
OPIEKUN QUESTU: GCKIiR  Poczesna tel. 343274078 

KONSULTACJE: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych                              

"RAZEM NA WYŻYNY" (gminy - Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna,
 Miedźno, Mykanów, Rędziny).

"PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY" (gminy - Janów, Koziegłowy,
 Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki);

"BRACTWO KUŹNIC" (gminy - Boronów, Kamienica Polska,
 Konopiska, Poczesna, Starcza);

Quest powstał w ramach projektu współpracy
pt. "Questing - edukacyjnym sekretem turystycznym", realizowanym
na obszarze 20-tu gmin przez trzy Lokalne Grupy Działania:

Dziękujemy
za przygotowanie questu wszystkim osobom uczestniczącym
w spotkaniach i zaangażowanym w jego tworzenie.

Zapraszamy
na 19-cie innych wypraw w sąsiednich gminach!

Informacje na stronach:
www.bractwokuznic.pl, www.jura-ppj.pl,
www.razemnawyzyny.pl, www.bestquest.pl
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                  Wróć na drogę, na zachód skieruj swoje kroki.
                Wędruj prosto, pośród drzew gościńcem szerokim.
              Nie skręcaj w prawo i bardzo uważaj, bo właśnie
            doszedłeś do bramy _  _  _  _  _  _  _  _  _  
                                                              1                 4
Przejdź główną aleją, tu niemal pośrodku,
w zadumie tego miejsca, pośród gw zadumie tego miejsca, pośród grobów przodków,
stoją drzewa, co swą posturą respekt budzą wszędzie,
a jesienią odnajdziesz pod nimi żołędzie.
Zachwyć się okazałym _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
                                  18,16,   17
Ruszaj! To nie są Twoje ostatnie przygody!

Wróć na drogę, skręć w prawo, gdzie kończy się cmentarz
idź widź wzdłuż muru jego. O dawnych zawodach pamiętasz?
Oto przed Tobą w całej swej okazałości,
Starego młyna wodnego widnieją pozostałości.

Wytęż turysto miły, swe ucho na tony
i pójdź za dźwiękiem, z lewej Twojej strony.
Bądź ostrożny! Oto wśród rzecznej kipieli
Pamiątki tego, co niegdyś tyle ziarna zmielił.

Gdy się już tak napatrzysz na spienione wodyGdy się już tak napatrzysz na spienione wody
i głód poczujesz – ruszaj, gdzie sklepik firmowy.
Piekarnia od dawna zapachami wabi,
i niejednego turystę od głodu wybawi.

Wróć ochoczo na drogę i skręć w stronę prawą.
Znów ponad rzeką przejdziesz, potem w lewo żwawo.
Droga sama zakręci, oddaj się z ufnością,
bo do skarbu już bbo do skarbu już blisko. Możesz już z radością
hasło składać, liter w nim dwadzieścia  _ _ _ _ _ .
                                                         11       15, 26
Kiedy wpisałeś – śmiało do mety je nieś.

I tak Twoja wędrówka dobiegła już kresu:
dotarłeś, drogi gościu, do delikatesów.

HASŁO

  Gdzie to jest?
Poczesna to stolica gminy sąsiadującej od południa z Częstocho-
wą, skąd dojeżdżają tu autobusy komunikacji miejskiej nr 53, 65,
68. Można tu także dojechać drogą krajowąnr 1.
   Tematyka
Wyprawa zapozna Cię z niezwykle interesującą okolicą rozłożoną
wwzdłuż rzeki Warty. Znajdziesz tu obiekty i miejsca ciekawe pod
względem historycznym, geograficznym i przyrodniczym,
np. kapliczkę zbudowaną z siedmiu rodzajów cegły czy stary,
rozłożysty dąb, rosnący na cmentarzu.
   Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy należy szukać liter, które utworzą hasło. Gdy je
wypowiesz na końcu trasy, będziesz mógł otworzyć skrzynię ze
skarbem. O swoich wskarbem. O swoich wrażeniach napisz w Księdze Wyprawy,
a pieczęć odbij na swojej karcie, jako dowód ukończenia questu.
Oddaj skrzynię, aby dotarli do niej inni Odkrywcy. Wyprawę
należy rozpocząć na parkingu przy Gminnym Centrum Kultury, 
Informacji i Rekreacji. 
  Czas przejścia: 60 minut.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4- Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy".
Projekt "Questing - edukacyjnym sekretem turystycznym" realizowany jest przez:

LGD "Bractwo Kuźnic", Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" i Stowarzyszenie "Razem na wyżyny".
Instytucja Zarządzajaca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsina lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Udanej zabawy!

Po obu stronach Warty
Poczesna,

Nowa Wieś, Zawodzie



Oto znów się pojawia droga asfaltowa.
Jej nazwa z torami się wiąże, to _  _  _  _  _  _  _  _ 
                                             13, 7                     24, 14 
Podążaj ku wschodowi, aż po prawej stronie
ujrzysz widok w brzozowych gałęziach koronie.

