PRAWO oznaczenie żółtego szlaku na lampie po lewej.

Żółty szlak

I

STACJA Za wiaduktem (OSTROŻNIE BEZ BARIEREK) pierwsze drzewo ze oznaczeniem

żółtego szlaku.


Idziemy pod górę żółtym szlakiem do skrzyżowania ze szlakiem zielonym i skręcamy w
LEWO w dół szlak zielony w stronę Boguszowa Gorce.

Zielony szlak

II STACJA


Kamienna tablica drogi krzyżowej nr II

Idziemy dalej szlak zielony w rynku szukamy po prawej stronie na budynku napisu
Kantor, oznaczenie szlaku zielonego idziemy do stacji PKP Boguszów Gorce.

III STACJA

Budynek stacji PKP Boguszów Gorce.

Żółty szlak


Dalej skręcamy w PRAWO szlakiem żółtym. Za wiaduktem po 150 m, budynek nr 24
po lewej stronie po prawej stronie ścieżka . MY skręcamy w PRAWO czarny płot ze
szlakiem. Dochodząc do asfaltowej drogi skręcamy w LEWO a potem przez mostek w
PRAWO. Jesteśmy w Starym Lisieniu. Przez pola cały czas PROSTO. Na rozwidleniu
dróg trzymaj się prawej strony. Oznaczenie szlaku na drzewie po prawej stronie.

IV STACJA Słup wysokiego napięcia po lewej stronie z oznaczeniem żółtego szlaku.


Dalej idziemy żółtym szlakiem Prosto w dół .Dochodzimy do zabudowań jesteśmy w
Ptasim Śpiewie, idziemy ulicą prosto do skrzyżowania dróg i drogowskazem szlaków
turystycznych. Grzędy Górne.

My idziemy szlakiem czerwonym PROSTO do Krzeszowa.
Czerwony szlak

V STACJA Drzewo z oznaczenie szlaku i skrętu w LEWO oraz ławeczka.



Idziemy główną ścieżką na pierwszym rozwidleniu w Lewo.
UWAGA !!!!!!!!!!


Idąc dalej po lewej stronie pień drzewa z oznaczeniem szlaku z

dwoma strzałkami a my przed pniem skręcamy w PRAWO przez
wydeptaną przecinkę oznaczenie szlaku czerwonego po lewej stronie
po 20m. Wspinamy się PROSTO pod górkę.

VI STACJA Kościół św. Anny Idziemy w dół czerwonym szlakiem.
Można odpocząć ,posilić się. Wiata turystyczna.


Dochodząc do drogi asfaltowej skręcamy w LEWO Na skrzyżowaniu idziemy w prawo,
jesteśmy w Krzeszowie ul. Św Nepomucena szlakiem czerwono/zielonym
dochodzimy do parkingu przed opactwem .

VII STACJA Figura Cystersa (21,2 km za nami)


Wracamy na drogę asfaltową przez ul. Nepomucena i kierujemy się w stronę
drogowskaz GRZĘDY 5 km drogą asfaltową. OSTROŻNIE, WŁĄCZAMY ŚWIATEŁKA,
ODBLASKI. IDZIEMY LEWĄ STRONĄ.

VIII STACJA około 3 km za Krzeszowem biały krzyż po lewej stronie
Dochodząc do Grzęd na skrzyżowaniu na wprost

IX STACJA Biały Krzyż na postumencie .


Za przystankiem skręcamy w LEWO po około 200m szukamy tabliczki z numeracją
domów

79,76-73


Skręcamy w LEWO, potem idziemy do rozwidlenia dróg i idziemy pod zakaz wjazdu
samochodów ciężarowych czyli skręcamy w PRAWO droga asfaltowa. Dochodzimy
do dróg głównych za 2 znakiem USTĄP PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU skręcamy w
LEWO. Po 200 m skręcamy w PRAWO tabliczka z nazwą ulic ul. Polna / Ul.
Wałbrzyska.



Przez skrzyżowanie idziemy cały czas prosto oznaczenie drogi rowerowej na słupie po
lewej stronie Pierwsza droga idąca MOCNO pod górkę w PRAWO na rozwidleniu
przy domu ul. Jarzębinowa 1 .

Niebieski szlak



Oznaczenie niebieskiego szlaku po 120 po prawej stronie. Idziemy PROSTO w stronę
lasu. Szlak przed lasem skręca w LEWO białe słupki potem w PRAWO i w lesie w
PRAWO pod górkę. Oznaczenie szlaku niebieskiego na drzewie po prawej stronie.

X STACJA Słupek po lewej stronie na szczycie z napisem Szczyt Boracza 600m n.p.m


Idziemy szlakiem prosto w dół do drogi asfaltowej i skręcamy w PRAWO .OSTROŻNIE
ŚWIATEŁKA



Za barierkami skręcamy w LEWO do końca drogi asfaltowej i prosto przez łąkę to
torów. Szlak niebieski skręca w PRAWO.

XI STACJA Budynek stacji PKP Boguszów Gorce Zachodni
Dalej idziemy szlakiem niebieskim dochodzimy do skrzyżowania dróg w mieście. Idziemy
PROSTO szlakiem niebieskim ul. Kościuszki a przed Hotelem skręcamy w PRAWO. Szlak
niebieski zostawiamy .


Za ostatnią bramą na stadionie skręcamy w PRAWO ścieżką asfaltową, potem przed
szosą skręcamy w LEWO ścieżką po 30 m przed ogrodzeniem w LEWO. Potem
idziemy ścieżką do góry, na chwilę spotykamy szlak niebieski, który odbija w lewo
pod górę a MY skręcamy w PRAWO szeroką ścieżką .

XII STACJA Na drewnianych żerdziach zawieszona tabliczka SZCZELINY SKALNE JASKINIE.


Idziemy w PRAWO w dół w stronę szosy, ale przed nią skręcamy w LEWO ścieżka
polna. Przed zabudowaniami skręcamy w LEWO. Idziemy szeroką alejką . Po przejściu
około 1,5 km dochodzimy do szlaku niebieskiego Skręcamy w PRAWO
Szlak niebieski



. OSTROŻNIE.



Idziemy ścieżką polną do drogi asfaltowej i skręcamy w LEWO a następnie za
budynkiem po prawej skręcamy w PRAWO oznaczenie szlaku na wprost po 30m.
Idziemy w LEWO SZLAKIEM. Wspinamy się .

Za około 1,5 km idąc cały czas niebieskim szlakiem dochodzimy do skrzyżowania ze szlakiem
zielonym. Skręcamy w PRAWO dół szlak zielony.

XIII STACJA Kamienna tablica drogi krzyżowej nr VII.
Na rozdrożu skręcamy w LEWO w dół szlakiem żółtym

Kierujemy się żółtym szlakiem a potem na ul. Piasta kierujemy się w LEWO po prawej stronie
boiska . Idziemy PROSTO przez pola w stronę Kościoła.

XIV STACJA Kościół św. Jerzego Biały Kamień.
KONIEC DROGI . GRATULACJE. KOŚCIÓŁ OTWARTY.

