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ście

Gdy jest pogoda i lubisz rower, 
przyjedź do Nędzy.
Bo tu przygoda na ciebie czeka,
na ścieżce skarby ukryte.

ŚCIEŻKA ROWEROWA

SKARBY PRZYRODY I KULTURY OKOLIC NĘDZY

Projekt zrealizowany przez uczniów klasy V Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Nędzy
biorących udział w projekcie Misja Przyroda- zielone szkoły w parkach narodowych

2015
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2. Na Rogolu, przysiółku wsi Nędza, 

stoi  kaplica świętego Huberta –
patrona  leśników i myśliwych. Kaplica 
powstała, ponieważ wokół Nędzy jest 
wiele lasów i ma ona chronić je przed 
pożarami. Poświęcenia kaplicy 
dokonano 14 listopada 2004r.

1. W 2005r. zasadzono tzw. Dąb 

Papieski, przy kapliczce św. Huberta 
na Rogolu w Nędzy,którego sadzonkę 
wyhodowano w pobliskiej szkółce 
leśnej. Nasiona poświęcił Ojciec 
Święty Jan Paweł II podczas 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników. 
Zebrane zostały one z Chrobrego -
najstarszego dębu w Polsce.

Dwieście metrów jedź spokojnie,
W Nędzy kierunku,
I uważaj by po drodze ,
Nie skręcić do ślepego zaułku.

Za przejazdem kolejowym,
Skręcić trzeba w lewo,
Pędzisz prosto, Leśną drogą, 
Nie zagap się w niebo.

Pedałujesz do Szymocic, 
Widząc piękne lasy,
Przejechałeś trzy kilosy sześćset metrów,
Jesteś pierwszej klasy.

Teraz w prawo skręcić musisz,
Bardzo główną drogą,
Gdy przejedziesz sześćset metrów,
Kąpiel masz gotową.

Zanim jednak się wykąpiesz,
W chłodziutkim basenie,
Klęknij chwilę przed kapliczką,
Podziwiając jej sklepienie.

3. Kapliczka Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem. Kapliczka 
znajduje się w Nędzy na ulicy 
Gliwickiej przy basenie. 
Kapliczka została odbudowana
i poświęcona w roku 2013.

Wracasz tak jak przyjechałeś,
Jadąc wciąż przez pół kilosa,
Wtem za stawem , skręcasz w prawo,
Tam się zacznie polna szosa.

Jedziesz teraz tuż przy lesie,
Z prawej mijasz  duże stawy,
Potem jeszcze cztery mniejsze, 
Tam wysokie rosną trawy.

Jedziesz tak dwa kilometry,
Trasa biegnie jak po sznurkach,
I znajdujesz się już nagle,
Na ulicy Astrów w Górkach.

Między domami jedź prosto,
Potem lekkim łukiem w las,
Sześćset metrów i dojechać,
Do głównej ulicy czas.

____________________
_____________________

Pojedź prosto, przy cmentarzu,
Mijaj kościół i boisko,
Lecz uważaj na zakrętach,
Bo to wcale nie tak blisko.

Jadąc tak ponad kilometr,
W lewo skręć w ulicę Rudzką,
Teraz przetniesz główną trasę
Kolejową- wojewódzką.

Za torami trzysta metrów,
W leśną drogę teraz skręć,
Bo odwiedzić po stu metrach, 
Skarb czwarty masz chęć._____________________________

4. Źródełko leśne w Górkach Śląskich

Płynie strumyk, jedziesz prosto,
Potem skręcasz w prawo,
Widzisz dom sześćdziesiąt jeden,
Cieszysz się zabawą..

Dalej w górę brzegiem lasu,
Widzisz leśne drogi,
Wybierz lewą, pięćset metrów, 
Już cię bolą nogi.

Jedź przed siebie do krzyżówki
Z leśnym duktem szerszym,
Teraz w prawo dwieście metrów,
Skarb piąty zdobyłeś jako pierwszy.

5. Kapliczka św. Huberta, 

powstała w 2012 r. Znajduje się 
przy trakcie leśnym pomiędzy 
Górkami i Jankowicami 
Rudzkimi.

Z powrotem  czterysta metrów się kierujesz
I skarb szósty odnajdujesz.
Gdy dalej aleją pedałujesz,
Piękną panoramą Górek się delektujesz.

