
 
OPIS TRASY EDK OLESNO – TRASA WALCE 

 
 

Start - kościół parafialny pw. Bożego Ciała w Oleśnie 
 
Po wyjściu z kościoła schodzimy do ul. Pieloka głównymi schodami. Skręcamy w lewo 
kierując się w stronę skrzyżowania ulic Pieloka i Małe Przedmieście. Po dojściu do przejścia 
dla pieszych przecinamy ul. Małe Przedmieście i kierujemy się prosto. Idąc deptakiem  
(ul. Pieloka) dochodzimy do oleskiego rynku. Przecinamy ul. Kościelną przejściem dla 
pieszych, a następnie skręcamy w lewo i kolejnym przejściem dla pieszych dostajemy się na 
plac rynku. Na wprost znajduje się stacja I. 
 
Stacja I – kolumna maryjna na oleskim rynku (0,3 km) 

Wracamy się do ul T. Kościuszki i skręcamy w prawo, idziemy wzdłuż tej ulicy aż do ronda, na 
którym skręcamy w prawo w ulicę M. Konopnickiej. Ulicą M. Konopnickiej prosto, do 
skrzyżowania typu T z Ul. Wielkie przedmieście, na którym skręcamy w prawo. 
 Idziemy chodnikiem prosto wzdłuż ul. Wielkie Przedmieście. Po przejściu ok 300m, po lewej 
stronie mijamy MDK, za MDK skręcamy w lewo w ul. Grunwaldzką. Idąc chodnikiem ok. 300 
m dochodzimy do przejścia dla pieszych i przecinamy nim ul. Dobrodzieńską. Idziemy nadal 
prosto, wzdłuż ul. Wachowskiej. Mijamy po naszej lewej stronie Salon Meblowy „Marco”. 
Dochodzimy do rozwidlenia dróg (skrzyżowanie typu Y). Stacja II znajduje się przed domem 
jednorodzinnym stojącym dokładnie na rozwidleniu dróg. 

Stacja II – kamienny krzyż przy skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i Wachowskiej (1,1 km)  
 
Na tym rozwidleniu dróg trzymamy się lewej strony. Idziemy prosto wzdłuż ul. Wachowskiej 
(mijając po swojej lewej stronie krytą pływalnie „Oleska Laguna”) najpierw chodnikiem, 
następnie lewą stroną jezdni. Po przejściu ok. 600 m mijamy po naszej lewej stronie warsztat 
„Elektronika Samochodowa Adam Staroń”. Następnie nadal idziemy prosto. Zabudowania 
kończą się, a asfaltowa droga prowadzi nas już w stronę lasu. Po przejściu kolejnych  
ok.  350 m zauważalny jest spadek podłużny drogi, tzn. droga nachyla się mocno w dół 
(informuje nas o tym znak drogowy). Następnie droga ostro zakręca  w prawo. Przechodzimy 
mostkiem nad rzeką Stobrawą, a później droga ostro zakręca w lewo. W miejscu, gdzie 
kończy się ten łuk widzimy po prawej stronie dukt leśny. Ten dukt jednak ignorujemy idąc 
nadal prosto asfaltową drogą. Następnie skręcamy w prawo w kolejny napotkany dukt 
leśny (znajduje się on w odległości ok. 200 m od pierwszego duktu). Idziemy prosto duktem 
mając po swojej lewej stronie las, a po prawej stronie pola. Po przejściu duktem ok. 1,5 km 
docieramy do rozgałęzienia typu Y, na którym trzymamy się prawej strony. Po kolejnych  
ok. 900 m dochodzimy do skrzyżowania asfaltowych dróg, na którym nadal idziemy prosto 
(od tego miejsca już drogą asfaltową). Następnie docieramy do skrzyżowania typu T, na 
którym skręcamy w prawo w ul. Słoneczną. Na końcu tej drogi, przy kolejnym skrzyżowaniu 
typu T (z ul. Opolską) po lewej stronie znajduje się stacja III, czyli kościół pw. Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Łowoszowie. 
 
