Ekstremalnie Nocny Weekend 2019

Gliwice – Babice

Długość trasy:

44 km

Suma podejść:

345 m

Kod trasy w aplikacji Traseo:

141253

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża świętego (0 km)
Wychodzimy z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, kierujemy się na prawo,
przechodzimy przez ul. Daszyńskiego i wychodzimy na mały placyk. Mijamy firmę
pogrzebową Pietrek i aptekę. Dochodzimy do ul. Sobieskiego, skręcamy nią w prawo
i idziemy nią w górę. Mijamy odejście ul. K. Miarki po lewej i ul. Na Skarpie po prawej
i idąc dalej prosto pod górę dochodzimy do ul. Kościuszki, przez którą przechodzimy
na światłach. Idziemy dalej w górę ul. Sobieskiego. Za zabudowaniami szpitala po prawej
stronie widzimy wieżę ciśnień a po lewej stronie Cmentarz Żołnierzy Radzieckich.

Stacja I: Cmentarz Żołnierzy Radzieckich (0,7 km)
Naszą wędrówkę kontynuujemy ul. Sobieskiego, po lewej stronie mijamy park i sklep
Okrąglak, przecinamy ul. Mickiewicza i schodzimy w dół dalej ul. Sobieskiego.
Dochodzimy do ul. Słowackiego, którą przecinamy i idziemy ulicą po prawej i lewej mając
tereny zielone. Przed mostem na rzece skręcamy w chodnik na prawo i idziemy kawałek
wzdłuż rzeki. Skręcamy w lewo w pierwszy napotkany most (po prawej kończy się w tym
miejscu ogrodzenie placu zabaw), przechodzimy przez most i idziemy chodnikiem
do góry do ul. Dolnej Wsi. Przechodzimy ją na przejściu dla pieszych i idziemy prosto
do góry ul. Głowackiego do kościoła pw. św. Antoniego.
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Stacja II: Kościół pw. św. Antoniego (1,8 km)
Idziemy dalej ul. Głowackiego mijając domki jednorodzinne. Gdy nawierzchnia zmienia
się na kostkę betonową a droga skręca w prawo żegnamy się z utwardzoną nawierzchnią
i wchodzimy na polną drogę, Po prawej stronie mamy domy szeregowe, po lewej pole
z panoramą Sikornika. W drodze głębokie koleiny. Przy drodze ścięte drzewa ze względu
na budowę obwodnicy Gliwic. Po przekroczeniu strumyczka przy małym zagajniku
na rozwidleniu kierujemy się drogą bardziej na lewo, która idzie lekko po łuku pod górę.
Po minięciu po stronie prawej kolejnego zagajnika droga znów skręca na lewo i nią
idziemy. Idziemy ścieżką aż dojdzie ona do bardzo wyraźnej drogi szutrowej.
Na skrzyżowaniu z tą drogą idziemy w prawo kierując się w stronę przejścia nad
autostradą. Dochodzimy do drogi technicznej biegnącej wzdłuż autostrady i do mostu
pieszego nad autostradą. Przechodzimy mostem na drugą stronę A4, skręcamy w prawo
i idziemy asfaltową drogą techniczną wzdłuż autostrady.
Po około 1300 m skręcamy w lewo w polną drogę zgodnie ze znakami czerwonego szlaku
rowerowego. Zaraz po skręcie mamy po lewej billboard. Po lewej i prawej odchodzą
drogi w pole, w które nie skręcamy. Dochodzimy do ul. Ogrodowej w Żernicy. Idziemy nią
do końca wchodząc we fragment oznaczony jako ślepa ulica. Dochodzimy do rzeczki,
przekraczamy go niebieskim mostkiem i zaraz za nim skręcamy w prawo w wąską dróżkę.
Idziemy przez chwilę mając strumyk po prawej a metalowy płot po lewej aż dojdziemy
do asfaltu. Po dojściu do asfaltu skręcamy w lewo. Mijamy po lewej ośrodek zdrowia
i dochodzimy do skrzyżowania. Przechodzimy główną drogę i wchodzimy na ul. Miki.
Po lewej stronie za krzyżem wchodzimy po schodach na plac przed drewnianym
kościołem pw. św. Michała Archanioła.

