
Na łuku odbij w prawo, a gdy energetyczny słup miniesz,

Do asfaltowej drogi dołącz, byłeś tu pamiętasz już? 

na skrzyżowaniu równorzędnym w lewo śmiało rusz.

Żegnasz już Barycz, zaraz miniesz most niewielki,

marzannę w Grabi topią w marcu tutaj bąbelki.

Trzymaj się głównej drogi, niebawem kolejny mostek,

pod nim maleńka Pałusznica, woda w niej sięga kostek.

Policz duże przęsła z jednej strony, jest ich _ _ _ _        jedynie, 

niech Ci ta liczba na kartce tylko nie zginie. 

W czasie II wojny światowej majątek Niemcy przejęli,

a po konikcie zbrojnym Polacy odzyskać go chcieli.

Następnie w ośrodek wypoczynkowy zamieniony,

obecnie dla uczniów zespołu szkół jest przeznaczony. 

Do Swojskiej zmierzasz, z piasku jest stworzona

odbij  w nią w prawo, niezbyt długa jest ona.

Na skrzyżowaniu prosto, a potem w lewo pędzisz,

Jechałeś już tą drogą. Poznajesz okolicę?

Zaraz w prawo w Wakacyjną skręcisz ulicę.

Gdy już wrócisz po wycieczce do ośrodka,

koniecznie pamiętaj, żeby wejść do środka.

skręć od razu w prawo, z tą ulotką nigdy nie zginiesz.

Dojedziesz do skrzyżowania, rondo przypomina odrobinę,

do mety dotrzesz szybciutko, nawet nie w godzinę.

Powiedz stworzone z liter hasło w recepcji,

to zadanie jest niezbędne w questu koncepcji.

Za poprawny slogan otrzymasz wyjątkową pieczątkę,

będziesz miał z tej wycieczki wspaniałą pamiątkę.

Przespaceruj się jeszcze po angielskim parku urokliwym,

Janusz Szweycer dobrze wiedział, jak być tam szczęśliwym. 

Jak już siły swe zregenerujesz, na rower wsiądź,

wyjeżdżając z bramy w prawo, ostrożny tylko bądź.

w ulicę Kolonijną (pierwszą w prawo) zaraz skręcisz.

W dawnych czasach POWiacy ćwiczyli w Ostrowie,

stąd Szweycer ruszył też na wojnę, powiem ja Tobie.

Synowie Stanisław i Zbigniew również bronili ojczyzny,

w kampanii wrześniowej zginęli, nie zagoiły się blizny.

90 min.

Śladami Janusza Szweycera
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Quest rowerowy z okazji 600-lecia nadania 
praw miejskich Łaskowi.

Tematyka

Miejsce startu
Wyprawa zaczyna się w 

Hotelu Columna Medica w Łasku, 

ul. Wakacyjna 8, woj. łódzkie. 

 GPS 51.611674, 19.215548

Na czym to polega?
Udaj się na start i czytając kolejne wskazówki 
dotyczące trasy, rozwiązuj zagadki prezentujące 
wybrane obiekty miasta. Na końcu trasy otrzymasz 
hasło prowadzące do skarbu – pamiątkowej 
pieczęci.  Dodaj quest do ukończonych na 
portalu www.Questy.org.pl 

Hasło questu:

Miejsce na skarb:

Autor questu
Magdalena Binkowska

Konsultacja i wersja mobilna questu
Krzysztof Szustka, Fundacja Calamita

Opiekun questu

Więcej questów 

w Dolinie Grabi: 

www.dolinagrabi.pl

ul. Wakacyjna 8, 98-100 Łask
Hotel Columna Medica

tel. +48 43 300 90 00 
wwww.columnamedica.pl

Aplikacja „Questy
- Wyprawy Odkrywców”
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Chcąc uatrakcyjnić sobie nieco pobyt w klinice,

przy pomocy questu zwiedzisz najbliższą okolicę.

Przez Kolumnę, Barycz, Łask Cię poprowadzi,

w ciekawe miejsca zajrzeć wtedy nie zawadzi. 

Zanim jednak wyruszymy w niedaleką drogę

Ja Ci nieco historii Kolumny poznać pomogę.

Była to niegdyś piękna, letniskowa osada, 

pochwalić się tą informacją teraz nam wypada.

Na wzór miast-ogrodów ją zaprojektowano, 

letników z pobliskiej Łodzi do niej zapraszano.

Wielkie zainteresowanie wzbudzała wśród gości,

na każdej uliczce było słychać oznaki radości.

Również dzieci przyjeżdżały tu na kolonie,

by spędzić cudowne wakacje na przyrody łonie.

Korzystać z czystego powietrza w pobliżu lasów,

z daleka od aglomeracji i wielkomiejskich hałasów.

zobaczysz znak drogowy z boku postawiony. 

_     _ _ _    _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w kodeksie się nazywa,

do zachowania szczególnej uwagi kierowcę wzywa.

Te piękne, odległe czasy jednak dawno minęły,

nieciekawe lata dla osady Kolumna się rozpoczęły.

I choć jeszcze daleka droga, by przywrócić jej blask,

to walczą o to Kolumnianie i władze miasta Łask.

