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Od kilku dekad zarybia staw zatorską karpia odmianą.
Już w średniowieczu hodowlę tę w okolicy uprawiano,
A zaczęli cysterscy mnisi. Jakie staw nosi miano?
Tak samo ulicę, którą mijasz go od zachodu, nazwano.

Czyli: _ _ _ _  _   _ . Jedź dalej, trzymaj się strony prawej.
           10    2
Ulicą Platynową do krajówki, kontynuujemy zabawę!
Przetniesz krajówkę, Dworek  _  _  _  _  _ _ _ _  za groblą 
czeka.            21         9

Trzymaj się Dworskiej! To dworek ważnego człowieka.

Zbudował go Jan B. Starowieyski, burgrabia Krakowa.
Po wojnie zaś działała w nim Szkoła Podstawowa.
Od dawna jesteś w Rudzach. Dwór objechać da się,
Wracając do Platynowej - by być na questu trasie.

Z Platynowej we Wrzosową i do krajówki. Widzisz pojazdy?
Tą szosą w kierunku Graboszyc. Trzysta metrów jazdy,
Po czym w pierwszą w lewo za mostem na Wieprzówce.
Ziemie te tysiące lat temu przemierzały wojów hufce.

Bo nie zbaczając z drogi, witasz znów wieś Grodzisko!
Kolejny most przed Tobą, ważna atrakcja jest blisko.
Skarb także. Zatrzymaj się tu jednak na razie - 
Przy moście jest tablica, która opowie Ci o jazie!

Pierwszy jaz był z drewna, kolejny powodzie zniszczyły,
Obecny zbudowano w latach 60-tych, na ten nie ma siły.
Zasila on wodą kompleks stawów, który był na trasie,
Oraz kompleks w   _  _ _ _ _  _  _  _  _ _ _ _. Questowicz na 
tym zna się!  17   20       15

Grodzisko to dawne osiedle ludzi   _  _ _ _  _   _  _ _ _  kultury. 
                 12               14    7
Przetrwały tylko ziemne wały, drewniane gród miał mury.
Jedź! Zaraz za mostem droga gruntowa w prawo skręci.
Do szosy nią dojedziesz, a jaz poznasz lepiej. Nęci?

Z gruntowej na szosę i dalej na południowy-wschód!
Tuż za lasem w górę biegnie ścieżka. Tam był gród!
Jest sto kroków przed mostkiem, nieco zarośnięta.
Wały grodu też przyćmiła już przyroda nieugięta.

Szosą dalej podążaj, aż do przejazdu przez tory.
W lewo do szkoły! Przejechałeś dziś odcinek spory.
Chcesz hasło dopełnić? Pod numerem   _   jest szkoła.
         25
Wiesz już wszystko, teraz tylko skarb Cię woła!

Winszujemy! Znasz dobrze okolice Zatora urokliwe.
Zapraszamy po inne Doliny tej skarby prawdziwe!

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 
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Tematyka:
Quest rowerowy ukazuje piękno odwiecznej przyrody, bezkresnych 
stawów, starych dziejów i nowoczesnych atutów bogatej 
w turystyczne atrakcje gminy Zator.

Gdzie to jest:
Gmina Zator leży w zachodniej Małopolsce, na terenie Doliny 
Karpia. Administracyjnie przynależy do powiatu oświęcimskiego.

Jak grać:
Quest jest zawsze dostępną grą terenową. Wystarczy uważnie
czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać
końcowe hasło do skarbu – pamiątkowej pieczęci.

Zabierz: rower turystyczny (możesz wypożyczyć na starcie 
questu; trasa przebiega po utwardzonych drogach), coś do pisania, 
dla wygody kompas lub urządzenie GPS

Miejsce startu:
Pod budynkiem mieszczącym szkołę i Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Grodzisku, przy ulicy Grodowej.
GPS: 49.963182, 19.457904

Dzieje, przyroda, stawy – 
podróż w dorzeczu Skawy

Mikroprojekt „Questy w Dolinie Karpia” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
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Witaj! Dosiądź roweru, najwyższa bowiem pora
Zwiedzić piękne okolice miasta Zatora!
Dawniej w Księstwie Zatorskim było to wszystko,
Także wieś, w której zaczynasz - Grodzisko.

Grodzisko nazwę ma od grodu sprzed tysięcy lat.
Stanął w epoce brązu. Ty nie stój, ruszaj w świat!
Lewym bokiem do szkoły i pędź już ku kaplicy
Wielkiej jak kościół. Przyjrzyj się dzwonnicy.

Na dzwonie wotum: „Matko Boża prowadź nas
_ _  _  _ _ _ _ _ _ _  drogą” przez III tysiąclecia czas. 
          4
Kapliczki też tu znajdziesz. Jedź dalej Grodową,
Miniesz urokliwą, niebieską chatę zabytkową.

Przed przejazdem kolejowym jest skrzyżowanie
Z ulicą św.  _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ . Nie zważając na nie, 
                8
Przejedź przez tory i lewym bokiem do boiska,
Na północ! Wśród zieleni wyjedziesz z Grodziska.

W Trzebieńczycach, na pierwszym tam rozstaju,
Ujrzysz tablicę z nazwą ulicy. Czy nazwą kraju?
To ulica  _ _ _ _  _  . Ty jednak prosto, prędko zmykaj!
                  22
Zaraz dotrzesz do twistera, orbitreka, pajacyka...

Jest też surfer, biegacz i krzesło do  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _.
      5
Skorzystać z siłowni zewnętrznej nikt nie zabrania,
Ty jednak masz rowerek, a wiedzie Cię główna ulica.
Miniesz lustro i Wiejski Dom Kultury w Trzebieńczycach.

