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Teraz dalej przez Lgotę szlak Cię poprowadzi. 
To ciekawa miejscowość i mogę doradzić,  
Abyś zerknął do internetowej kroniki wsi, 
Tam o dziejach, przyrodzie dużo opowiemy Ci.

Podziwiaj zabytkowe kapliczki i widoki,
Horyzont w każdą stronę jest tu dość szeroki. 
Za górką, za przystankiem patrz, po lewej stronie
Schowała się stara szkoła. Opowiemy Ci o niej. 

Z 1907 roku pochodzi budowla zabytkowa.
Prócz szkoły działała tutaj czytelnia ludowa.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota
Tu się mieści. Należy doń niejeden patriota.

Teraz w nagrodę za wysiłek długi zjazd Cię czeka.
Nie przeocz: przy drodze Matka Boska wita człowieka
Utrudzonego wędrówką z kapliczki słupowej.
Czytaj, że ufundowali ją państwo  _ _ _  _   _  _ _ _ _ _ .
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Pod orłem białym ujrzysz tu  _  _  _ _ _  _  _ _    _ _ _ _ – 
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Jedna z liter imienia dwa razy jest napisana.
Pędź dalej, do Witanowic! Przy rozstaju dróg
Stoi młody kościół. Przekroczysz jego próg?

Do 1963 roku był w tej wsi stary kościół drewniany.
Tragicznego dnia pożar strawił jego ściany,
Stopił dzwony na oczach walczących z żywiołem,
Którzy w walce tej poparzyli swoje dłonie gołe.

Ocalała bezcenna św. Anny Samotrzeć figura,
Ze szkoły Wita Stwosza. Dziś w nowych murach
Jest kaplica św. Anny, gdzie skarbów ujrzysz więcej.
Jedź dalej, do skrętu w Brzozową po lewej ręce.

Do końca i w prawo. Wrócisz do powiatowej drogi.
Działa tu Stowarzyszenie „Farfurka”, Gościu drogi,
Pod nr 61. Organizuje różne warsztaty dla dzieci
I starszych. Na ciekawych zajęciach czas tam leci!

Teraz jedź w lewo, nad Skawą, aż spotkasz nepomuka.
Przy nim skręć w lewo, w ulicę  _ _  _  . Figur szukaj, 
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Które stoją w podwórku! I dalej, okrążając stawy,
Trzymaj się asfaltu. Dziejów stawów jesteś ciekawy?

Są tu od średniowiecza. A jeszcze wzrosła ich sława,
Gdy w XIX wieku Aleksander Gostkowski herbu Gozdawa
Prowadził tu świetną hodowlę. Karpie, liny, karasie
I inne ryby hodowano. Hodowla wciąż dobrze ma się.

Nie skręcaj z tej drogi, a będziesz wnet pod szkołą.
Poznajesz? Do „Bałysówki” pędź już z twarzą wesołą.
Hasło powie, gdzie szukać skarbu. Triumf zasłużony!
Mamy nadzieję, że chętnie powrócisz w te strony.

Questy w aplikacji
„Questy - Wyprawy Odkrywców” 

Tematyka:
Rowerowa wycieczka zapoznaje z pięknymi krajobrazami gminy 
Tomice, z widokiem na pasma górskie, oraz z szeregiem ciekawych 
miejsc o znaczeniu historycznym i kulturowym, w tym miejsc 
należących do Ekomuzeum Doliny Karpia.

Gdzie to jest:
Gmina Tomice leży w Małopolsce, w powiecie wadowickim, na 
terenie Doliny Karpia. Tomice przylegają do Wadowic od północy.

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

Zabierz: coś do pisania, dla wygody kompas lub urządzenie 
GPS; rower turystyczny można wypożyczyć na miejscu (trasa 
wiedzie utwardzonymi drogami)

Miejsce startu:
Pod galerią sztuki Bałysówka w Tomicach.
GPS: 49.900778, 19.483794

Szlakami Doliny Karpia 
w gminie Tomice

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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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

®
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Odkrywco ambitny i świata ciekawy, 
Witaj na początku tomickiej wyprawy. 
Przejedziesz dziś kilometrów co niemiara.
Najpierw poznaj miejsce, skąd wyruszysz zaraz.  

To Galeria Bałysówka, gdzie artyści z gminy całej
Wystawiają prace 1  _  _  _ _ , a także tworzą je wytrwale
        19
Na lipcowych plenerach. Nazwana na cześć rzeźbiarza,
Wincentego Bałysa. Nieczęsto taki skarb się zdarza!

Po wyprawie jeszcze tu wrócisz po nagrodę. 
Teraz czas w drogę – mam nadzieję, że masz wodę. 
Rusz w stronę głównej drogi, tam po stronie prawej
Znajdź przystanek. Opowiada o gminie ciekawej. 

Dolina Karpia to cel niejednych wakacji. 
Czytaj, zobacz na mapie, ile tu atrakcji!
Część z nich dziś odwiedzisz na trasie wycieczki, 
Będą zabytki, stawy, widoki i rzeczki.

Dolinę możesz chłonąć nawet swoim nosem. 
Tu  _ _ _ _  _  _  zwodziły ludzi swoim głosem.
     3
 _  _ _ _ _  to rozwiązanie pierwszej łamigłówki.
 15
Do rozwiązania kolejnych też użyj swej główki. 

Zerknij na kolorowego karpia – symbol Doliny.
Znajdziesz go za iglakami, przy urzędzie gminy.
Pasami przez ulicę pójdziesz w kierunku Skawy.
I obejdziesz szkołę chodnikiem od strony prawej. 
 