______________________________

6. Aleja dębowa w Górkach 

składająca się z 49 dębów 
szypułkowych rosnących na odcinku 
800m, będąca częścią leśnych 
duktów założonych w lasach rudzkich 
przez Cystersów około 250 lat temu. 

Drogą Leśną zjeżdżasz z górki,
Bardzo szybko, na pazurki.
Siedemset metrów tak mija,
Potem w Rudzką się odbija.

Skręć znów w prawo, aż za tory,
Lecz uważaj na rogatki,
Bo gdy cię przejedzie pociąg
To będziesz zupełnie gładki.

Trzysta metrów w stronę szkoły
Przejedź prosto, boś wesoły.
Tutaj w prawo skręt cię czeka,
boisko widzisz z daleka.
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Lecz uważaj, droga śliska,
Sześćset metrów do boiska.
Tam piłkarze mecz swój grają,
W odwiedziny zapraszają.

Skręć tu w lewo w Bogunicką,
Jedziesz prosto przez Suminę,
Wytrwaj tak siedemset metrów,
Mając uśmiechniętą minę.

Droga skręca lekko w prawo,
Mijasz domy, zagajniki,
W razie deszczu weź koniecznie
Do roweru swe błotniki.

Jesteś już na Raciborskiej,
Jedziesz nią przez Bogunice,
Trzy kilosy pięćset metrów
I już są Adamowice.
.
Teren jest pofałdowany,
Mijasz domy, duży las.
Może tak pomyśleć trzeba,
Czy przerwy nie nadszedł czas.

Ostro teraz skręcasz w prawo,
Przy dużym transformatorze
W drogę Jana Sobieskiego,
Obok rolnik pole orze.

Jedź tak dziś siedemset metrów,
Gdy las ujrzysz- ostro w lewo.
Teraz wyjeżdżasz na pole.
Za plecami masz już drzewo.

Przez kilometr jedź  przed siebie,
Korzystaj z pogody sielskiej,
Wnet wylądujesz w Babicach
Prosto przy ulicy Wiejskiej.

Teraz skręcasz tutaj w prawo, 
Tak po prostu między domy.
Jedziesz tak ćwierć kilometra
I jesteś zadowolony.

Wielki z ciebie jest podróżnik,
Przyjechałeś tu z daleka,
Przy ulicy Wyzwolenia 
Siódmy skarb na ciebie czeka.

________________________________

7. Kaplica św. Nepomucena 

z pocz. XIX w. Wewnątrz 
XVIII-wieczna kamienna figura 
św. Jana Nepomucena. Obok 
kapliczki krzyż Boża Męka, 
ufundowany w 1896 r. przez 
Augusta Przybillę z Babic. 

Jedziesz ulicą Wiejska, bocianie gniazdo i kościół mijasz,
I po siedmiuset  metrach, w prawo w Matejki odbijasz.
Widzisz stary wiadukt wąskotorówki teraz
I po trzystu pięćdziesięciu metrach do stawu docierasz.

8. Staw pożwirowy w Babicach dobre 

miejsce do wypoczynku nad wodą i 
wędkowania 

Wróć osiemset metrów z powrotem
I przy kapliczce w Powstańców skręć.
Potem, między domami,
Do ulicy głównej trzysta metrów pędź.

Gdy drogę tę przetniesz,
Jedź obok boiska, 
A po ośmiuset metrach
Skarb dziewiąty widzisz z bliska________________________________

9. Rezerwat przyrody ŁĘŻCZOK 

utworzony 1957 roku, aby chronić 
środowisko stawów założonych
w XIV przez zakon Cystersów. Na 

terenie rezerwatu można 
podziwiać ponad połowę ptaków 
polskich, zabytkowy dworek 
myśliwski oraz będący pomnikiem 
przyrody Dąb Sobieskiego . 

Gdy zwiedzisz rezerwat,
Startuj spod tablicy, 
Bacznie się rozglądaj
Wciąż po okolicy.

Dwieście metrów jedź na zachód,
Na rowerze drogi brachu.
Na północ skręć w lewo,
Wytrzymasz kolego.

Najpierw ciesz się leśną ścieżką,
Potem wzdłuż torów jedź śpieszno.
Tysiąc osiemset metrów przejedziesz,
A do drogi głównej dojedziesz.

