Został biskupem i misjonarzem,
Tutaj zaś jest Hubert Zalesia włodarzem.
Co roku się odbywa Jarmark Hubertowski,
I jest to wielkie święto tej wioski.
Znajdziesz pomnik świętego? Powiem w tajemnicy,
Że stoi on od strony _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ ulicy.
7

Jeszcze jeden kamień tu znajdziesz ciekawy.
Konrad, Zygmunt, Wiesław, to obrońcy _ _ _ _
___.
Walczyli w powstaniu Ci dzielni żołnierze,
5
W młodym wieku zginęli stolicy w ofierze.
Gdy wokoło kościoła wszystko zobaczyłeś,
Wróć do ulicy Sarenki. Gdzie rower zostawiłeś?
Jedź prosto, w Koralowych Dębów skręć ulicę,
Prawda, że piękne nazwy nadali urzędnicy?

Tej się Drogi długi kawałek trzymamy,
Za szosą, za sklepem, w Czterech Wiatrów skręcamy.
Przy Przebudzenia Wiosny kapliczka na nas czeka,
Co przechodzącego błogosławi człowieka.
Jedźmy w prawo, za lasem stoi domów kilka
Tu ostatnia kapliczka – znajdź ją, to już chwilka.
W ogrodzie wśród kwiatów Maryja wygląda zza płota.
Nad nią z kamienia budowla – to _ _ _ _
.
12

Tu quest kończymy, odpowiedz śmiało,
Czy Ci się Zalesie Górne spodobało?
Przyjedź tu na weekend, na spacer, na grzyby,
Jak masz kartę wędkarską, może i na
___?
2

Gdzie czas spędzić miło?
Quest odpowiedź niesie.

Przed Tobą dłuższa przejażdżka, auta miej na uwadze.
Na skrzyżowaniach po pasach rower przeprowadzaj!
Zalesie podziwiaj, niech mknie Twój rowerek,
Nie zatrzymuj się aż trafisz na trójkątny skwerek.
Poszukaj dokoła, powie Ci tablica,
Że nazwę _
_ _ _ _ _ nosi ta okolica.
3

W Leśnym _ _ _ _
Nadrzewna kapliczka

13

_ tu niegdyś gajówka stała.
o tym wspominała.

Spocznij na ławeczce, jeśli potrzebujesz,
Niedługa to wycieczka – nóg dziś nie poczujesz!
Matka Boska na kamieniu miejsce zajmuje.
Przeczytaj dokładnie, kim się opiekuje?
_________
___
4

Ulicą Piaseczyńską teraz podążymy,
Potem w Drogę Dzików w prawo zakręcimy.

Rowerowe zwiedzanie
Zalesia Górnego

Odczytaj hasło:
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Autor questu
Przemysław Maciejczyk
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
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Quest objazdowy po ciekawych miejscach
w Zalesiu Górnym.

Gdzie to jest
Miejscowość Zalesie Górne, podwarszawskie
miasto-ogród, wieś w powiecie piaseczyńskim,
w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Miejsce startu
Quest rozpoczyna się na stacji PKP Zalesie Górne
(GPS: 52,027457, 21,040824).

Długość trasy
4,5 km

Czas przejazdu
1 godz

Piaseczno
Żabieniec Warszawa
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W Górnym Zalesiu witaj Gościu drogi!
Dziś Ci pokażemy miejsca tego progi.
Od krańca do krańca Zalesie zwiedzimy,
Questem przez miasto – ogród Cię poprowadzimy.
Zalesie to młoda miejscowość, bo powstała ona,
Gdy ciągnięto z Warszawy kolej do Radomia.
Musiał mieszkaniec - Wisłocki - aby stacja powstała,
Zapłacić za nią z własnej kieszeni niemało!
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Za stacji budynkiem zagajnik nieduży
Maszt wysoki z flagą jakiś pomnik wróży.
Kamień z tablicą poddaj lustracji,
Pociąg z czyim ciałem jechał koło stacji?
_
_
_____
__
16

8

Wsiądź teraz na rower, kask załóż na głowę,
Miej zaś na rowerze znaczki odblaskowe.
Bezpieczeństwa pilnuj, nie czytaj pedałując,
Żebyś w rowie nie skończył zbyt się zaczytując.
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Będąc w lesie na queście bierz ze sobą śmieci,
Wszak chcemy świat piękny dać dla naszych dzieci.
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Znajdź tablicę o śmieciach, powiedz, niech wie świat,
Który śmieć w glebie leżeć będzie 600 lat ?
___
_____ ___
___
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SKLEP

Pion

Przestudiuj tablicę, odpowiedz na pytanie.
Czy krowiaka można zjeść na śniadanie? _ _

9

17

Za pomnikiem tablice leśną przyrodę przybliżają,
Dla tych co spacerują i _ _
_ _ _ zbierają.
11

Dalej ulica Pionierów prowadzi nas prosto
Oddychaj głęboko, zachwycaj się sosną.
W Wiekowej Sosny ulicę skręć w lewo,
Czy wiesz, że sosna to lecznicze drzewo?
Jej olejki bakterie wokół zabijają
I na nasze zdrowie zbawiennie wpływają.
Potem skręć w prawo w ulicę Sarenki
Przy niej szkoła i dalej kościół niemaleńki.
Obejrzyj go sobie, znajdź kaplicę z drewna,
Stara to budowla, rzecz to całkiem pewna.
Patronem kościoła jak również wsi całej,
Jest Święty _
_
_ _ , myśliwy sławy niemałej.
1

14

Młody ten mężczyzna wiódł hulaszcze życie,
Polować uwielbiał, bawił się znakomicie.
Raz na polowaniu we francuskich Ardenach,
Ujrzał jaśniejącego z krzyżem jelenia.
Bogu życie poświęcić nakazał mu głos,
Więc związał z kościołem Hubert swój los.

