Wśród pól kukurydzianych dotrzesz do lasu ściany,
Skręcisz stąd w prawo na trakt brzozami wysadzany.
Do końca i znów w prawo – do asfaltowej drogi.
Tą w lewo na północny-wschód – oby wytrzymały nogi!
Zaraz w pierwszą w prawo skręcisz, w ścieżkę polną.
Tu odpocząć możesz, pedałować spokojnie i wolno.
Z lewej widać stąd wiatraki, po prawej krzaki jeżyny.
Może uda Ci się posilić, by znów piąć się na wyżyny?
Przejedziesz zagajnik, za nim lekko w lewo na rozstaju,
W las gęsty zaraz wjedziesz, w pięknym jesteś kraju!
Na leśnym skrzyżowaniu z prawej na akacji przybita
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Miejsce na skarb:

Drogami i ścieżynami
międzyrzecza
NA ROWER TERENOWY

Kapliczka o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ szczycie w listowiu ukryta.
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Jedź w lewo prostą drogą do końca lasu i przystań.
Widzisz ścieżkę w prawo? Cudna tu jest przystań.
Parę kroków pod górę i ujrzysz świat w lustrze wód.
Przy zakolu Widawki stoisz, oto jest przyrody cud!
Nasze międzyrzecze cechują tereny wielorakie,
Nadzwyczaj malownicze są tu więc spływy kajakiem
Pośród torfowisk, starorzeczy, rzek meandrami…
Zapraszamy! Może kiedyś przepłyniesz się tu z nami?

Skręć wcześniej w lewo na rozwidleniu, Gościu,
Będzie szybciej. Spod cmentarza jedź pod kościół.
To ponad pół kilometra na południe bez skręcania,
Aż z lewej strony katolicka świątynia się wyłania.
_ _ _ _ blend (ślepych okien) w jej trójkątnym szczycie
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Się mieści. Gotowe? Na pewno policzyłeś należycie.
Za kościołem w prawo – jesteś w centrum Widawy!
Na rynku od razu w lewo, to prawie finał zabawy.
Miniesz kolejny kościół, dalej ulicą Kopiec w dół.
Z lewej mostek ujrzysz. Hamuj! Nie połam kół!
To rzeka Nieciecz płynie w tym pięknym zakątku.
Przez mostek! Drzewa tu rosną w pięknym nieporządku.
Jedź przed siebie po łuku wzdłuż wód Niecieczy,
Urokiem tego miejsca się ciesząc. Lecz do rzeczy:
Miń betonowy płot, stań, odczytaj hasło, skarb odszukaj!
Udało się? Brawo! Ukończyć ten quest – to duża sztuka!

Opracowanie graficzne:
Anna Jarzębska, Fundacja Mapa Pasji,
program „Questy - Wyprawy – Odkrywców”

Opiekun questu:
Urząd Gminy Widawa
e-mail: poczta@widawa.pl, tel. 43 6721034

Więcej questów
w Dolinie Grabi:
www.dolinagrabi.pl

Aplikacja „Questy
- Wyprawy Odkrywców”
iOS

Miniesz kapliczkę na drzewie – jedź prosto na południe.
Cały czas wśród mchu i sosen – czy i tu nie jest cudnie?
Kapliczkę kolejną zobaczysz, dzikie zwierzę też się zdarza.
Po kilometrze wyjedziesz z lasu obok bram cmentarza.

Autor questu:
Adam Jarzębski, Fundacja Mapa Pasji,
program „Questy - Wyprawy – Odkrywców”

Android

Wzdłuż rzeki do pięknego miejsca, sto metrów w prawo
Możesz podejść. Nasycony widokiem? Wracaj żwawo,
Wszak skarb jeszcze czeka na Ciebie, to już niedaleko.
Rusz z powrotem drogą leśną, żegnając się z rzeką.

Tematyka:
Quest prowadzi po malowniczych zielonych terenach gminy
Widawa, których dumą jest Park
Krajobrazowy Międzyrzecza
Warty i Widawki. Uwaga! Trasa
przebiega miejscami drogami
nieutwardzonymi.

Miejsce startu:
3 h 30 min

Na głównym rynku
w Widawie, przy pomniku
Tadeusza Kościuszki.
GPS: 51.438203, 18.941526

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ulotka opracowana przez LGD „Dolina rzeki Grabi”, współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.
PROW 2014-2020

Jak grać?
Udaj się na start. Czytaj wskazówki,
rozwiązuj zagadki, a na końcu trasy
otrzymasz hasło prowadzące do
skarbu – pamiątkowej pieczęci!

