Choć trzeba ostrożnie, bo wąsko tu bywa.
Nie pozwól by sparzyła nadrzeczna pokrzywa!
Ścieżka nasza się skończy przy Alei Kasztanów.
Która to prawa strona? Szybko się zastanów.
Przejedź pod mostem, nie idź schodami.
To most _
_ _ _ _ _. Jest już za nami.
5

Za odmowę wyjawienia tajemnic króla żony,
Do rzeki Wełtawy został Johanek zrzucony.
Tak zginął tragicznie Święty z Pomuka.
Dziś rolnik od suszy i powodzi pomocy u niego szuka.

8

Jeziorki brzegiem szutrowa droga prowadzi,
W prawo na Wrzosową wnet nas wyprowadzi.
Miń szkolne boisko, za szkołą skręć w prawo.
Ścieżką rowerową podążaj dalej żwawo.
Szkołę numer 1 nazywają „landrynką”.
Ma to związek z _ _ _ _ _
_ kolorem jej tynku!
Aleją Kalin wiedzie ścieżka 3 rowerowa.
W prawo Świętojańska resztę questu chowa.

Rowerem po
Górkach Szymona

Czas odgadnąć hasło
questowiczu rowerowy!
Wiedz, że
1
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był to tutejszy
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16

Za mostem się zatrzymaj, spójrz w prawo przez drzewa.
W starym ogrodzie ptak niejeden śpiewa.
Dworek Regnerówka w cieniu drzew się chowa
To XIX-wieczna rezydencja zabytkowa.

Wydma Górką Borówką uprzednio była zwana.
Jak ją nabył Szymon? Rzecz to niesłychana.

W rzek rozwidleniu pięknie położona.
Przed nami most kolejny – to rzeka Zielona.
Za rzeczką skręć w prawo, spocznij przy kolumnie.
Na niej Jan Nepomucen postawiony dumnie.

Wieść krąży po mieście, choć to nic pewnego,
Że wygrał ją Szymon w karty od znajomego!
Tutaj questu naszego dobiega koniec,
Jeżeli chcesz rower zwrócić, zrób to przy stadionie!

Niegdyś nasze rzeki często wylewały,
A nadrzeczne figury przed tym chronić miały.
Johanek z Pomuka na Czechach się zrodził.
Był księdzem i królową spowiadać przychodził.
Zofię, żonę Wacława. Spowiedzi tajemnicy
Dochował wiernie. Stąd symbol w prawicy.
W lewej ręce figura nasza go trzyma
To _ _
_ _ - odpowiesz. Zuch jesteś dziewczyna!
2

Autor questu
Małgorzata Siuta
Opiekun Questu
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
tel.: 22 70 17 500
fax: 22 756 70 49
urzad@piaseczno.eu

Tematyka
Quest prezentuje lokalną przyrodę
oraz zabytki kultury.

Gdzie to jest
Quest rozpoczyna się na Górkach Szymona
w Zalesiu Dolnym (Piaseczno).

Miejsce startu
Obok stacji roweru miejskiego,
na parkingu (GPS: 52.051660, 21.024372).

Długość trasy
3,7 km

Czas przejazdu
1 godz

ROWER MIEJSKI

Al. Kalin

9

Jedź wokół stawu, miń zwisające
Po prawej gałązki wierzby _ _ _ _ _ _ _ _
.
Po Twej lewej ręce rzeka Jeziorka płynie. 13
Może dojrzysz zimorodka w nadrzecznej gęstwinie?
Wody Jeziorki do Wisły wpływają,
A na Wysoczyźnie Rawskiej swój początek mają.
Po lewej zaraz mostek się ukaże.
Spójrz dobrze, nie jest on mostkiem, ale _
_ _ _.
Tam teren Instytutu Rybactwa się zaczyna,
Jest to również przyrody chroniona kraina.
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Ruszaj dalej ścieżką, skręć przed mostkiem w lewo.
Rozejrzyj się ciekawie. Jakie to drzewo?
Rosną tu brzozy o białej korze oczywiście.
Rosną olsze, których serca kształt mają liście.

GÓRKI SZYMONA

ROWER MIEJSKI

olsza czarna

z

START

Okrążaj staw, przyrodę oglądaj dokoła,
Lecz z roweru nie spadnij, patrz również pod koła!
Gdy do wydmy dotrzesz, zatrzymaj się na chwilę.
Rosną na niej goździki, fruwają motyle!
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Zalesie Górne
Radom
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Z innymi dyscyplinami nie idź w zawody.
Wszak przyrodę także podziwiać można z wody.
Z lewej Twojej strony polana się chowa.
Zajrzyj. Jest to przystań
_ _ _ _ _ _ _.

Al. Kas
ztanów

rzó

Jedź lewą stroną stawu, miej na pieszych baczenie.
Podziwiaj przyrodę, wsłuchaj się w jej brzmienie.
Ty dziś rower wybrałeś za środek transportu.
Jednak każdy innego zażywać lubi sportu.

16

Druga z tablic kaczki prezentuje.
Czy wiesz, że w dziuplach jedna z nich gniazduje?
Ma jasny policzek, kolor czarno-biały.
__
_ _ się nazywa. Prawda, że wspaniały?

REGENERÓWKA

B
Al.

Kim był Szymon? – zapytasz. Jeśliś ciekawy,
Nie będziemy Ci psuć teraz całej zabawy.
Ten się dowie, skąd nazwa „Górki Szymona”,
Kto questu trasę do końca pokona.

Bielik drapieżny czasem tu zaleci,
Jak wygląda krzyżówka – wiedzą to już dzieci.
Przyjrzyj się tablicom, niech główka pracuje.
Wiedziałeś, że na _ _ _
zimorodek poluje?

ka

Pomysłu nie masz? Poszukaj w okolicy
Zielonej z szarą mapą tablicy.
Quest pokonasz rowerem, jeśli sobie życzysz,
Brak roweru? Nie problem! Tu go wypożyczysz.

ka

jańs
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Warszawa
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META

Witaj Gościu na Górkach Szymona!
Trasę niedługą bez trudu dziś pokonasz.
Miejsce to służy ludziom i naturze; innymi słowy
Jest to zespół _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- __
_________
7

W stawie po prawej odbija się słońce.
Wiedz, że to europejski obszar
_____

S

_ _ _ _.

6

Tu również na rzece się rozpoczyna
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego otulina.
Same chronione tereny wokoło,
Lecz Ty questowi naszemu staw czoło.
Dwie barwne tablice przybliżają nam przyrodę.
Czy wiedziałeś, że ptaki uwielbiają wodę?
Co tu spotkasz? Tablica odpowiedzi kryje.
Kształt jakiej litery czapli przypomina szyję?
LITERY
1

Wydmę porastają specyficzne trawy.
___
Przeczytaj tablice. Wiedz, że to
4
By je chronić, aby nie zarosły lasem,
Przyrodnicy stosują zwierzęta czasem.

_.
15

Poczytaj, nie daj się zwieść na manowce.
Może to być _ _ _ _
, mogą to być owce.
Nad okolicznymi 14 stawami wydma góruje,
Aż 108 metrów szczyt jej dorównuje.
Jedź dalej przed siebie, place zabaw miniesz,
Wiaty i siłownie ukryte w gęstwinie.
Gdy na parking wrócisz, gdzie quest rozpoczynałeś,
Odpocznij trochę. Czy już się rozgrzałeś?
Aleją Brzóz podążaj w prawo,
Wzdłuż rzeki Jeziorki pojedziemy żwawo.