Jest tu też  _ _ _  _  _ _ _    _ _ _ _ _ _ _  Gminy Tomice. 
                13
Ma tyle aktywności, że wszystkich nie zliczę:
Warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, plastyczne.
Zajęcia są twórcze, ciekawe, ale też praktyczne. 

Zerknij na tyły budynku. Znajdź mapę i wiatę.
Najstarsze są  _ _ _ _  _  _ _ . Odszukaj dobrą datę. 
        4
Wróć na ulicę i w lewo rusz Dworską żółtym szlakiem. 
Jedź, aż spotkasz się z przejazdu kolejowego znakiem.  

Ta nieczynna dziś linia kolejowa nr 103
Ma ponad sto lat! Jadąc dalej, już ujrzysz
Po prawej pierwsze tomickie rybne stawy. 
Ostoja wielu ptaków, w tym gęsi gęgawy. 

Dojedź do skrzyżowania. Tu masz potwierdzenie, 
Że przyrodniczo to miejsce jest ważne szalenie. 
Wjeżdżasz w cenny OBSZAR NATURA 2000 – 
„ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _    _  _ _ _ _ ” chroni ptaki tu żyjące. 
                9

Skręć szlakiem w prawo, uważaj na ruchliwej drodze. 
Po prawej staw Młyński, po lewej Gałkowiec. 
Miń most na Skawie. Widziałeś na niej kajakarzy?
Może spływ questem kajakowym Ci się przydarzy?

Na łuku drogi skręć szlakiem w Wadowicką ulicę
I już z mniejszym ruchem żegnaj Witanowice.
Po 3 kilometrach w centrum Woźnik widzisz kościół, 
Podjedź doń bliżej kładką przy nim, nasz Gościu. 

Szlaku  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  to zabytek 
        14
(Z treści tablicy o nim uczyń teraz użytek). 
 _  _ _ _ _ _ _  chóru muzycznego wypleciono z wikliny.
  2
Ta wioska z niej słynie – więc nie bez przyczyny.

Wokół uprawia się wiklinę od XIX wieku
I tworzy z niej cuda. Uwierz mi, człowieku, 
Że tu na queście pieszym do kosza wejdziesz cały. 
Meble czy karpie z wikliny też na trasie będą stały. 

Wróć za rzekę i w lewo. Dalej we Wspólną skręć. 
I szukaj kapliczki po prawej, za remizą z nr-em „5”.
Ile widzisz postaci?  _  _   _  _ _ _  – prosty rachunek.
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Wróć do skrzyżowania, oddając świętym szacunek.

Ulicą Wadowicką teraz czas się wspinać do góry, 
Dalej szlakiem żółtym. Coraz bliżej chmury.

W nogach poczujesz Pogórza Wielickiego uroki,
Ale nie martw się, nagrodą będą piękne widoki. 

W ulicę Słoneczną skręć i jedź, gdzie punkt widokowy. 
Odpocznij i na podziwianie panoramy bądź gotowy. 

Nad Twą drogą jest Dolina Skawy i Pogórze Śląskie, 
Na lewo Beskidów pasma nie za wąskie. 

Najpierw Beskid Mały, potem też Żywiecki, 
W Pogórzach wzniesienia, lecz i głębsze „niecki”. 
Jedź do końca szlaku żółtego, do skrzyżowania, 

Tam czerwonym w las nikt jechać Ci nie zabrania.  

Wybierz tę drogę, to Doliny Karpia Szlak
Prowadził Cię przez chwilę będzie czerwony znak. 

Niedaleko jest projektowany rezerwat przyrody
„Bachowiec” – naturalny las. W upał szukaj tu ochłody.

Za lasem znów widoki, Babia Góra się wyłania.
Pomiędzy polami dojeżdżasz do skrzyżowania. 

Żegnasz szlak czerwony, a witasz pomarańczowy
I nim w prawo. Tu miej oczy dookoła głowy. 

Planowany rezerwat „Burzynek” to lasy po lewej.
Stanisław Burzyński – legionista – zakupił je drzewiej,

Bo chciał stworzyć tu letnisko i zapraszać do niego.
Kryzys lat trzydziestych sprawił, że nie doszło do tego.

Na skraju kolejnego lasu szukaj ważnego pomnika
W miejscu pierwszej mogiły załogi samolotu sojusznika.

Czytaj o tej tragedii, pokłoń się poległym nisko.
Wpisz tutaj porucznika imię i nazwisko: _ _ _ _ _  _  _     _ . _ _ _ _
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Z widokiem na Babią Górę wieś Wyźrał zaliczasz,
Tak określano widokowe miejsca, gdzie stała strażnica.

Wyzierano stamtąd w dal. Ty przetnij szlakiem drogę:
Raz w prawo, zaraz w lewo – jeszcze tak pomogę.

 
Widokowa trasa skręci w prawo – trzymaj się szlaku.

I tu znów będzie pomnik. Upamiętnia rodaków, 
Którzy zostali zamordowani pamiętnego roku. 

Niech pamięć o nich nigdy nie zginie w dziejów mroku. 

Najmłodszy   _  _ _ _ _  miał na imię,  _ _ _  _  _  najstarsza była.
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Społeczność gminy Tomice ich tu upamiętniła. 
Przy renowacji znaleziono kapsułę czasu sprzed lat

I zamieniono ją na nową, by o historii pamiętał świat.

Wokół widzisz Pogórza Wielickiego wzniesienia: 
Trawna Góra, Lubań, Krzemionka – są do odwiedzenia. 

Piękna Dolina Brodawki jest pomiędzy pierwszymi. 
Zaplanuj tam spacer, najlepiej z bliskimi swymi. 

Mapa terenuMapa terenu


