Hasło questu:

Dom Wczasów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ się tutaj znajduje.
7
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Już od lat 40-tych kolonie przyjmuje.
Drewniana część domu z Rabki-Zdrój pochodzi.
Jak widzisz Piwniczną odwiedzają też młodzi.
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Aleją z drzewami do domu drewnianego.
To pensjonat Świetlana na małym wzniesieniu,
A naprzeciwko kładka stoi w jego cieniu.
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QUEST- Wyprawa Odkrywców

Podążaj dalej szlakiem turystycznym koloru _ _ _ _ _ _ _
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Miejsce na skarb:

Spacer piwniczańskimi
zdrojami

Za znanymi Ci schodkami szukaj leśnych wrót.
Przemierzając szlaki, podziwiaj natury cud.
Leśny Park Zdrojowy Tobie przedstawiamy.
Jeden z największych w Polsce, wcale się nie przechwalamy!
Właśnie jesteś pod górą _ _ _ _ _ _ , z mapy to wiesz.
3
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Kierunek niebieskiego szlaku teraz obierz.
Na pierwszym mostku przystań przez krótką chwilę
I ciesz się widokiem ciągnącym się na milę.

Tematyka:

Nacieszyłeś swe oczy? Popatrz teraz w dół,
Zobaczysz tam z kamienia zbudowany mur.

Autorzy questu:

W nim _ _ _ _ kamieni wyeksponowanych.
15

Policz, by zapełnić jedno z pól numerowanych.
Fundacja Mapa Pasji

Ilustracje: A.Jarzębska
Opiekun questu:

Urwiste zbocze to „paryja” a bystra góra „ _ _ _ _ _ ”.
18

Informacja Turystyczna w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Piwnicznej-Zdroju
tel. 184468325 e: informacjapiwniczna@tlen.pl

www.skarbygorali.pl

Następnie podążaj w kierunku obranym,
Za chwilę będziesz skarbem uhonorowany.
Parę kroków pod górę i jesteś u celu,
Tam gdzie Limba gości kuracjuszy wielu.

Questy w całej Polsce:
®

Quest to gra, w którą można grać w dowolnej chwili. Wystarczy
uważnie czytać wskazówki i rozwiązywać zagadki, by otrzymać
końcowe hasło prowadzące do skarbu!

Początek wyprawy:
Spacer rozpoczyna się przy ul. Krynickiej 6, przy parkingu Klubu
Sportowego „OGNIWO” w Piwnicznej. GPS: 49.43365, 20.71068

Czas przejścia:
ok. 2 godz.

Questy - Wyprawy Odkrywców:

Odkryj skarby Górali Nadpopradzkich!
Górale Nadpopradzcy (nazywani
też Czarnymi) zamieszkują dolinę
Górale
Popradu w rejonie Piwnicznejpopradz
d
Zdroju i Rytra wraz z górskimi
Na
przysiółkami. Tylko tutaj
Piwnicznamężczyźni noszą czarne hołośnie
-Zdrój
(portki), a zamiast parzenic mają
lampasy w kolorze czerwonym,
który chroni przed złymi urokami.

cy

Miń teraz czym prędzej sanatoryjną bramę,
A w recepcji hasło wydeklamowane
Zakończeniem będzie wędrówki Twej.

www.questy.com.pl

Jak szukać skarbu:

iOS

Kiedy będzie koniec Twojej leśnej drogi,
Niech wtedy na lewo poniosą Cię nogi.
Na tym skrzyżowaniu chwileczkę odpocznij,
W lesie dojrzysz zarys starej narciarskiej skoczni.

Aplikacja Skarby Górali:

iOS

Inne góralskie questy:

Android

Niech dalej, w stronę asfaltu niosą Cię nogi,
Slalomem zejdź teraz na ostatni etap drogi
Gdy wyjdziesz leśną bramą, skręcaj ostro w lewo,
Twą bramą teraz będzie jedno z drugim drzewo.

Android

Po wykonaniu tej matematycznej zagadki,
Kieruj się przed siebie aż do drugiej kładki.
Jeśli uważnie czytałeś questu treść, nie jesteś gapa

Krzysztof Florys – trener questów, A.Maślanka,
M.Jeżowski, K.Kulig, P.Rychel, K.Polakiewicz
M.Dziedzina, M.Wolańska, E.Buczek, I.Kulig,
K.Tomasiak, A.Fabiś, I.Stanczak, P.Maślanka,
M.Soons, K.Dominik, M.Skalik, S.Łomnicki,

Spacerując questem po Piwnicznej-Zdroju, odwiedzisz najważniejsze miejsca związane z uzdrowiskiem i jego historią. Spacer
urozmaicają ciekawe atrakcje przyrodnicze i kulturowe miasta.

Jesteś w Piwnicznej uzdrowiskiem będącej,
Wyrusz dla zdrowia wśród przyrody pachnącej
Do pięknych miejsc, które będą jak posiłki –
Dzięki nim poczujesz nagły przypływ siłki.
Ruszaj zaraz w drogę, wciąż o tym pamiętaj:
Dla zdrowia to robisz, więc nie jęcz, nie stękaj!
Dzisiaj każdy myśli “chcę być super, chcę być fit”,
Ten quest Ci w tym pomoże, to nie jest żaden kit.
Na parkingu przy murawie zielonej,
Gdzie odbywają się mecze drużyny szalonej,
Zaparkuj samochód, załóż buty wygodne,
Zwróć w stronę centrum swe oblicze pogodne.
Zostaw za sobą „Bronkę” brązową,
Ruszaj w podskokach wyznaczoną drogą.
Znajdź zielone łuki nad niebieską wstęgą.
Zdrowie jest ciała największą potęgą.

Jej potencjał wielki filmowcy odkryli
I w “Zimowym zmierzchu” rolą obdarzyli.
Za torami pręży się kładka – staruszek garbaty.
Szukaj teraz na nim jego powstania daty.

						

A żebyś miał lepiej dla Twojej wygody,
Kieruj się przed siebie na kręte schody.
Idź w górę, oddalając się od rzeki chłodu,
Aż będziesz stąpał po plastrze miodu.
Gdy spojrzysz za swą lewą ręką,
W oddali ujrzysz górę sosną porośniętą.
Czarni Górale dobrze „drapę” tę znają.
Od zbocza stromego Bystrą ją nazywają.

Gdy zobaczysz drewniane domy wzniesione,
Kieruj swe kroki w dół w tamtą właśnie stronę.
Ulica spacerowa nosi imię króla wspaniałego

		

Wtedy wrócisz do drogi insygniami naznaczonej,
Bo ona jest dalszym ciągiem trasy wyznaczonej.
Nią w lewo. Dalej drogowskazów zestaw taki,
Z których każdy wskazuje turystyczne szlaki.
Stąd niebieski szlak prowadzi do

Więc po równi pochyłej kieruj kroki swoje,
Przed Tobą niedaleko mineralne zdroje.
Gdy będziesz mijał zbocze murem opasane,
Spójrz, na chałupie wzory w drewnie wyrzezane.

4

Tam stacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ ,
stoi kolejowa.
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Na rozdrożu spójrz w górę hen, za ptaka lotem,
Kierunek wskaże latarnia najgrubszym splotem.
Znajdziesz skrzyżowanie w kształcie „X” litery.
Zostaw z lewej strony „kropkę” numer 4.
Drewniany dom, _ _ _ _ _ _ _ _ w szczycie jego,
20

Potwierdzają to ci, co quest ten napisali.
Jeśli w prawą stronę zwróci się Twa głowa,
22		

„Chołpina” ta pięknie deską oszalowana
I numerem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jest oznakowana.

Musisz być uważny, by nie przeoczyć tego.

