
OPIEKUN QUESTU: Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury",
tel. 34 327 89 43

KONSULTACJE: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych                              

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

"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:

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

87654  3 21 

               A teraz doszedłeś na rozstajne drogi,
             niech Cię na lewo niosą żwawo nogi.
           Idź prosto przed siebie, podziwiaj widoki,
         bo to już w Trzebniowie ostatnie Twe kroki.

Gdy już wieś zostawisz za swymi plecami,
skręć w pierwszą w lewo drogę wyłożoną kamieniami.
Duktem Duktem tym podążaj pośród pól pod górę
i z wysokości podziwiaj wsi strukturę.

Gościu, dalej pod górę z ochotą wkraczaj, 
a z kamiennej drogi na lewo nie zbaczaj.
Skręty niechybnie wiodą na manowce,
na szczyt Chudobki, w jeżyny, w jałowce.

Wapienny trakt wciąż skręca się i wije.
Kto tędy nie prKto tędy nie przeszedł, ten nie wie, że żyje.
Jurajska kraina wybitnym krajobrazem nęci,
od piękna widoków aż się w głowie kręci.

Idź prosto pośród jarów oraz wzgórz uroczych,
niech pięknem przyrody nacieszą się oczy.
Patrz w prawo aż ujrzysz przydrożną kapliczkę,
kieruj się w jej stronę, w tę właśnie uliczkę.

Dotarłeś wDotarłeś wreszcie do skrzyżowania,
gdzie często wędrowiec kapliczce się kłania.
Pan Staś ją wyrzeźbił w intencji rodziny.
Powstało ich kilka na terenie gminy.

Matka Boska Leśniowska lewą ręką wskazuje cel drogi,
niech we wschodnią stronę poniosą Cię nogi.
Za dwadzieścia kroków parking się wyłoni,
teteraz koniec trasy masz już jak na dłoni.

Idź drogą wśród sadu, tam gdzie startowałeś.
Mam nadzieję, że wcale zmęczenia nie odczuwałeś.
Wchodzisz do ganku. Dla Ciebie owacje.
Zajrzyj 

Moje gratulacje!

  Gdzie to jest?
Brzeziny to malowniczy zakątek znajdujący się w Gminie Niegowa.
Dojechać tu można z Myszkowa drogą wojewódzką nr 789
w kierunku Lelowa. 7 km za Żarkami skręcamy na Gorzków Nowy
i kierujemy się zgodnie z drogowskazami na Agroturystykę
„Zacisze”. Jadąc od północy drogą powiatową ze Złotego Potoku
w kierunku Niegoww kierunku Niegowy, w Gorzkowie Nowym na skrzyżowaniu
kierujemy się do miejscowości Moczydło, a za zabudowaniami
w Trzebniowie w lewo (drogowskaz Brzeziny i Agroturystyka
„Zacisze”). Wyprawę należy zacząć z parkingu „Zacisza”
w Brzezinach.N: 50°39’25.2’’ E:19°27’1.1’’
  Tematyka
Wyprawa zapozna Cię z zacisznymi, atrakcyjnymi miejscowościami,
jakimi są jakimi są Brzeziny i Trzebniów. Poznasz piękno jurajskiej przyrody
i architektury. Trasa questu przebiega w malowniczym obszarze
częściowo zalesionym, o dużym zróżnicowaniu terenu, wśród
wąwozów i jurajskich skał, zarówno drogami gruntowymi, jak
i asfaltowymi o umiarkowanym natężeniu ruchu.
  Jak szukać skarbu?
Podczas wędrówki należy szukać liter, które pomogą Ci utworzyć
hasło – klucz. Dzięki niemu dotrhasło – klucz. Dzięki niemu dotrzesz do skrzyni ze skarbem.
Znalezioną w niej pieczęć odbij na swojej karcie w „miejscu na
skarb”, a w Księdze Wyprawy wpisz się na pamiątkę. Na trasę
questu najlepiej wybrać się pieszo od wiosny do jesieni czy też
na nartach biegowych w zimie. A gdy przed wyruszeniem w trasę
złożysz zamówienie, będzie na Ciebie czekał posiłek – marzenie!
  Czas przejścia: około 1 godzina 20 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!

W 80 minut
dookoła Chudobki



Teraz podziwiaj unikatową architekturę Trzebniowa,
jej uroki doceni turysta z Rzymu i z Krakowa.
Wszystkie stare chałupy patrzą w Ciebie jednym okiem.
Zabudowa szeregowa – do drogi stoją nie frontem a bokiem.
 
Tak dawniej wyglądała ta jurajska wioska,
ttym zabytkom, co zostały, potrzebna jest troska.
Podziwiaj kamienno-drewnianych domów uroki.
Idź wolno, rób zdjęcia, rozglądaj się na boki.
 
Z kapliczki Św. _ _ _ _ _ _ _ wzrokiem Ci wskaże, 
                        3
gdzie kolejną literkę otrzymasz w darze.
Z dwoma obręczami staZ dwoma obręczami stare urządzenie,
to studnia, tło dla niej stanowią kamienie.
 
Dalej drogą podążaj, aż znajdziesz kościółek,
co w frontowej ścianie ma parę okien – kółek.
Policz z łukami okna w bocznych ścianach świątyni
_ _ _ _ _ _ 
          6      7                                                                               6    7
Z cyfry 6. i 7. litera do rozwiązania się przyczyni.

Za wierzbą, co liście ma inne niż znasz,
prosto w dolinkę śmiało iść masz.
Po lewej Kozubiec, _ _ _ _ _ _ _ na prawo,
                                 5
przeszedłeś pół drogi brawo, brawo, brawo!

Najcięższą tułaczkę masz już prawie z głowy,
kierujesz się właśnie na lasek bukierujesz się właśnie na lasek bukowy.
Za laskiem zachęta w postaci zabawy,
tu możesz odpocząć bez żadnej obawy.

Teraz skałę z krzyżem zostaw już za sobą.
Wejdź na ścieżkę za trzebniowską estradę.
Ruszaj żwawo do lasu, pod górkę drogą,
wejść na pagórek zapewne dasz radę.

WWokół ścieżki rosną modrzewie i sosny,
a za chwilkę po lewej widok skał radosny.
Na szczycie ostańca metalowy krzyż stoi.
Pójść w prawo do szosy, niech się nikt nie boi.

Teraz asfaltową drogą dalej na południe.
Ujrzysz z lewej piękno skał, z dołu wyglądają cudnie.
Po chwili marszu zobaczysz wielkie kamienne ogrodzenie,
co miast co miast furtki ma _ _ _ _ _ _ wplecione w wapienie.
                                        8
Dalej drogą pod górkę zakręt widok zasłania,
lecz za chwilę już cały Trzebniów się wyłania.
Patrz wokoło na boki, odkryj ulicy patrona,
znajdź literkę najczęstszą, a jako 2-ga przyda się ona. 
_ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _
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                 W ,,Zaciszu” zaczynasz swoją przygodę,
               za gankiem w północną ruszaj drogę.
            Przestrzeń pusta niech Cię nie wzrusza,
          drogę Ci pokaże osamotniona _ _ _ _ _ _ .      
                                                                1
Kieruj w prawo nogami, idź za przewodami.
W oddaW oddali po prawej nie wiem, czy wiesz, 
jest jedna z najbardziej tajemniczych wież.  
Od dawna mówią, że przekaźnikowa,
ale nikt nie wie, co się w niej chowa.

Ani boczne drogi ni inne przyczyny,
niechaj Cię nie zwiodą, trzymaj się drożyny.
Jeśliś innowiercą niech Cię nie poniża, 
że będziesz wędże będziesz wędrował od krzyża do krzyża.

Za zakrętem pierwszy krzyż stoi drewniany,
Ty idź dalej, jak szedłeś odkrywco kochany.
Przejdź mały wąwóz, obejrzyj się w prawo.
Mapa Ci powie, że wzrokiem jesteś w Niegowie.

Dalej krzyż drugi, rok przed końcem wojny ustawiony,
czeka byś go obszedł z lewej jego strony.
ZZaczniesz na dół zmierzać, Chudobka w oddali,
gdy droga się skończy, poszukaj topoli.

Między topolą a brzozami droga Twa prowadzi,
pójdziesz wzdłuż wąwozu, on Cię poprowadzi.
Nie bój się półmroku ani zwierząt dzikich,
uważaj tylko na leżące patyki.

Raz z prawej, raz z lewej dochodzą tu dróżki,
lecz lecz Ty nadal prosto kieruj swoje nóżki.
Ta po prawej stronie to jest stara trasa,
kędy ludzie chodzili za władania Sasa.

Szanowny turysto nikt Ci nie zabrania,
zobaczyć w ścianie jaru borsuka mieszkania.
Lecz uszanuj tę norę i patrz nań z daleka,
by zwierzak na Ciebie potem nie narzekał.        

TTeraz tunel z grabów, do światła wciąż kroczysz,
zaraz wolną przestrzeń zobaczą Twe oczy.
Drugi tunel swoje podwoje otwiera,               
potem jeszcze trzeci w cień Cię zabiera.

Tunel się zakończył, Ty do przodu śmiało,
w najbliższym etapie cienia będzie mało.
Droga lekko w prawo prowadzi między wzgórzami,
wypatruj wierzwypatruj wierzby z licznymi koronami.