Skąd nazwa wsi? Podobno należała do synów Bienia,
Trzech było tych Bieńczyców - ot i sekret jej imienia!
Za domem kultury skręcisz w prawo w ulicę Zgody.
Do Laskowej masz   _  _ _  kilometra. Dużo dalej do nagrody!
      11

Przed Tobą kaplica o pięciu frontowych arkadach.
Jej patron? Spotkałeś go dzisiaj, quest podpowiada.
Dalej do kapliczki za mostkiem - małej, ale rozśpiewanej!
Przy „Zdrowaś Maryjo” kwiatki z kunsztem malowane.

To   _  _ _ _. Z pewnością bez trudu je rozpoznajesz!
         3
Do wąwozów lessowych dotrzesz, jadąc szlakiem dalej,
Ulicami Zgody i Zdrojowej. Są tam też leśne stawy.
Zapraszamy, jeśli chcesz wydłużyć czas zabawy.

________________________
* Palczewski był autorem znanego traktatu „Kolęda moskiewska”. 
** Zapraszamy na questy: „Spacerem po stolicy Doliny Karpia” 
    i „Z Fryderykiem Ružiczką po Zatorze”

Quest prowadzi jednak na północ, gdzie płot biały.
Potem w prawo ulicą Wiejską, Wędrowcze wytrwały.
Plac zabaw miniesz i dalej z prawej zieloną kurtynę drzew.
Za nią skręt w prawo - czy ptasi słyszysz śpiew?

Kompleks w Laskowej z setki stawów się składa!
Wróć jednak do Wiejskiej, to Twoja rowero-strada.
Za torami na północ. Trzymaj się prawej strony
Aż do krzyżówki z lustrem, Wędrowcze strudzony.

Przy krzyżówce krzyż drewniany i ulic tablice.
Krakowska i  _ _ _ _ _  _  _ _ _ _  _  _  wiodą do wsi 
Palczowice.        13             19

Jedź drugą z nich. Znów przetniesz kolejowe tory
I do centrum Palczowic przejedziesz odcinek spory.

Przed wiekami imć Palczowskich były to włości.
Z nich zasłynął Paweł, dworzanin Króla Jegomości.
On swym piórem Polaków do podboju Moskwy przekonał!*
Sam brał w nim udział i możliwe, że tam skonał.

Gdy zaś we wrześniu 1939 hitlerowska spadła nawała,
W Palczowicach jednostka lotników się ulokowała.
Z lotniska polowego tenże oddział Armii „Kraków”
Wykonywał rozpoznanie, by wspomóc obronę Polaków.

Była to uzbrojona w „Czaple” 23 Eskadra Towarzysząca.
Jadąc na północ, patrz w stronę porannego słońca.
Spotkasz Jana Nepomucena. Będziesz miał rację,
Gdy policzysz, że  _  _  _  lat dzieli budowę i restaurację?
      23

Pomnik ten onegdaj przed okupantem na cmentarzu ukryto.
Dalej - pod kościół palczowicki zajedziesz z wizytą!

Znajdziesz w trzech językach opis tejże atrakcji.
Czytaj, że był tu kiedyś prężny ośrodek reformacji.

Daty budowy kościołów z tych samych cyfr są złożone.
To 1, 4, 8 i   _  . Za kościołem w lewą stronę,

                          24
W cieniu drzew wyniosłych miniesz LKS Palczowice

I dalej przemierzać będziesz polskiej pisarki ulicę.

Przed siebie! Z lewej dojrzysz przęsła mostu w oddali.
W czasach Austro-Węgier powstał, kolejowy, ze stali,

A w 1939 roku wysadzili go Wojska Polskiego saperzy.
Tyle huku w tej oazie spokoju, aż trudno uwierzyć!

Nad nim wznosi się bryła starego kościoła w Zatorze.
Z questami to piękne miasto także poznać możesz!**

Trzymaj się lewej, a zobaczysz w końcu inny most,
Również nad Skawą. Przejedź go i sto metrów na wprost.

Niespełna! Zaraz skręcisz w lewo w drogę nieco krętą,
Której nazwy dwa wersy wyżej przecież nie pominięto.

Pod torami Cię poniesie do szosy - drogi krajowej.
Wyjedź poza teren zabudowany, nie przeocz Zamkowej.

Nią na południe, aż do rozstaju asfaltowych dróg,
Z których wybierzesz lewą. Pędziłeś, nie czujesz nóg?

Zaraz zwolnisz nad stawem. Spójrz, jakie tam cuda!
Różne postaci fantastyczne dojrzysz, jeśli się uda.

Za stawem wyjedziesz na ulicę, w lewo skieruj wzrok.
Od Atlasa dźwigającego glob stoisz teraz o krok.

Park Mitologii - tę nazwę odczytasz na tympanonie.
Nad nią symbol   _  _ _ _ _ _. Zwróć się w drugą stronę.

            1

Na południe ulicą Parkową. Znów ujrzysz siłownię.
Tylko jedno urządzenie się powtarza, dosłownie!

_ _  _  _ _ _ _  był w pierwszej siłowni, jest także tu.
           16

Jedź dalej, zaraz widok będzie jakby ze snu.

Zza płotu olbrzymi  _ _  _  _  _  _ _ _  łypie w Twoją stronę.
                    6         18

Gatunek nieważny! Znajdź barierki biało-czerwone.
Tą drogą w las, czarny szlak będzie przewodnikiem,
A widok kolejnego stawu wysiłków Twych wynikiem.

Zwie się Szczupak. Następny staw z lewej objedziesz,
A za lasem jeszcze jeden. Nie myśl teraz o obiedzie:
Można tu łowić ryby metodą „no kill” - bez zabijania,

Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie zabijać zabrania.
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