Witaj na widawskiej ziemi, odważny Podróżniku!
Długa wycieczka Cię dziś czeka, w której wyniku
Zwiedzisz północną część gminy na swoim rowerze.
Że przyroda Cię tu zachwyci – w to głęboko wierzę!
Zaczynasz w centrum Widawy, gminy tej stolicy.
Stąd wyruszysz za chwilę na zwiedzanie okolicy.
Ustaw się przodem do naszego Kościuszki pomnika,
W 2017 roku gmina uhonorowała nim naczelnika.
A także walczących o wolność i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Niepotrzebna Ci jednak w dziejach naszych biegłość,
Bo na krajobrazach pięknych skupić tutaj da się.
Ciekawostek garść czeka jednak na questu trasie.
Ruszaj teraz na róg rynku, ten na drugiej godzinie,
Stację paliw małą z lewej strony przy tym miniesz.
Wyjedź między zachodnią i południową pierzeją.
Uważaj na tej jezdni, niektórzy mocno silniki grzeją!

Widawę opuścisz, jadąc wierzbami wysadzaną szosą,
Drogą na Wieluń ku przygodzie koła Cię zaniosą:
Patrz uważnie – w lewo (nie na Sieradz!) skręć na rozwidleniu.
Od rozwidlenia 400 metrów przejedziesz w oka mgnieniu.
Zaraz za miejscem, gdzie kończy się teren zabudowany
Skręcisz na skos w prawo, w wąską szosę, Gościu kochany!
Drzewa w szpaler się ustawią, pola uprawne Cię otoczą.
Błąd zrobią wszyscy, którzy z tej drogi prostej zboczą!
Płaski to teren, stąd wszystko widać jak na dłoni,
Nie ma więc potrzeby w odległe miejsca gonić.
Zmruż oczy – z lewej ujrzysz hałdę koło Szczercowa,
Aż 20 kilometrów stąd jest kopania odkrywkowa!
Porcja historii też tu będzie, Koleżanko czy Kolego:
Wypatruj z lewej wzniesienia drzewami porosłego.
Łatwo je dostrzeżesz, gdy linię drzew już miniesz
Prostopadłą do drogi, na Twej dziewiątej godzinie.

Zaraz z prawej miniesz sady, przejedziesz skrzyżowanie,
Dotrzesz do zielonej tablicy z nazwą. Zawieś wzrok na niej.
Wjeżdżasz do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Gościu
3		
10
drogi.
Jedź prosto, do rozwidlenia – oby w nastroju błogim!
Na rozstaju tym kapliczkę spotkasz, dach ma _ _ _ _ _ _ _ _.
				

20 21

W to samo miejsce prowadzą obie rozwidlenia strony,
Ty jednak wybierz prawą. Po drodze duża remiza czeka
Z datą powstania OSP: _ _ _ _. I pomnik znanego człowieka.
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Przywitają Cię wierzby z lewej, _ _ _ _ _ ich w rzędzie stoi,

Spójrz, co inskrypcja na tablicy do przejeżdżających woła.
Czytaj więc: Pamięci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
5
13
„SOKOŁA”…
Miejsca jego pochówku nigdy poznać się nie udało.
Zachowaj go w pamięci i przed siebie ruszaj śmiało.
Nie zbaczaj z tej szosy, choć dróg parę będzie kusić.
3 km przejedziesz, do wysiłku musisz się przymusić.
Ponownie otoczą Cię jakże liczne tu pola uprawne,
Ze świetnej jakości gleby tereny nasze są sławne.
Dlatego tak wiele jest u nas kukurydzy i rzepaku!
A i pięknie tu, blisko jesteś turystycznych szlaków.
Szlak konny jest tuż obok, trochę dalej – bursztynowy.
Wkrótce zaś zachwyci Cię nasz park krajobrazowy!
Najpierw jednak dotrzesz do potrójnego rozstaju
Z żółtym budynkiem w centrum. W prawo! – do raju.
Bardzo szybko do kolejnego skrzyżowania doszlusujesz.
Znów kapliczkę zauważysz, jeśli nad wszystkim panujesz.
W ceglanej bryle na obrazie _ _ _ _ _
				