Stacja III: Kościół pw. św. Michała Archanioła (8,8 km)
Schodzimy drugimi schodami z powrotem na ul. Miki i idziemy nią mijając po lewej
stronie szkołę. Za szkołą na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Podgórną. Dochodzimy
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do skrzyżowania (po lewej stronie przed domem krzyż). Skręcamy w lewo i dochodzimy
do ul. Olchowej, w którą skręcamy w prawo. Idziemy prosto ul. Olchową.
Wchodzimy do Nieborowic (znaki oznaczające koniec Żernicy i początek Nieborowic).
Po prawej stronie krzyż. Asfaltową drogą lekko w dół dochodzimy do przejazdu
kolejowego (dwa torowiska oddalone od siebie o około 50 metrów).
Droga z asfaltowej zmienia się w brukowaną kostką granitową (ul. Dworcowa). Ulica
łukiem skręca w lewo (na wprost “Auto myjnia TIR”) i dochodzi do głównej drogi nr 78,
ale na nią nie wchodzimy. Tuż przed samym skrzyżowaniem w prawo na dół odchodzi
ścieżka rowerowa (szlak czerwony i niebieski) biegnąca równolegle do drogi nr 78.
Idziemy tą ścieżką do ul. Głównej. Jesteśmy na małym placu, gdzie znajduje się mapa
oraz skrzyżowanie szlaków rowerowych (drogowskaz z tablicami informującymi
o szlakach). Za torami wąskotorówki znajduje się kamień z napisem „1407 Nieborowice”,
nieco za nim wiata z ławkami, a kawałek dalej po lewej stronie przystanek autobusowy.

Stacja IV: Plac w Nieborowicach (11,7 km)
Przechodzimy obok przystanku i idziemy poboczem drogi. Przechodzimy przez most
na rzece Bierawce. Po lewej stronie drogi mijamy karczmę Wrazidlok. Na skrzyżowaniu
skręcamy w prawo w polną drogę zgodnie z czerwonym szlakiem rowerowym. Ta polna
ścieżka zaprowadzi nas do lasu, którym będziemy szli około 2 km. Przez las idziemy za
czerwonymi znakami szlaku rowerowego i pieszego. Mijamy skrzyżowanie z drogą
odchodzącą w prawo, potem polankę po lewej stronie, trakcję elektryczną, skrzyżowanie
(tym razem z drogą w lewo), strumyczek, kolejne skrzyżowanie.
Dochodzimy do zabudowań Bierawki, dzielnicy Pilchowic. Przy wyjściu z lasu idziemy
prosto (lekko w lewo odchodzi ślepa droga) a następnie skręcamy w lewo
(na skrzyżowaniu po prawej stronie krzyż). Idziemy pomiędzy zabudowaniami, które
na chwilę nikną po prawej stronie. Gdy po lewej stronie będzie betonowy płot terenów
przemysłowych schodzimy z asfaltu i skręcamy w prawo w polną drogę. Znów idziemy
pomiędzy zabudowaniami. Dochodzimy do skrzyżowania. Idziemy prosto w drogę
oznakowaną znakiem “zakaz ruchu wszelkich pojazdów”. Dochodząc do ul. Polnej
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na skrzyżowaniu po lewej stronie spotykamy kapliczkę (dochodzimy do niej od tyłu żeby ją zobaczyć trzeba wejść na główną drogę). Idziemy ulicą Rynek prosto (póki
co Rynek tylko z nazwy - jest to normalna ulica). Dochodzimy do małego placu
z ławeczkami i pomnikiem - figurą św. Jana Nepomucena.

