
      Gdzie to jest?
Dolina Karpia to atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo obszar siedmiu 
gmin położonych w Zachodniej Małopolsce w Dolinie Wisły i Skawy 
(Brzeźnica, Spytkowice i Tomice w powiecie wadowickim oraz Osiek, 
Polanka Wielka, Przeciszów i Zator w powiecie oświęcimskim). Znajdu-
je się w dogodnym położeniu komunikacyjnym pomiędzy ważnymi 
miastami regionu, w tym miastami wojewódzkimi: Katowicami i Kra-
kowem oraz w bliskim sąsiedztwie Oświęcimia, Chrzanowa, Wadowic 
i Andrychowa. Obejmuje teren historycznego zagłębia hodowli karpia.

       Tematyka: 
Quest „Stawy, ludzie, ptaki” poprowadzi Cię po kompleksie stawów 
„Spytkowice” prezentując miejsca związane od wieków z gospodarką 
rybacką Doliny Karpia oraz ostoje wielu gatunków flory i fauny, głów-
nie ptaków. Jadąc rowerem malowniczą Doliną Wisły, zobaczysz także 
szereg atrakcji kulturowych dokumentujących życie i dorobek miesz-
kańców regionu nazywanego „Mazurami Małopolski”. 

      Czas przejazdu rowerem: 1 godzina 45 minut

       Jak szukać skarbu? 
Podczas wędrówki będziesz poszukiwać odpowiedzi na zagadki, które 
doprowadzą Cię do hasła. Trasa doprowadzi Cię do Skrzyni Skarbów 
z Księgą Wypraw, w której możesz zrobić swój wpis, a pieczęć odbić 
na swojej karcie w „Miejscu na skarb” jako dowód przejechania trasy. 
Wyprawę należy zacząć w centrum Palczowic (3 km na zachód od Zato-
ra), przy kościele pw. Św. Jakuba. 
Trasa questu przebiega zarówno utwardzonymi drogami gruntowymi, 
jak i asfaltowymi o umiarkowanym natężeniu ruchu. Na trasę questu 
najlepiej wybrać się od wiosny do jesieni.

Sprawdź sprawność Twojego roweru i ruszaj na trasę!

Życzymy udanej wyprawy!

miejsce na skarb
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Q u e s t 
w y p r a w a  o d k r y w c ó w

Bez rozpędu pojedź prosto,
Wokół  kapliczki  drzewa rosną.
Jedź gdzie drogowy znak pokazuje:
KOPIEC _ _ _      _      _      _ _ _ oczekuje.
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Droga gładka, lecz nie prosta.
Patrz dyskretnie po domostwach.
Pod sto trzydziestym numerem,
Zobaczyć możesz daniele.

Nie zbaczaj z tej uliczki,
Szukaj małej kapliczki.
Skręć w lewo między opłotki,
Gdzie kopiec usypali przodki.

Po zobaczeniu tej ciekawostki,
Wróć na główną drogę. Nie skręć sobie kostki!
Pożegnawszy miecze nagie,
Jedziesz w lewo jednośladem.

Gdzie z główną drogą szlak jest skrzyżowany,
Z lewej masz znany kościółek drewniany.
Ty jedź w prawo na łowisko,
Tam na Ciebie czeka wszystko.

I znów z lewej strony drogi,
Jest przepiękny widok błogi.
Są trzy stawy i łowiska,
W rękach rybak wędkę ściska.

Bez względu na stan pogody,
Wędkarze wchodzą do wody.
Między trzciną i pałkami,
Karp Zatorski lśni łuskami.

Perkoz w lecie tu przebywa,
Całe stadko czasem pływa.
Jest tu cisza, trzciny drganie,
Tę przerywa świerszcz cykaniem.

Na środku stawu - wyspa,
Ślepowronów kolonia lęgowa.
Zaś rybitwa białowąsa,
Na platformach młode chowa.

Ujrzałeś cudne widoki,
Teraz pod wiatę skieruj kroki.
Tutaj w skrzynce gdzieś na belce,
Czeka  skarb szukany wielce.

Niech Ci będzie to na zdrowie,
I pieczątkę  odbij sobie.
Może księga tam też będzie,
Więc wyciągnij już narzędzie.
Potem zapisz  jakieś  zdanie.
Czy quest spełnił swe zadanie? 
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H A S Ł O



Przyjacielu porusz głową,
Bo na końcu skarb gdzieś czeka.
Poznasz trasę rowerową,
Zacznij zaraz i nie zwlekaj.

Bóg wyraża na to zgodę,
By rozpocząć Twą przygodę.
Trochę łamigłówek będzie,
Klucza możesz szukać wszędzie.