_ _ _ _ _, nad nią data
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Rok _ _ _ _ wspomina. Niewielu żyjących pamięta te lata.
28 29

Przy skrzyżowaniu dwa znaki o kierunek się wadzą.
Oba są na Wielką Wieś A, oba Cię tam doprowadzą.
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Ciut dalej krzyż przydrożny w żelazne ogrodzenie się zbroi.
Naprzeciw ziemianka stara, w jej kierunku skieruj oczy.
W tę właśnie stronę za wiatą rower Twój się potoczy.
Na rozwidleniu kolejnym pokieruje Cię duże drzewo.
Za samotną wierzbą jedź więc teraz, Gościu, w lewo.
Wierzb będzie więcej, jedna obwieści wieś _ _ _ _ _ _ .
					

Że – wbrew nazwie – wierzbą jest, nie jej to wina!
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Przy skrzyżowaniu krzyż za płotem – widziałeś bliźniaczy.
Jedź prosto aż pola uprawne przed sobą zobaczysz.
Musisz wybrać – skręć zatem w lewo, ku asfaltowej ulicy.
Kiedy ją zobaczysz, ujrzysz także zwierzę na tablicy.
Obok wykrzyknika łeb _ _ _ _ _ informuje na znaku,
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Że jesteś blisko, Podróżniku, innego długiego szlaku.
Prosto zmierzaj, wojewódzką przetniesz zaraz drogę.
Zachowaj ostrożność w tym miejscu – ja Ci nie pomogę!
Jedź prosto aż do końca, zaraz w Świerczowie zawitasz,
Gdzie Matkę Boską na rozstaju o odpowiedź spytasz:
75 lat oddziela _ _ _ _ _ _ _ _ ogólną od jej renowacji.
1
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Jedź w lewo, na zachód od tejże Marii, pełnej gracji.
Potem na rozwidleniu w prawo, aż do skraju lasu.
Biała tablica poinformuje Cię tutaj zawczasu,

To Winna Góra! Jak mówi tradycja, armia Napoleona
Miała tu kwatermistrzostwo. W wino była zaopatrzona,
Lecz musiała beczki zostawić. Zostały później odkopane
Przy wybieraniu piasku. Podanie to jest miejscowym znane.

Bo już w niej jesteś, oczywiście! Posłuchaj znaku dolnego.
Ponad kilometr przejedziesz, Koleżanko czy Kolego,
Do rozstaju, przed którym pagórek widać śliczny.
To Góra Charlawa – cenny użytek ekologiczny.

Etymologia nazwy może być jednak zupełnie inna.
Historię też ciemniejszą skrywa nasza Góra Winna –
Podczas wojny hitlerowcy trzymali tu rude kobiety
Do namnażania rasy aryjskiej. Jedźmy, daleko do mety!

Powstała w czasie zlodowacenia – to wał kemowy.
Z racji położenia jest dobrym punktem widokowym.
Dominują na niej rośliny sucholubne, czyli kserofity,
Spotkać można też motyla – pazia z królewskiej świty!

To świetne miejsce dla lubiących piękno przyrody.
Są tutaj z królikami, bażantami i dzikami zagrody,
Nieopodal zaś szlak konny im. „Hubala” każdego urzeka.
Rozejrzałeś się? Wracaj, gdzie Maria pod daszkiem czeka.

Jeszcze tylko parę faktów historycznych Cię czeka:
Okolice te należały kolejno do Pstrokońskich, Szembeka
I biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego, co na Wawelu leży.
Kościuszce on srebra katedry wawelskiej powierzył!

Jeśli chcesz już ruszać dalej, jedź w prawo przed górą –
I tu na drodze spotkasz się z przepiękną naturą.
Po 400 metrach zielony znak drogowy ci podpowie,
Że opuściłeś Wielką Wieś – jesteś w Izydorowie.

Miń kapliczkę, jadąc na południowy wschód, do zakrętu
pierwszego w lewo, za budynkiem nr 9. Dokonam wtrętu:
Wkrótce roztoczy się przed Tobą piękno krajobrazu
Międzyrzecza Warty i Widawki, niewidoczne od razu.

Że koło _ _ _ _ _ _ _ _ _ „Borsuk” ma tu domek ważny.
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Z pewnością nie przeoczysz tej tablicy, jeśli jesteś uważny.