Droga prowadzi z Ciechowic do Nędzy, 
Wiec nie wydasz tam wiele pieniędzy.
Włącz się do ruchu po skręcie w prawo,
Jesteś już daleko, brawo!

Dalej pod górkę, przez wiadukt kolejowy, 
Dokoła zobaczysz krajobraz kolorowy.
Na ulicę Sobieskiego zjedź główną drogą,
Może drogowskazy ci w tym pomogą.

Po siedmiuset metrach, przed mostem na Suminie,
Kiedy pewnie pot ci z czoła płynie,
Skręć w prawo w Nad Suminą
I nadrabiaj dobrą miną.

Potem w lewo, na Sportową,
Nie potrząsaj tyle głową.
Skarb dziesiąty za czterysta metrów masz,
A więc sobie radę dasz.

_______________________________
10. W okresie międzywojennym przy 

ul. Mickiewicza 51 znajdował się żeński 
dom klasztorny, zbudowany około 1910r. 
Był to murowany, potynkowany parterowy 
budynek z poddaszem, o rozczłonkowanej 
bryle. Posiada półkolisty ryzalit 
przechodzący w wieżyczkę, zwieńczoną 
pobitym blachą hełmem stożkowym. 
Obecnie mieści się w nim przedszkole. 
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Czterysta metrów z powrotem wracamy,
Do drogi głównej i w prawo skręcamy.
Przez most na rzece trzeba przejechać ,
I po chwili, przed domem nauczyciela w lewo zjechać

Pięćset metrów najpierw w prawo,
Potem prosto, dalej, brawo!
Mijasz domy, przejazd kolejowy,
Chociaż patrzysz, nie ujrzysz sowy.

Gospodarstwo rolne zostaw Hen, tam w tyle,
Tu się kończy asfalt, latają motyle. 
Tu się też rozciąga piękna dolina,
A w dolinie rzeka, to nasza Sumina

Jedź więc  sześćset metrów wzdłuż skarbu tej rzeki,
Asfalt wszystkich ulic już jest ci daleki.
Gdy już tu obejrzysz wartki bieg Suminy,
To oczekujemy zachwyconej miny.______________________________

11. Sumina swoje źródło ma w 

okolicach Krzyżkowic. Uchodzi do 
Rudy, która jest prawym 
dopływem Odry. Płynie ze 
wschodu na zachód, ma długość 
27,5 km.

Teraz kierunek nasyp kolejowy,
Jeśli się nie rozejrzysz- wypadek gotowy.
Kilometr prze pola, podziwiaj dwunasty skarb,
Może ze zmęczenia uginasz już kark.

W dzielnicy Rogol kończy się ulica,
Widać już koniec i płoną ci lica.
Po zakręcie w prawo, jeszcze siedemset metrów,
Przejechałeś już wiele kilometrów.

Nasza podróż dobiegła końca,
Nie brakowało w niej słońca.
Odkryłeś dwanaście skarbów okolic Nędzy
Wierz mi, to droższe od pieniędzy.

12. Las rozciągający się od końcu 

ulicy Rogol w Nędzy, jest to las 
mieszany. Występują w nim 
przeważnie brzozy i sosny. 
Zapuszczając się dalej w las można 
dojechać do Kuźni Raciborskiej .

______________________________

Przejechałeś 33 kilometry

Zajęło ci to 3,5 godz. 
+ czas na  zwiedzanie i odpoczynek

Affa Paweł 
Antończyk Piotr 
Beer Patryk 
Czogała Marzena
Czogała Tatiana 
Dudek Paweł 
Gawlik Szymon 
Gradziński Emil 
Kalyciok Martin 
Kałus Emilia 
Kawecka Justyna 
Mrozek Dawid 
Niesporek Łukasz 
Adler Łukasz 
Badura Piotr 
Bakota Norbert 
Flut Magdalena 

Franica Kamila 
Goc Michalina 
Kot Maurycy 
Piechula Milena 
Przybyła Sabina 
Sadowski Daniel 
Szopa Wiktor 
Bogacz Dawid 
Galli Marcin 
Halama Natalia 
Kałus Monika 
Materzok Krzysztof 
Mruzek Rafał 
Muszala Kacper 
Omachel Michał 
Piotrowski Arkadiusz 
Popow Bartosz 
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