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Questing
Gaszowice jakich nie znacie

Długość ścieżki 12 km; czas przebycia 1,5h

Czy na wyprawę macie
ochotę? Wolicie rowerem
czy na piechotę? Jesteście
spragnieni niezwykłych
wrażeń i chcecie przeżyć
przygodę swych marzeń?
Dziś od nieznanej strony
ujrzycie nasze kochane

Gaszowice.

Naszą wyprawę przed
Szkołą Podstawową
rozpoczynamy i pierwszą
zagadkę napotykamy.
Rozejrzyj się uważnie,
odpowiedź jest blisko.
Który sławny Polak
walczył na Racławickich
polach?
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Imię i nazwisko
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Na głównym skrzyżowaniu w lewo
kręcimy i zaraz przed sobą kościół
widzimy.

To tu właśnie jak legenda głosi, od
rycerza Gasza zaczyna się historia
nasza. Objedź kościół w koło, aż
znajdziesz na murze tablicę
pamiątkową. Wpisz imię i nazwisko
sławnej osoby, która tu w 1962
gościła.
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Teraz będzie całkiem prosto. Zjedź
ulicą, lecz nie ostro, bo za chwilę
skręcasz w prawo. Jeszcze trochę
i skręć w lewo, gdzie znak wskazuje
„Sioło”. Po dawnym gospodarstwie
200-letnią stodołę zostawiono i na salę
taneczną przemieniono. W koło teren
podmokły to i okazałe topole i wierzby
wyrosły. Tu możesz zregenerować siły,
by na długą trasę wystarczyły.

Droga, którą przyjechałeś to ulica: 
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Niech nie kuszą cię wygody, bo przed tobą kawał drogi. Wróć na główną
drogę, by kontynuować przygodę. Po lewej stronie ujrzysz krzyż. Skręć na
ul. Pogwizdowską i dalej jedź całkiem prosto. Za zakrętem gniazdo bociana,
które od 2014 na tym słupie się znajduje. Bocian końcem marca przylatuje
i wiosnę zwiastuje. Dalej na zakręcie w lewo i jesteś już na moście. Uważaj, bo
tędy jeździ ...
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Gdy przejedziesz most na
rzeczce pomyśl o dalszej
wycieczce. Wytęż swe oczy
i uszy, może w szuwarach się
coś poruszy. Jeśli ci się uda,
utrwal na kliszy przyrodnicze
cuda. Niech inni też wiedzą,
co mają sąsiedzi za miedzą.
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Gdy dojedziesz do głównej
drogi, skręć w lewo i dalej
pod górę. Gdy miniesz drugie
gniazdo bociana, droga
w lewo będzie ci już znana.
Dwa lata temu część gniazda
zrzucono i platformę
założono, aby ten narodowy
ptak mógł być z nami
następnych 18 lat. Za torami
skręcasz w prawo, jedziesz
polną drogą. Widoki są
urzekające, a ty przyjrzyj się
pobliskiej łące.

Pierwsza droga w lewo
zaprowadzi cię na Piece.
Uważaj, bo tu same kamienie
i dziury. Teraz ostro pod
górkę, a gdy staniesz na
szczycie, ujrzysz całą okolicę.
Po prawej szyb Cecylia,
a w oddali jedna
z największych hałd
w Europie, jej nazwa
z szarlotką się kojarzy.
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Podążaj dalej, aż do
skrzyżowania, gdzie się
przedwojenna kamienica
wyłania. W 1919r. ją
wybudowano i na parterze
sklep kolonialny usytuowano.
W epoce zmian ustrojowych
był tu sklep monopolowy.

Ma ona kolor
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Teraz w lewo i prosto,
ul. Rydułtowską. Dawniej tu
była podstawówka mała, ale
ją przebudowano i w 1999r.
gimnazjum nazwano. Za
gimnazjum skręcaj w lewo,
ostrożnie, twój rower
prędkości nabiera. Za
zakrętem droga się skończy,
ale twoja ścieżka się jeszcze
nie kończy.
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Przejedziesz po mokrej łące,
gdzie trawy pachnące i wierzby
szumiące. Dla tego widoku warto
tu przyjechać nawet o zmroku.

Nad strumieniem rośnie, na
wietrze się wygina i nazywa się:
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Tutaj o każdej porze 
roku możesz być 
świadkiem innego 

widoku. 

Mijając starych akacji szereg,
przyhamuj troszkę rowerek.
Z wiatrem nasiona przyleciały
i siewki wiązu
w duże drzewa powyrastały.

Na pniu akacji rośnie
ziele, które wszycy
znają i jaskółczym
nazywają. Ma ono zalet
wiele, ale jego sok
pomarańczowy –
uważaj! - nie wyleczy
z każdej choroby.
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Po prawej stronie
przedwojenna, nieczynna już
cegielnia. A w środku wielka
gratka, zabytkowa maszyna
parowa z 1929r. W tamtych
latach w Gaszowicach nie
było jeszcze prądu i dlatego
wytwarzana para wszystkie
maszyny w ruch
wprowadzała. Komin cegielni
jak znak drogę wskazuje i do
Gaszowic kieruje.

Wyrobiono, wypalono, cegły
z niej zrobiono
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Mijasz ponad stuletnią
kapliczkę św. Jana
Nepomucena. Obok niej krzyż
drewniany. Kiedyś stał na
rozwidleniu dróg, ale jak
w 1969 roku asfalt na
piaszczystą drogę kładziono, to
i krzyż przeniesiono.

To już ostatni etap, więc śmiało pod
górkę – nie zwlekaj!
W centrum budynek okazały, gdzie
miejscowa władza często się naradza.

Ten budynek , to:

1

Teraz turysto drogi, możesz wybrać dwie drogi. Ta w prawo prowadzi do
zajazdu „Trojok”, natomiast druga prosto przed siebie do kresu wędrówki
cię zawiedzie. W sklepie po drugiej stronie ulicy nagroda czeka dla
wytrwałego człowieka. Wystarczy tylko podać hasło, by móc uzyskać odcisk
pieczęci, która twój sukces uwieńczy.

Rozwiązanie
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Tutaj zapisz hasło, które odczytasz wspak.
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Pamiętaj turysto drogi, gdy znów będziesz przejeżdżał poznane 
dziś drogi, pomyśl z nostalgią i miło, że przecież

warto było!

Miejsce na pieczątkę

Pomysłodawcami trasy i autorami questingu są uczniowie SP im. 
Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach, uczestnicy projektu 

„Misja przyroda”.

Lista uczniów:


