EDK DROGA ŚW. JERZEGO WAŁBRZYCH BIAŁY KAMIEŃ – A.D.2019
START
1. Kościół św. Jerzego Wałbrzych, dzielnica Biały Kamień ul. Św. Jerzego.
2. Za parkingiem, który znajduje się obok kościoła skręcamy w prawo wzdłuż ogrodzenia i idziemy
do góry polną ścieżką mijając cmentarz.
3. Na wysokości końca ogrodzenia od cmentarza skręć w lewo kierując się polną ścieżką w stronę
ogrodzenia od stadionu, które będzie z lewej strony. Droga prowadzi między działkami, a
ogrodzeniem stadionu.
4. Po dojściu do ulicy idź prosto mając z lewej strony boisko sportowe , a prawej parkingi.
5. Po dojściu do ul. Piasta skręć w prawo szukając ŻÓŁTEGO SZLAKU. ŻÓŁTY SZLAK
TURYSTYCZNY DROGA NA GÓRĘ CHEŁMIEC
6. Idź żółtym szlakiem na Górę Chełmiec 851 n.p.m..
7. UWAGA w lesie będziesz przechodził przez wiadukt kolejowy bez poręczy - idź środkiem.
8. Za wiaduktem na rozdrożu znajdź żółty szlak turystyczny na drzewie tam znajduje się
STACJA I . (2,9 km)
9. Po wspinaczce na górę dojdź do Krzyża Milenijnego STACJA II. (5,2 km)
10. Z Góry Chełmiec ZIELONYM SZLAKIEM idź w dół mijając z prawej strony tablice z
kamienną Drogą Krzyżową.
11. Przy III- ej stacja kamiennej Drogi Krzyżowej STACJA III. (8,1 km)
12. Na rynku w w Boguszowie-Gorce, szukamy po prawej stronie na budynku napisu Kantor szlak
zielony znajduje się przy witrynie .
13. Dochodząc do zamkniętego budynku dworca PKP skręć w lewo – szlak zielony na murze
budynku.
14. Po przejściu pod wiaduktem kolejowym szlak zielony na słupie elektrycznym po lewej stronie.
15. Z tego miejsca idziesz prosto chodnikiem do skrzyżowania.
16. Na skrzyżowaniu dróg kieruj się prosto (potwierdzenie prawidłowego kierunku - pierwszych
zabudowaniach po prawej stronie na płocie ul. Leśna 1).
17. Szlak zielony pojawi się po około 600m.
18. Wejście do lasu STACJA IV. (11,5 km)
19. Uwaga w lesie na znaki na drzewie ! Szukaj szlaku zielonego na drzewie po lewej stronie). Po
drodze mijamy tabliczkę z napisem Łyse Drzewo po prawej stronie z punktem widokowym.
20. Po ostrym podejściu szlakiem zielonym, na górze drewniany podest po lewej stronie obok z
tablicami szlaków. STACJA V. (14,7 km)
21. Po około 200 m szlak zielony skręca w prawo . UWAGA BARDZO OSTRE ZEJŚCIE –
OSTROŻNIE !!!!!
22. Po zejściu do leśnej drogi szlak zielony prowadzi w lewo (znak szlaku na drzewie nisko nad
ziemią).
23. Na rozdrożu POLANKA ( tablica na drzewie po lewej stronie) kieruj się zielonym szlakiem w
dół – oznaczenia szlaku po lewej stronie.
24. Duży głaz po prawej stronie z drogowskazem w kształcie strzałki. STACJA VI. (16,7 km)
25. Po wyjściu z lasu mijamy z prawej strony podobny głaz zielony szlak prowadzi drogą w lewo.
DROGA PUBLICZNA W UNISŁAWIU ŚLĄSKIM
26. Po dojściu do wiaduktu skręć w lewo i idź drogą asfaltową (pamiętaj o odblaskach i
odpowiednim poruszaniu się po drogach publicznych). Twoja podróż szlakiem zielonym została
zakończona.

27. Po około 1500m po prawej stronie znajduje się kościół. STACJA VII.(19,8 km)
28. Wróć na drogę, którą szedłeś i skręć w prawo – kontynuuj kierunek marszu.
29. Znajdź niebieski szlak turystyczny i kieruj się tym szlakiem w stronę Wałbrzycha NIEBIESKI
SZLAK TURYSTYCZNY
30. Niebieski szlak kieruje się na skrzyżowaniu dróg do góry w las opuszczamy Unisław Śląski.
31. Wychodząc z lasu na polanę kieruj się prosto przed siebie w stronę lasu – niebieski szlak na
„samotnych” brzózkach z prawej strony.
32. Na skraju lasu kamień z napisem „Ku Pamięci WKW”. STACJA VIII. (22 km)
33. Stojąc przodem do stacji idź prosto szukając niebieskiego szlaku.
34. Po wyjściu z lasu, mijamy z lewej strony cmentarz, za którym są schody prowadzące do
kościoła Matki Bożej Różańcowej. STACJA IX. (24,1 km)
35. Po około 400m znak skrętu szlaku niebieskiego w prawo. Po skręceniu zaraz po 10m skręć w
lewo w polanę i idź do góry – niebieski szlak na drzewie po prawej stronie.
36. Po wyjściu z lasu kieruj się prosto do ulicy Niepodległości i idź zgodnie z kierunkiem szlaku.
CZERWONY SZLAK TURYSTYCZNY
37. Przed wiaduktem kolejowym skręć w prawo po 50m skręć ponownie w prawo znajdź budynek
przy ul. Słowiańska 1, na którym znajduje się czerwony szlak. Idź szlakiem do góry mijając w/w
budynek z lewej strony.
38. Uwaga słupek z zaznaczonymi szlakami w tym czerwony (biały wykrzyknik).
39. Za słupkiem po 10m kieruj się ścieżką biegnącą po prawej stronie delikatnie do góry. Po 20m z
prawej strony słupek z szlakiem czerwonym . Idź prosto w stronę lasu.
40. PILNUJ oznakowania szlaku czerwonego, który podchodzi do góry w stronę Góry Borowej.
41. Przy skręcie szlaku czerwonego w prawo do góry na Górę Borową. STACJA X. (28,4 km)
42. UWAGA schodzimy ze szlaku czerwonego i kontynuujemy kierunek marszu leśną drogą do
Przełęczy Koziej (10 minut). NIEBIESKI SZLAK TURYSTYCZNY
43. Po dojściu do rozdroża Koziej Przełęczy idziemy szlakiem niebieskim w stronę Przełęczy
Szybkiej (nad szlakiem niebieskim cyfra 4).
44. Po bardzo ostrej wspinaczce niebieskim szlakiem na Górę Kozioł 774 n.p.m. idziemy w stronę
grupy skałek jest to Góra Wołowiec 776 n.p.m..
45. Wchodzimy na skałki, na których znajduje się Krzyż. STACJA XI. (29,9 km)
46. Z Góry Wołowiec szlak niebieski schodzi w dół z lewej strony. UWAGA OSTROŻNIE BARDZO OSTRE ZEJŚCIE !!!!!!
47. Na Przełęczy Szybkiej 636 n.p.m. (tabliczka na drzewie). STACJA XII. (31,5 km)
48. Schodzimy oznaczeniem szlaku rowerowego kolor czerwony, który prowadzi razem z szlakiem
niebieskim (oznaczenia szlaku niebieskiego po około 500m).
49. Wychodząc z lasu na ul. Świdnicką kieruj się cały czas niebieskim szlakiem ( musisz przejść na
druga stronę ulicy i wejść między ogródki działkowe).
50. Po wejściu na łąkę za elektrycznym słupem (zaznaczony szlak niebieski). Po ok. 30 metrach za
słupem skręć w prawo , szukaj po lewej stronie małego drzewka z zaznaczonym niebieskim
szlakiem (bardzo słabo widocznym)– idź polną ścieżką.
51. Szlak dochodzi do lasu i zaczyna wspinać się w górę.
52. Na Górze Niedźwiadki 629 n.p.m.. STACJA XIII. (33,7 km)
53. Wychodząc z lasu na drogę asfaltową kieruj się cały czas niebieskim szlakiem. DROGA
ULICAMI MIASTA WAŁBRZYCHA
54. W Parku Sobieskiego przy schronisku Dom Turysty – Harcówka opuszczamy niebieski szlak
turystyczny i kierujemy się według drogowskazów Plac zabaw/Tor saneczkowy – kostka brukowa.

55. Schodząc w dół (po drodze mijamy korty i plac zabaw) dochodzimy do ul. Lotników 1 i
skręcamy w lewo w dół mijając po prawej stronie szpital ul. Czerwonego Krzyża.
56. Za stacją krwiodawstwa skręcamy w prawo do najbliższego przejścia dla pieszych.
57. Kieruj się w ulicę między budynkiem policji, a McDonaldem – ul. Mazowiecka.
58. Ul. Mazowiecką idź prosto do góry do przejazdu kolejowego.
59. Za przejazdem kolejowym idź prosto brukową kostką wzdłuż płotu działkowego.
60. Przy ostrym skręcie drogi w prawo idź do góry wzdłuż alei drzew (z lewej strony).
61. Dochodząc do ul. Reja skręć w lewo.
62. Dalej idź ul. Ludową, która prowadzi do ul. Andersa.
63. Na skrzyżowanie znajdź reklamę Aqua Zdroju ul. Ratuszowa.
64. Mijamy z prawej strony kryty basen i stadion sportowy.
65. Za stadionem skręć w prawo na drogę pomiędzy działkami, a płotem idź do góry.
66. Kieruj się w stronę kościoła św. Jerzego.
67. STACJA XIV. Kościół św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej. (41,0 km)

