
Ks. prof. Tadeusz Fitych  

Zestawienie  uproszczone, wersja z : 11 V 2011 r.  

KRZYŻE  i  POMNIKI  POWYPADKOWE 
(Kudowa-Zdrój, Jeleniów i okolica) 

 
Lp. LOKALIZACJA OKOLICZNOŚCI KONSTRUKCJA i NAPISY RELATORZY DZIELNICA  K-wy-Z.: 

1 Przy ulicy T. Kościuszki, od strony 
potoku k/ metalowego słupa linii 
energetycznej z lampą, w 
pobliżu do nr 154 

17-letni młodzieniec (z domu Molik), zakochany w dziewczynie, po sprzeczce z kolegami powiesił się.  
Metalowy krzyż powypadkowy wznieśli rodzice. 

Metalowy krzyż powypadkowy, bardzo prosty w konstrukcji, a pomalowany na kolor biały (h: 100 x 40 cm) z dwoma zniczami i kwiatami. Tadeusz Jesionowski, 
Mirosław 
Szymanowski 
Dariusz Mielec 

CZERMNA 

2 Na rogu skrzyżowania ul. 
Głównej z ul. A. Fredry nr 2; 
przed stacją benzynową BP 

Zginął młody mężczyzna (22 lata) , który pracował w pobliskim zakładzie Wemeco. Od kolegi pożyczył      
motocykl i przejechał  zaledwie 200 m i  wpadł pod przejeżdżającego tira 

Pionowa płyta granitowa (h: 60 x 80 cm, z napisem: „ Śp. Piotr przeżył lat 22 zginął tragicznie dnia 3.082004 r.”. Dariusz Mielec  ZAKRZE 

3 Przy ul. Głównej (przed 
fotoradarem i na wysokości 
Poczty Polskiej) k/ przejścia dla 
pieszych 

Ten krzyż upamiętnia śmiertelny wypadek mieszkanki Kudowy-Z.. albo Genowefa Utrata z ul. Fabrycznej, 
albo Wiesławy Muła  Ta druga była to kobietą  w wieku 54 lat, która mieszkała przy ul. Kościuszki 72/2 . 
Przechodząc przez pasy,  niespodziewanie zawróciła i weszła na przeciwny pas  ruchu, po którym jechał 
samochód.  Po potrąceniu przez samochód zmarła w kłodzkim szpitalu 08.06.2005 r.. 

Metalowy krzyż powypadkowy (wykonany z rurki, h:80 x 54 cm) z pasyjką i sztucznymi kwiatami wokół Dariusz Mielec ZAKRZE 

4 Przy ul. Głównej nr 3 (po prawej 
stronie w kierunku do Dusznik-
Z.)  przed supermarketem SPAAR 

Znajduje się tu krzyż powypadkowy , który upamiętnia śmierć trzech albo nawet czterech młodych ludzi , 
którzy zginęli w drodze powrotnej  do domu. Mieszkali w Dusznikach-Z., ,a wracali z pracy. Bardzo się śpieszyli 
spieszyli  e konsekwencji  jechali zbyt szybko. 

Krzyż powypadkowy Dariusz Mielec ZAKRZE 

5 Jeleniów,20 0m w kierunku na 
Lewin Kł, a  za skrzyżowaniem na 
Słoszów 

 Metalowy krzyż powypadkowy ( h:115 x75 cm); na metalowej tarczy kartusza, słabo czytelny napis: „W tym miejscu zginął nasz ukochany syn J. 
Siemnik 20.02 1996”. 

 JELENIÓW 

6 Jeleniów,30 0m w kierunku na 
Lewin Kł, a  za skrzyżowaniem na 
Słoszów, na łuku drogi 

W tym miejscu zginęła  Iwona albo Elżbieta Skok z Kudowy z ulicy Łąkowej (?) . Wracała ze szkoły późno w 
nocy. Panowała deszczowa pogoda i  gęsta  jesienna  mgła. W efekcie podróżująca wjechała pod tira. 