Stacja V: Rynek w Pilchowicach (15,5 km)
Z placu skręcamy w prawo w ul. Leboszowską. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo
w ul. Świerczewskiego i potem od razu w prawo w ul. Górniczą, która po pewnym czasie
zmienia się w polną drogę. Idziemy polem, przechodzimy pod linią wysokiego napięcia
i dochodzimy do lasu (na początku lasu po prawej ambona). Przez las idziemy prosto.
Przy wyjściu z lasu, gdy zacznie być widać zabudowania, opuszczamy wygodna drogę
i skręcamy ostro w lewo i idziemy drogą wzdłuż płotu domów. Na skrzyżowaniu skręcamy
w prawo w ul. Leśną, mając cały czas ogrodzenie po prawej stronie. Idziemy ul. Leśną
do końca, skręcamy w lewo a następnie w prawo do ul. Wielopole. Dochodzimy
do czerwonego szlaku. Na skrzyżowaniu z ul. Dębową stoi krzyż.

Stacja VI: Krzyż na skrzyżowaniu w Wielopolu (17,6 km)
Opuszczamy zabudowania i przed ostatnim domem skręcamy w lewo zgodnie
z czerwonym szlakiem. Idziemy szutrową drogą mając po lewej stronie pole a po prawej
brzozy. Dochodzimy do wiaty i idziemy zgodnie ze szlakiem (lekko w prawo, mniej więcej
na wprost w stosunku do kierunku, z którego przyszliśmy) mając wiatę po prawej.
Idąc polami dochodzimy do ul. Leśnej w Stanicy - Górnikach, skręcamy w lewo i od razu
w prawo w ul. Wielopolską. Na końcu Wielopolskiej skręcamy w lewo a następnie
skręcamy w prawo w polną ścieżkę obok zabudowań (na skrzyżowaniu lustro drogowe).

Stacja VII: Wejście na polną drogę (20,3 km)
Idziemy polną drogą w kierunku lasu. Po dojściu do lasu skręcamy w lewo zgodnie
z czerwonym szlakiem. Mijamy linie wysokiego napięcia, idziemy lekko w dół i skręcamy
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w prawo obok słupka geodezyjnego nr 125 (mijamy słupek z lewej strony). Idziemy leśną
ścieżką, mijamy kolejny słupek geodezyjny (nr 185) i dochodzimy do pola ogrodzonego
siatką leśną.
Od tej pory aż do ruin folwarku cysterskiego w Białym Dworze będziemy szli wzdłuż tej
siatki (mając ją po prawej stronie). Droga jest na początku szeroka. Dochodzimy
do miejsca, gdzie w ogrodzeniu jest brama stanowiąca wjazd na pole. W tym miejscu
droga skręca łukiem w lewo i idzie dalej prosto w las. Od bramy idziemy jeszcze
kilkanaście metrów tą drogą, a następnie gdy droga zaczyna oddalać się od pola
skręcamy w prawo. UWAGA! NIE IDZIEMY DALEJ TĄ DROGĄ TYLKO SKRĘCAMY W PRAWO
WZDŁUŻ OGRODZENIA BEZ ŚCIEŻKI! Teren tuż przy siatce jest zarośnięty. Idziemy blisko
ogrodzenia pola przedzierając się przez zarośla, pędy malin i powalone drzewa.
Dochodzimy do miejsca, gdzie ogrodzenie skręca pod kątem prostym w prawo.
My podążamy dalej wzdłuż niego. Ogrodzenie łączy się kolejną siatką - my dalej idziemy
obok skręcając w lewo (cały czas siatkę mamy po prawej stronie). W końcu dochodzimy
do uchylonej bramy w płocie. Przechodzimy przez nią i wchodzimy na teren folwarku
cysterskiego (obecnie w ruinie, z dominującym kominem gorzelni).