Stacja III – kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Łowoszowie (6,2 km) 
 



Wracamy na ul. Słoneczną i udajemy się z powrotem prosto w stronę lasu. Przechodzimy 
mostkiem nad rzeką Budkowiczanką. Dochodzimy do ronda, na którym trzymamy się lewej 
strony, czyli idziemy nadal prosto w stronę lasu. Tuż za rondem asfaltowa droga zmienia się 
w drogę gruntową. Od tego miejsca idziemy prosto ok. 250 m, a następnie skręcamy w lewo 
w dukt (na wysokości rozpoczynającego się po naszej prawej stronie zagajnika). Idziemy 
prosto duktem (na rozwidleniu typu Y trzymamy się lewej strony) ok. 900 m aż do 
skrzyżowania z drogą asfaltową, na którym skręcamy w prawo. Droga asfaltowa po ok. 300 
m zakręca ostro w lewo. Następnie mijamy znak informujący o tym, że wchodzimy do 
Wachowa. Dalej droga prowadzi nas prosto do lasu. Idziemy lasem ok. 1 km. Po wyjściu z 
lasu dochodzimy do skrzyżowania, na którym idziemy prosto. Na następnym skrzyżowaniu (z 
ul. Polną) nadal idziemy prosto (wzdłuż ul. Długiej). Dopiero na kolejnym skrzyżowaniu 
skręcamy w lewo w ul. Kuczki. Tuż za skrzyżowaniem po lewej stronie znajduje się kościół 
pw. św. Wawrzyńca w Wachowie. Stacja IV znajduje się obok głównego wejścia do kościoła. 
 
Stacja IV – kościół pw. św. Wawrzyńca w Wachowie  (10,4 km) 
 
Idziemy dalej prosto wzdłuż ul. Kuczki ok. 2 km. Dochodzimy do skrzyżowania z Drogą 
Wojewódzką nr 901 i ostrożnie ją przecinamy. Na wprost znajduje się dukt, którym 
wchodzimy do lasu. Po ok. 300 m dochodzimy do skrzyżowania duktów, na którym idziemy 
prosto. Po kolejnych ok. 400 m, na następnym skrzyżowaniu duktów idziemy nadal prosto, a 
po kolejnych ok. 400 m wychodzimy z lasu. Następnie idziemy duktem prosto, między 
polami, kierując się w stronę kościoła. Dukt zmienia się w asfaltową drogę. Po lewej stronie 
stoi kościół pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej. Stacja V znajduje się przy 
ogrodzeniu kościoła. 
 
Stacja V – kościół pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej (14,2 km) 
 
Idąc dalej prosto po ok. 20 m dochodzimy do skrzyżowania dróg asfaltowych, na którym 
skręcamy w lewo. Po przejściu ok. 1,2 km chodnikiem na rozwidleniu dróg znajduje się 
drewniany krzyż. To stacja VI. 
 
Stacja VI – drewniany krzyż w Wysokiej (15,5 km)  
 
Na tym rozwidleniu trzymamy się lewej strony  idąc nadal drogą asfaltową. Wychodzimy z 
Wysokiej. Po przejściu ok. 1 km dochodzimy do kościoła pw. św. Rocha (znajduje się po 
prawej stronie drogi). Stacja VII mieści się na kościelnym placu. 
 
Stacja VII – kościół pw. św. Rocha na Grodzisku (16,6 km)  
 
Musimy wrócić do stacji VI. Mijając krzyż z lewej strony kierujemy się prosto w ulicę 
Zacisze.Jest to droga asfaltowa. Po przejściu ok. 200 m droga ostro zakręca w lewo. 
Po kolejnych ok. 800 m droga asfaltowa zakręca ostro w prawo. W tym miejscu skręcamy w 
lewo w szeroką drogę gruntową (tuż za biało czerwonym słupkiem znajdującym się po lewej 
stronie drogi). 
Na rozwidleniu dróg gruntowych typu V trzymamy się lewej strony (wchodzimy w ul. Górną – 
informuje nas o tym tabliczka). Idziemy wzdłuż ul. Górnej w stronę Grodziska. Po ok. 600 m 
droga gruntowa zakręca ostro w prawo. Idziemy mijając po swojej lewej stronie betonowe 



słupki (ogrodzenie). Dochodzimy do skrzyżowania z  Drogą Krajową nr 11 na którym 
skręcamy w prawo. Idziemy prosto wzdłuż Drogi Krajowej nr 11 (idziemy pojedynczo lewą 
stroną jezdni, poboczem, możliwie jak najbliżej rowu). Po przejściu ok. 80 m skręcamy w 
lewo w ul. Wygodzką (tuż za stacją paliw „Lotos”). Idziemy prosto korzystając z drogi 
rowerowej ok. 2,4 km (po ok. 1,2 km przecinając tory kolejowe). Dochodzimy do 
skrzyżowania typu T. Skręcamy w prawo. Idziemy wzdłuż ul. Studnitza ok. 400 m.  Stacja VIII 
(krzyż drewniany) znajduje się po lewej stronie drogi, obok domu nr 19 (banner reklamowy - 
Salon Fryzjerski „Izabela”). W tym miejscu ul. Studnitza krzyżuje się z drogą gruntową. 
 