Dwukondygnacyjny kamienny pomnik  na rzucie niewielkiego prostokąta (h 140 x 75 cm) wykonany z kawałków piaskowca; w centrum posiada 
metalowy krzyż. Wykonano go z rurki i stylizowano na kolor burzowej kory 

Dariusz Mielec JELENIÓW 

7 Jerzykowice Wielkie  1 Z  dyskoteki w Szczytnej  wracała tutejsza młodzież – dziewczyna (jedynaczka, Anna  Śliwiska l. 15, kierowała 
pojazdem?) i dwóch chłopców. W wypadku zginęło troje młodych ludzi  ( jedna osoba przeżyła, ale nadal, 
kuleje na  nogę). Zmarli zostali pochowani  na cmentarzu w Zakrzu. 
Wypadek miał miejsce 15.08 1993r.,  w środku nocy  (ok. godziny drugiej). Ofiary zostały odnalezione przez 
mieszkańca Jerzykowic Wlk., który na 6 rano jechał tą drogą   do pracy w rozlewni w Jeleniowie ..  
 

Pierwotnie były tu trzy krzyże, ale w mało widocznym miejscu,  później ustawiono jeden przy samej drodze na zakręcie, w miejscu gdzie zginęli. Dariusz Mielec, 
Tadeusz Jesionowski, 
Mirosław 
Szymanowski 
 

JERZYKOWICE WIELKIE   

8 Za kompleksem KZPB, w 
kierunku na Taszów, w 
lesie-  na pasie granicznym 

Zawodowy żołnierz Straży granicznej Klaudiusz Klimek nie miał szczęścia w kartach i za 
pomocą  broni śrubowej  popełnił samobójstwo. Dokonał tego na odcinku pasa granicznego 
który nadzorował. Odcinek ten należał do strażnicy w Kotle, tam też mieszkał i po dzień 
dzisiejszy żyją jego rodzice. Ojciec był dowódcą strażnicy. N.b. jego brat zginął w wypadku 
samochodowym w Jeleniowie, ale nie jest tam  nie jest upamiętniony. 

Pierwotnie był tu tylko jeden krzyż przybity do drzewa, a dopiero później zrobiono bardziej trwały krzyż metalowy.  Na 
tabliczce widniej imię: Klaudiusz  i data „06.12.1996”. 

Dariusz Mielec, 
 

ZAKRZE 

      

 O K O L I C A :     

A Droga Stu Zakrętów: 200 m 
za tzw. zakrętem śmierci, a 
ok. 750 m od tablicy 
drogowej  sygnalizującej 
granice miasta 

Przed około trzema laty zginął tam mieszkaniec Kudowy (Jędrkowiak - młody mężczyzna, 
który osierocił 2 dzieci). Jadąc samochodem wypadł z jezdni  i stoczył się ze zbocza w dół. 
Jego rodzina mieszka na Czermnej. 

Prostej konstrukcji metalowy krzyż powypadkowy (h: 100x 65 cm, malowany na czarno) Dariusz Mielec Kudowa-Z. Górna 

B Droga Stu Zakrętów: 
poniżej Lisiej Przełęczy,  na 
zakręcie 

 Powypadkowy krzyż drewniany. Na blaszanym kartuszu napis: ”Grzegorz Gawroński żył lat 28”. Dariusz Mielec  

C Droga, praktycznie przy 
samym wjeździe do 
Radkowa 

 Krzyż powypadkowy Na kopcu kamieni czerwonego granitu (zespolonych cementem wzniesiono dużych rozmiarów 
metalowy krzyż z pasyjką,. U jego stóp na prostokątnej kamiennej tablicy widnieje napis: „Od nagłej śmierci zachowaj nas 
Panie + 03.07.1989 r.”. Pomnik otacza niski i prosty plotek wzniesiony na rzucie kwadratu. 

Dariusz Mielec  

 