Stacja VIII: Ruiny folwarku w Białym Dworze (23 km)
Wychodzimy z terenu folwarku tą samą bramą, którą weszliśmy i idąc prosto dochodzimy
do głównej drogi. Przechodzimy nią ostrożne i wchodzimy prosto w las (po prawej
drogowskazy m. in. „Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach 3,7 km”). Idziemy cały czas
główną leśną drogą (na początku skręca łukiem nieco w prawo). Dochodzimy do
skrzyżowania leśnych dróg. Skręcamy w lewo zgodnie ze szlakiem czerwonym. Idąc cały
czas prosto miniemy skrzyżowania, ambonę i dojdziemy do torów kolejowych.
Przed torami skręcamy w prawo (zgodnie z czerwonym szlakiem) i idziemy cały czas
prosto do skrzyżowania z główną drogą. Przechodzimy drogę na wprost i idziemy drogą
rowerową (droga jest nieco w lewo od naszej ścieżki).
Pomału wchodzimy w park wokół zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach. Uwaga!
Sporo tutaj różnych ścieżek, łatwo zgubić drogę! Trzymamy się czarnego szlaku. Najpierw
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na rozwidleniu skręcamy w lewo. Idziemy Aleją Światowych Dni Młodzieży 2016 (tablica
informacyjna), przechodzimy przez mostek i za nim skręcamy w prawo. Mijamy ławkę
po prawej stronie, potem trzymamy się lewej strony, tak jak prowadzi szlak czarny
i czerwony. Przy zabudowaniach po lewej stronie szlaki rozdzielają się - my podążamy
za czarnym skręcając w prawo. Mijamy po lewej stronie staw i dochodzimy do dębu
“Cysters” na środku skrzyżowania. Przy dębie skręcamy w lewo i potem od razu w prawo
w kierunku kościoła.

Stacja IX: Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP
w Rudach (27 km)
Przy kościele skręcamy w lewo, idziemy w górę ul. Cysterskiej po chodniku po prawej
stronie do głównej drogi. Przechodzimy na pasach ulicę i idziemy na przystanek
autobusowy z pętlą. Na końcu pętli skręcamy w lewo w drogę gruntową pomiędzy
zabudowaniami. Idziemy nią do końca i skręcamy w lewo. Dochodzimy do drogi nr 919
(ul. Raciborska), skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem około 150 m.
Tutaj główna droga łukiem skręca w lewo, a w prawo rozwidla się na drogę gruntową
prowadzącą do osiedla Lipowego (drogowskaz). Na drzewie po lewej stronie czerwony
szlak oraz żółta muszelka na niebieskim tle (oznaczenie szlaku św. Jakuba). W przypadku
niepogody droga może być błotnista. Idziemy tą drogą cały czas prosto (po prawej
mijamy Osiedle Lipowe) aż wchodzimy w las.
Przez las prowadzi nas czerwony szlak. Na jednym ze skrzyżowań po prawej stronie
ambona. Idziemy cały czas prosto aż do rozwidlenia drogi. Główna skręca w prawo,
tamtędy też prowadzi szlak czerwony. Podążamy tą drogą do leśniczówki (wcześniej
przejdziemy przez most nad strumyczkiem i połączymy się z drogą biegnącą z naszej
lewej strony).
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Stacja X: Leśniczówka Wildek (30,7 km)
Przy leśniczówce Widlek krzyżuje się wiele dróg. My idziemy cały czas prosto wyraźną
drogą, która po minięciu leśniczówki lekkim łukiem skręca w lewo. Cały czas idziemy
prosto. Po około 1 km od leśniczówki po lewej stronie mijamy miejsce odpoczynku
(kilkanaście drewnianych ławek i stolików). Po 300 m po prawej stronie ambona “Hugo”.
Idziemy dalej prosto, spotykamy znak ograniczenia prędkości do 15 km/h i znak
ostrzegawczy “próg zwalniający”. Przechodzimy przez most (po lewej staw, po prawej
strumyk) i dochodzimy do skrzyżowania. Przechodzimy wyraźną drogę i idziemy prosto
w dużo mniej wyraźną ścieżkę, która pnie się dość ostro do góry. Jesteśmy
na wzniesieniu Schlossberg - znajduje się tutaj kapliczka św. Huberta i duża wiata
K.Ł. „Ponowa”.