Stacja VIII – drewniany krzyż na Świerczu (20,6 km) 
 
Skręcamy od razu w lewo w drogę gruntową. Idąc prosto dochodzimy do skrzyżowania z 
Drogą Wojewódzką nr 494 i przecinamy ją. Idziemy nadal prosto  (od tego momentu już 
asfaltową drogą) w kierunku wysypiska śmieci. Po dystansie ok. 600 m droga zakręca ostro w 
lewo. Następnie idziemy prosto korzystając z drogi rowerowej i po ok. 2,3 km dochodzimy do 
skrzyżowania. Idziemy prosto przecinając ul. Gorzowską. Tuż za skrzyżowaniem po lewej 
stronie znajduje się kościół pw. św. Anny. Stacja IX mieści się na placu kościelnym. 
 
Stacja IX – kościół pw. św. Anny w Oleśnie (24,1 km) 
 
Po wyjściu z placu kościoła idziemy dalej prosto  asfaltową drogą. Na kolejnym skrzyżowaniu 
dróg, również prosto. Po przejściu ok. 1 km skręcamy w prawo w dukt leśny oznaczony 
bramą z napisem „Siedem Źródeł”. Idziemy prosto do samych Siedmiu Źródeł (ok. 150 m), 
gdzie znajduje się kaplica (stacja X). 
 
Stacja X – kaplica na Siedmiu Źródłach (25,6 km) 
 
Wracamy tym samym duktem leśnym do asfaltowej drogi i skręcamy w prawo. Po ok. 20 m 
(jeszcze przed przejazdem kolejowym) skręcamy znowu w prawo w kolejny leśny dukt. 
Idziemy prosto (równolegle do torów kolejowych, mając je po swojej lewej stronie). Po ok. 
350 m dukt zakręca w prawo i idziemy wzdłuż ogrodzeń domów. Wraz z końcem ogrodzeń 
dochodzimy do skrzyżowania duktów typu T  i skręcamy w lewo. Po przejściu ok. 350 m 
dochodzimy do kolejnego skrzyżowania duktów. Skręcamy w lewo przechodząc pod 
wiaduktem. Bezpośrednio za wiaduktem skręcamy w prawo. Idziemy prosto duktem leśnym 
(równolegle do torów kolejowych, mając je jednak tym razem po swojej prawej stronie) 
aż dochodzimy do skrzyżowania z drogą asfaltową (mijając po swojej lewej stronie ośrodek 
wypoczynkowy „Anpol” z betonowym ogrodzeniem). Przecinamy tą asfaltową drogę i 
idziemy nadal prosto  duktem leśnym. Po ok. 500 m na rozgałęzieniu duktów typu Y 
trzymamy się lewej strony. Przechodzimy pomiędzy kilkoma domostwami. Na kolejnych 
skrzyżowaniach duktów idziemy prosto. Przecinamy rzekę Stobrawę. Idąc nadal prosto 
wchodzimy znów do lasu, a po ok. 800 m docieramy do parkingu samochodowego. 
Następnie dochodzimy do Drogi Krajowej nr 11, którą ostrożnie  przecinamy. Na wprost 
znajduje się kościół pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie. Stacja XI mieści się przed 
głównym wejściem do kościoła. 
 
Stacja XI – kościół pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie (30,9 m) 
 