Z drewna kościół, gontem kryty.
Pięć krzyży wieńczy wieży szczyty.

Stojąc twarzą do ołtarza,
Popatrz w prawo i uważaj.
Rozwidlenie dróg tu czeka,
Ty tą w lewo dziś uciekasz.

Osiemdziesiąt metrów dalej,
Zaraz zwolnij i nie szalej,
Bo na słupie widzisz znak.
Pojedź w lewo na czarny szlak.

Stare  wierzby  się kłaniają,
A na sobie znaki mają.
Ty uważaj na wyboje,
Bo jest ważne zdrowie Twoje.

Potem zakręt w prawo, w lewo,
Dalej prosto. Nie wjedź w drzewo!

Zaraz zwolnij przy stodołach,
Bo masz błoto już na kołach.
Jest za nimi znak czerwony,
Napisano: „_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _      _   _ _”.
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Stromy podjazd jest na wał.
Tu nie jeden rower pchał.
Możesz jechać bez obawy,
To są Instytutu stawy.

Jakubowiec – staw na lewo,
Więc rozejrzyj się. Dlatego,
Byś zobaczył czaplę siwą, 
Mewę śmieszkę, rybę żywą.

A za trzysta metrów, z obu stron grobli,
Betonowe karmniki, zbędne do hodowli,
Bo ryby karmi się już z łodzi,
Karp rybaka za nos wodzi.

Dalej z lewej staw Rysowy,
Z prawej Spytkowicki Nowy.
Jedziesz prosto - skrzyżowanie, 
Skręcaj w lewo, zaraz staniesz.

Tu przy drodze są tablice,
„Kompleks stawowy _      _   _ _ _ _ _ _ _ _.
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Już zrobiłeś drogi szmat,
Na tablicy żółty kwiat,
Więc odgadnij nazwę jego,
Potem dumny będziesz z tego.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  jest to _      _   _ _ _ .
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Pojedź w lewo, tam gdzie brzozy
Swoim kształtem tworzą pozy.
Między nimi piękny dąb,
Pedałujesz prosto stąd.

Jedź dalej do Artura i Róży,
Niech Ci nasza mapa służy.

Po prawej stronie mnich na Arturze,
Przepuszcza wody ilości duże.
To dla rybek jest bez szkody.
Słychać szum płynącej wody.

Za chwilę doznasz olśnienia.
Przed Tobą budynki z wapienia.
Tu myśliwych są ambony,
I to wszystko z lewej strony.

Też na lewo są tablice,
To łowieckie okolice.
Ile tu gatunków drapieżnych ptaków?
Jest ich _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _   _ _ _  w sumie,
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To policzyć każdy umie.

Gdy odpoczniesz, ruszaj żwawo,
Za budynkiem skręcisz w prawo.
Dalej prosto. Kiwnij głową,
Widzisz drogę asfaltową!

Dojechałeś do głównej drogi.
Czy poczułeś już głód srogi?
Chcesz w piekarni zjeść bułeczkę?
Zatrzymaj się na chwileczkę.

Gdy żołądek nasycony,
Zawróć, oddać świętym pokłony.
Przy kapliczce na rozstaju,
Co przepiękną jest też w maju.

Ośmiu świętych stoi tutaj.
Ty Floriana dziś poszukaj.

Imieniem jego nazwano ulicę,
Nią teraz żwawo ruszaj na Smolice.
Tuż po lewej świerki lśniące,
I Natura _ _ _   _ _ _ _ _ _    _ 
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Prowadzi Cię Wiślana Trasa Rowerowa,
Przed Tobą „Smolice        _    _ _ _ _ _ .”
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Teraz  pięćset metrów serpentyny,
Ale za to bez koleiny,
Gdzieś  za wałem i uskokiem,
Piękna Wisła płynie bokiem.

Gdyś ciekawy tej natury,
Teraz wdrapuj się do góry.
Staniesz oko w oko z wodą,
I nacieszysz się przyrodą.

Wiosną są tu wierzbowe bazie,
I klekocą boćki w stadzie.
Z nieba słychać śpiew skowronka,
Kwiaty chylą się do słonka.

Idź ze dwieście metrów zwartych,
Pilnuj śladów tam wytartych.
Zjedź na jezdnię asfaltową,
Prosta droga jest przed Tobą.

Za kilometr – w oczach błysk,
Jest galeria Wilczy Pysk.
Mijasz sklep, Plac Zabaw Słoneczny,
Z prawej widzisz wał nadrzeczny.

Potem dwieście metrów prosto,
W lewo zakręt – będzie ostro!
Tuż przy drodze zgrana paka:
Sklep „WISEŁKA”, DOM _ _      _   _ _ _ _ _.
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