Stacja XI: Schlossberg – kapliczka św. Huberta (33,2 km)
Mając kapliczkę po lewej stronie idziemy drogą zasypaną liśćmi, jakby na wprost
względem kierunku, z którego tutaj przyszliśmy. Idąc drogą mijamy dwie ambony.
Dochodzimy do skrzyżowania, po prawej stronie ławka, na wprost paśnik i mały
ogrodzony zagajnik. Skręcamy w lewo. Idziemy lasem mijając ambonę z nr 24 i małą
tabliczką 38.
Dochodzimy do skrzyżowania, po lewej słupek z nr 206 i 216, skręcamy w prawo. Drogę
kontynuujemy idąc czerwonym szlakiem. Mijamy kolejną ambonę z napisem „św. Hubert”
z nr 30 (żółty 42). Dochodzimy do skrzyżowania z tabliczkami: Polaczkowa 32,
Szymocka 31, słupek 217 i 216. Po lewej stronie obraz Maryi z Medziugorie.

Stacja XII: Obraz Maryi z Medziugorie (35,6 km)
Idziemy dalej prosto szlakiem czerwonym. Mijamy spory obszar wyciętych drzew po obu
stronach drogi. Idziemy cały czas prosto (około 1,5 km od obrazu) aż do skrzyżowania
dróg ze słupkiem po prawej stronie z nr 219, 210 oraz 220, po lewej tabliczka z napisem
Skośna 74 oraz Polaczkowa 32. Skręcamy w lewo w Skośną. Idziemy drogą, po prawej
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ogrodzenie (siatka). Idziemy około 500 m prosto do skrzyżowania, gdzie skręcamy
w prawo. Po skręcie na drzewie po prawej stronie budka dla ptaków. Idziemy cały czas
prosto aż dojdziemy do zabudowań miejscowości Nędza i torów kolejowych.
Przechodzimy przez tory i skręcamy w lewo na drogę asfaltową. Idziemy ul. Leśną
do skrzyżowania z ul. Modrzewiową, gdzie na małym słupie znajduje się kapliczka.

Stacja XIII: Niewielka kapliczka na skrzyżowaniu
ul. Leśniej i ul. Modrzewiowej (39 km)
Idziemy dalej ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Sosnową, w którą skręcamy w prawo
i idziemy cały czas prosto. Przechodzimy przez most na rzece Sumina, który jest po lewej
stronie drogi. Za mostem idziemy w prawo mając po lewej stronie stawy. Dochodzimy
do skrzyżowania, przez które przechodzimy prosto. Idziemy dalej prosto dochodząc
do głównej drogi nr 919. Przechodzimy ja ostrożnie i wchodzimy w uliczkę witającą nas
znakiem ograniczenia prędkości do 20 km/h. Idziemy pomiędzy zabudowaniami.
Na końcu wyraźna droga skręca w prawo – nie idziemy nią – idziemy dalej prosto.
Wchodzimy do lasu, idziemy cały czas prosto nie skręcając w żadne drogi. Mijamy po
lewej stronie prowizoryczną ambonę. Na rozwidleniu skręcamy w prawo. Idziemy dalej,
po lewej mijamy słupek 260A i skręcamy w prawo. Przechodzimy przez strumyk Nędza
i mijamy ambonę. Dochodzimy do rozstaju dróg z krzyżem, gdzie skręcamy w prawo. Idąc
cały czas prosto dochodzimy do Babic, które witają nas krzyżem z napisem „Jezu, ufam
Tobie”. Idziemy cały czas prosto aż dochodzimy do kościoła pw. św. Anny w Babicach.

Stacja XIV: Kościół pw. św. Anny w Babicach (43,5 km)
Wracamy do drogi, którą przyszliśmy do kościoła (ul. Wiejska) i za szkołą skręcamy
w lewo w ul. Szkolną. Idziemy do końca ul. Szkolnej. Przedostatni budynek po lewej
stronie to plebania, ostatni to Dom Parafialny, gdzie będzie odbywać się Ekstremalnie
Nocny Weekend.

Dom Parafialny w Babicach (44 km)
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