Poniżej, w płytkiej niecce, z wody piasku łachy
wystają. wystają. To są nasze zawodziańskie Piachy.
Odpocznij sobie. Latem tu gwarno i wesoło,
dzieci się kąpią, mnóstwo ludzi wkoło. 
A jesienią, gdy las tak cicho gwarzy,
raj prawdziwy dla wszystkich wytrwałych grzybiarzy.

Dwie tablice przed wejściem do zacnej świątyni.
Wczytaj się w treść tej z lewej – tak turysta czyni.
 _  _  _  _  _  to nazwisko proboszcza dzielnego, 
 22, 2       5
co za Ojczyznę i wiarę oddał ducha swego.  

Wróć na drogę czerwoną, w prawo niech prowadzi,
do miejsca, któdo miejsca, które z dawna mieszkańców gromadzi 
do modlitw. Tej kaplicy naród wierny strzeże 
i sołtys, straż ogniowa, i _ _ _ _ _ _ wąskie wieże.
                                           20
Tutaj ostoja była chorych na cholerę,
których po pomoc niegdyś przybywało wiele.
Wielu święty Sebastian uratował życie…
potem ku cpotem ku chwale Boga wzniesiono kaplicę.

Zawróć i przy domu nr 3 skręć w dróżkę wąską,
idź prosto, ku wschodowi cichą ścieżką grząską.
Szum rzeki   _ _ _ _ _  Tobie znaki daje,
                     25    6
że płynie tędy bystro trzecia rzeka kraju.

Bądź uważny na kładce, bo mostek się chyli
i w gi w groźne wód odmęty wpadniesz w każdej chwili.
Tutaj właśnie, gdy powódź, ogromna ulewa,
Warta nadmiar wód swoich wokoło wylewa.

Teraz Twoja droga wiedzie duktem wąskim, 
na polanę, gdzie wokół brzozy, świerki, sosny ...
Zmierzaj żwawo przed siebie, rozglądaj się bacznie, 
a za kroków wiele wnet asfalt się zacznie. 

Kiedy dojdziesz, wędKiedy dojdziesz, wędrowcze, do asfaltowej drogi,
skręć w prawo, niechaj prosto poniosą Cię nogi
do przystanku MZK – Zawodzie, Długa I.
Policz kroki, niech będzie ich pięćset siedem.
                                            
Skręć w ulicę Sosnową, naprzeciw brzeziny. 
Kiedy dojdziesz do końca – nie rób kwaśnej miny,
ttylko w swą prawą stronę podążaj Brzozową
i szukaj odpowiedzi na zagadkę nową.

Po lewej stronie drogi moczary i bagna – złowrogie, 
czyhają na śmiałka, co postawi tam nogę.
Choć są ostoją owadów i ptactwa różnego,  
popatrz na nie z daleka i ruszaj do celu swego!

                    Miły zwolenniku turystyki czynnej!
                  Swój spacer rozpocznij od tej drogi gminnej,
               co od nazwy drzewa swoje miano wzięła
             i kulturą wszelaką wokół zasłynęła.
          Ulica  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  
                                  12      19                
Czas już ku północy skieCzas już ku północy skierować swe kroki,
idź teraz czerwonym gościńcem szerokim.
Rozejrzyj się, widzisz stary krzyż przydrożny,
klinkierówka ruchliwa – musisz być ostrożny.

Ta droga, po której idziesz wiele już widziała,
jako trakt Warszawa-Zagłebie powstała.
Kształt ulicy, kolor, a także struktura
jest historjest historii świadkiem. Oto droga, która
dumą Gminy _  _  _  _   _  _ _ _ , zwana klinkierówką
                                  10        
i przeszłości zacnej również wizytówką.

Z prawej strony siedziba Urzędu Gminnego,
informacje tu znajdziesz rodzaju wszelkiego.
Mieszkańcy już od dawna o utworzenie gminy zabiegali
i okazały budynek w 1921 i okazały budynek w 1921 r. zbudowali.

U zbiegu dwóch ulic po Twej lewej stronie,
schron znalazł święty, ale nie w koronie.
Jana Nepomucena to jest miejsce skryte,
co zasługi dla ludu ma też znakomite.  

Jedna firma autorem, Święty również jeden.
Lecz materiał bogaty, bowiem cegieł … siedem.
PPokłoń się nisko zatem owemu Świętemu,
Czytaj:
_  _  _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _     
                              3                 9    
_  _  _  _  _  _      _  _  _  _  _  _  _
           23                21                                                                            
Idź dalej, gdzie kościoła jasnego trzy wieże.
W dwóch W dwóch zegary czas mierzą, a Jan Chrzciciel strzeże
z Sebastianem, co cuda czyni na ołtarzu
i mądre obu oblicza znajdziesz na witrażu.

Przy kościelnej bramie, turysto uważny,
dostrzeżesz symbole, które zna tu każdy.
W prastarych kuźnicach przed latami wielu,
wytapiano rudę – drogi przyjacielu!
SSymbol ciężkiej pracy w słońcu błyszczy jaśniej,
dzisiaj w godle gminy _ _ _ _ króluje właśnie.
                            8