Idziemy deptakiem z kamienia (mijając po swojej lewej stronie wejście główne do kościoła) 
w kierunku niskiego ogrodzenia po drugiej stronie placu (nie wracamy do Drogi Krajowej nr 
11). Przechodzimy przez otwartą bramę i skręcamy w lewo w drogę gruntową. Ok. 50 m 
dalej wchodzimy przez otwartą bramę na wyłożony kostką brukową plac przy budynku OSP 
w Starym Oleśnie. Idziemy tym placem mijając po swojej prawej stronie budynek OSP z 
czerwoną bramą. W miejscu, gdzie ten budynek się kończy, przechodzimy pomiędzy dwoma 
drewnianymi wiatami i wchodzimy w wąską ścieżkę (pomiędzy dwoma betonowymi 
słupkami). Ścieżka prowadzi nas w głąb zagajnika wzdłuż poręczy. Następnie ostro zakręca w 
lewo, a później idziemy tą ścieżką mając po swojej prawej stronie rzekę Stobrawę. 
Dochodzimy do schodów. Wchodzimy po nich i docieramy do asfaltowej drogi. Skręcamy w 
prawo i przecinamy mostem rzekę Stobrawę. Następnie idąc wzdłuż drogi asfaltowej 
docieramy do skrzyżowania typu T, na którym skręcamy w lewo. Po przejściu ok. 100 m, na 
kolejnym skrzyżowaniu idziemy prosto,  nadal ul. Starowiejską. Idąc tą drogą asfaltową 
wychodzimy ze Starego Olesna, a następnie wchodzimy do Wojciechowa. Po przejściu ok. 
800 m od znaku informującego o wejściu do Wojciechowa docieramy do stacji XII, czyli 
drewnianego krzyża znajdującego się po prawej stronie drogi, pomiędzy domami nr 21 A 
oraz 20 A. 
  
Stacja XII – drewniany krzyż w Wojciechowie (34 km)  
 
Idziemy dalej prosto wzdłuż ul. Starowiejskiej. Po przejściu ok. 400 m dochodzimy do 
rozwidlenia dróg, na którym idziemy nadal prosto. Po kolejnych ok. 50 m, na kolejnym 
rozwidleniu dróg trzymamy się lewej strony. Następnie przecinamy mostem rzekę 
Stobrawę. Idziemy dalej prosto aż do skrzyżowania z Drogą Krajową nr 11. Przecinamy ją 
korzystając z przejścia dla pieszych i idziemy nadal prosto mijając po swojej lewej stronie 
parking samochodowy. Następnie dochodzimy do skrzyżowania, na którym skręcamy w 
prawo w ul. Zdroje. Idziemy tą drogą asfaltową ok. 850 m. Bezpośrednio przed przejazdem 
kolejowym skręcamy w prawo w drogę gruntową. Idziemy cały czas wzdłuż torów 
kolejowych mając je po swojej lewej stronie. Po ok. 70 m na rozwidleniu dróg gruntowych 
trzymamy się lewej strony. Na kolejnym rozwidleniu znów trzymamy się lewej strony. 
Droga gruntowa po ok. 1 km zmienia się w drogę z betonowych płyt. Idziemy nadal wzdłuż 
tej drogi. Mijamy po swojej prawej stronie Spółdzielnię Inwalidów „Odrodzenie”. W tym 
miejscu droga zmienia się już w asfaltową, a po 150 m zakręca ostro w prawo. Właśnie na 
tym zakręcie, po lewej strony stronie drogi znajduje się kaplica, czyli stacja XIII. 
 
Stacja XIII – kaplica przy Cmentarzu komunalnym w Oleśnie (38,5 km) 
 
Idziemy dalej prosto, chodnikiem wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, mając po swojej lewej 
stronie Cmentarz komunalny w Oleśnie. Droga asfaltowa zmienia się w drogę z kamiennej 
kostki. Idziemy nadal prosto przecinając ulice: Dworcową, Krasickiego oraz Jendrzejczyka. 
Mijamy po swojej lewej stronie kościół parafialny pw. Bożego Ciała. Dochodzimy do 
skrzyżowania z ul. Małe Przedmieście. Przecinamy tą ulicę przejściem dla pieszych i 
skręcamy w prawo. Idziemy chodnikiem wzdłuż ul. Małe Przedmieście. Po ok. 200 m, przed 
czerwonym budynkiem apteki skręcamy w lewo i schodami kierujemy się w stronę Solnego 
Rynku. Przecinamy mostem kanał Młynówkę, a następnie obchodzimy pawilony oraz 
amfiteatr mając go po swojej lewej stronie. Wchodzimy po schodach, a następnie idziemy 
wzdłuż pawilonów w stronę ul. Kościelnej mijając oleską fontannę. Po dotarciu do ul. 



Kościelnej skręcamy w lewo. Po lewej stronie znajduje się stacja XIV, czyli kościół pw. św. 
Michała Archanioła. 
  
Stacja XIV – kościół filialny pw. św. Michała Archanioła w Oleśnie (40 km)  