____ ______ ____,

10

Zbadał kwaśne wody _ _ _ _ _ _ _ Gąsiorowski.
26

Z tarasu pijalni widoki zachwycają,
Poniżej z _ _ _ _ _ _ _ _ strumienie tryskają

			

Kieruj się ku drzewom najbardziej okazałym,
Zwęża się tu ścieżka, więc musisz być wytrwałym.
Dalej idąc, swe kroki stawiaj lecz z ostrożna,
Gdyż pomiędzy drzewami do zdroju dojść można.
Jesteś przy pijalni, choć nie od frontu strony,
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Kieruj się chodnikiem, tak jak rzeka płynie,
A kolejna atrakcja na pewno Cię nie ominie.
Idź przed siebie, aż spotkasz kopułę miedzianą
Małej pijalni – przez kształt „bazyliką” zwaną.
Kolejne źródełko tam na Ciebie czeka.
Woda mineralna płynie tu z wiek wieka.
Woda ta właśnie „to _ _ _ _ _ _ _ i smak”.
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Dojdź do dróg rozstaju, stań i posłuchaj:
Idź tam, gdzie można jechać bez łańcucha.

Żeby podejść do „Źródła _ _ _ _”, to już tylko chwilka.
Gdy usta swe zmoczyłeś, odwróć się na pięcie.
Niech Cię źródło prowadzi w lewo na zakręcie.

Wie cała Piwniczna i okoliczne wioski:

Butelkują wodę – to _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Możesz pić do woli, zdrowie zyskasz na tym,
Co tu jest istotne – bez żadnej opłaty.
Ona Cię uzdrowi, bo z tego jest znana
Przez Czarnych Górali „kwaśną wodą” zwana.

Niedaleko na dole, od samego ranka

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bardzo chwalonego.

Podążając przed siebie, dostrzeżesz schodów kilka.
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W czasach przedwojennych tratwy tu pływały,
Potem drewniany mostek wielkie wody porwały.
Przekroczywszy garbuska, co nurt pod nim szemrze,
Przejdź przez drogę na wprost po zebrze.
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Nie pomiń, idąc trasą, co imię króla chwali,
Daty, gdy konstytucję postanowiono uchwalić.
Ustawa zasadnicza w państwie najważniejsza.
Gdy w nią w lewo skręcisz, poznasz ciekawe miejsca.

196 _ _ _ _ _

Teraz suchą nogą przejdziesz na prawą rzeki stronę.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było to utrudnione.

Dawno temu na górze po lewej kamienie wydobywali.
Obecnie park Węgielnik się tam znajduje,
A nad nim wieża widokowa góruje.
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Że jest artystyczna, to wszyscy poznają,
Bo przeróżni twórcy wystawy tu mają.
Na środku pijalni tutaj woda tryska,
Co do organizmu samo zdrowie wciska.

Stań na jednej linii z wierzbą i latarnią.
Licz pięć kroków w górę, tam data – czy masz ją?

Przejdź nad rzeką, którą ojcowie _ _ _ _ _ _ _ _ nazwali.
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Toś serdecznie do środka zaproszony.
Każdy to potwierdzi lub wszyscy bez mała:
Pijalnia ta jest dobra dla ducha i ciała.
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Podnieś głowę, by odnaleźć cytatu ślad.
Zauważ Wędrowcze, że tablic jest sześć.
Na każdej z nich zamieszczona ciekawa treść.
Gdy ugasisz już swe pragnienie wodą kwaśną,
Znajdź w pobliżu szachownicę i z miną raźną
Wybierz któreś z pól na przykład 3E,
A będziesz żywą figurą w tej zdrowotnej grze.
Zaś na szachownicy obróć się ku stronie
Koloru naszych górali, gdzie są kare konie.
Gdy tę zdrową partię dobrze chcesz rozegrać,
		

Jeden na _ 8, drugi na B8 musi stać.
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Koniec zabawy, ruszaj w dalszą część dróżki.
Wróć po swych śladach ulicą Kościuszki.
Zaraz za fontanną znajdziesz Park Zdrojowy.
Nie omijaj go, jeśli chcesz być zdrowy.
Park jest bardzo piękny, lecz podążaj dalej
W górę rzeki Poprad, wybierz jedną z alej.
Za nim, przy boisku biała _ _ _ _ _ _ się zieleni,
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A za nią budynek w kolorach żółcieni.