Wsiadaj zatem na rower i ruszaj do bramy,

a za nią zaraz w lewo, wspólnie radę damy. 

Niech Cię jazda na wprost za długo nie nęci,

bo trasa w ulicę Kolonijną na lewo zaraz skręci.

Zwróć uwagę po prawej chatki stoją drewniane,

niektóre piękne, inne odrobinę zaniedbane.

Z takich domów niegdyś Kolumna słynęła,

zanim era jej schyłku powoli zbliżać się zaczęła.

Na rozwidleniu dróg trzymaj się prawej strony,

Za nim ostro, lecz ostrożnie w lewo odbijasz,

znak ograniczenia prędkości do 20 mijasz.

Jedź cały czas prosto, aż zobaczysz rondo zielone,

tam na kamieniu ciekawe informacje są zamieszczone.

Start Dalej krzyż przydrożny i wjeżdżasz w piękny las,

może na małą przerwę nadszedł już czas?

Zejdź z roweru i rusz na spacer po zagajniku,

w sezonie jesiennym grzybów tam bez liku.

Gdy ponad kilometrowy odcinek prosto przejechany,

na końcu terenu leśnego bądź skoncentrowany.

Zobaczysz znak pierwszeństwa i szlak rowerowy żółty,

Prosto to nadal Twój kierunek podróży,

mam nadzieję, że ta wycieczka Ci się nie dłuży.

Kolejny punkt na mapie, może być warty zatrzymania,

to kapliczka-domek po prawej, wejdź tam bez wahania.

a za nim krzyż przydrożny na cokole z metalu kłuty.

  

Wtedy w lewą stronę w ulicę Podleśną śmiało rusz,

za moment po prawej ukaże Ci się ogród pełen róż.

To świetne miejsce na odpoczynek i relaksu chwilę,

wśród drzew, bylin i kwiatów czas spędzisz mile.

Wróć na Podleśną ulicę i skręć w nią w prawo,

do osiedla mieszkaniowego zbliżasz się już żwawo.

Zapisałeś rozwiązanie, wracaj więc ostrożnie na szlak,

po prawej nowoczesne budownictwo – to będzie znak,

Żebyś za nim na ostrym łuku trzymał się prawej strony,

zaraz zobaczysz po lewej dworek niegdyś postawiony.

tę nietrudną zagadkę z pewnością rozwiążesz w mig.

Są dwie bramy, które prowadzą Cię do niego,

w tę otwartą spróbuj wjechać Koleżanko, Kolego.

Jedź teraz prosto i trzymaj się asfaltu,

to dość ruchliwa droga, nie ma więc żartu.

Z prawej strony pojawi się niebieska rura i brama,

niech się tam na chwilę zatrzyma Twojego roweru rama.

Zobaczysz domki i po prawej trzy duże bloki kolorowe,

za kotłownią niech koła w lewo skręcić będą gotowe.

To       _ _ _ _ _        _ _ _     _ _ _     _ _   _ _ _ _  MPWiK,

to Szweycer był autorem jego nowego początku.

Poznałeś już dawnego właściciela tego majątku,

W pierwszych latach XX wieku dworek przebudowano,

alkierzem, kolumnami, ryzalitem pięknie ozdabiano.

Jadąc drogą asfaltową, pilnuj się, gdy skończy się las,

bo za linią gaju, zaraz w pierwszą w lewo skręcić czas.

Trzymaj się głównej ścieżki, na skręty nie zbaczając,

uważnie pod kółka roweru dla bezpieczeństwa zerkając.

Dojedziesz do niewielkiej tamy na rzece Grabi,

lecz niech Cię na czysta woda tylko nie zwabi.

Bo pochłonęła już kilka razy niejednego chojraka,

więc porozglądaj się i dawaj stamtąd drapaka.

Wizja miasta-ogrodu  powstała w jego  głowie,

(Ebenezer Howard – tak się twórca tej koncepcji zowie).

Wróć na rondo i zjedz 3 zjazdem, to ulica _ _      _ _ _ _ _      , 

Twoja dalsza trasa jest już dla Ciebie gotowa.

To _ _      _ _         _ _ _ _ _      _ _ , nosi imię pewnego ocera.   

podejdź, a będziesz wiedział, że jest to dąb Szweycera.

To bardzo ważna osoba dla mieszkańców Kolumny,

bo to on założył tę osadę i był z tego bardzo dumny.

Trzymaj się cały czas z pierwszeństwem drogi,

mam nadzieję, że nie są zmęczone już Twoje nogi.

Miniesz niewielki mostek, a pod nim małą rzeczkę, 

za chwilę podniosę skali trudności poprzeczkę.

Po lewej za mostem znak z kolorową graką

_      _ _ _   _ _ _ _ _     _ oznacza, zgodnie z prawa logiką. 

Teraz trochę pod górkę, a po prawej budynku ruiny,

stał tam XVI- wieczny młyn z drewna, a nie z gliny.

Jakiś czas temu pochłonęły go ognia płomienie

i teraz pozostał w pamięci tylko jako wspomnienie. 

Za murowanym domem skręć ostro w prawo

i pod górkę na asfaltową drogę, o tak brawo!

Wjeżdżasz do wsi Barycz, prosta będzie droga,

niech żadnego skrętu nie szuka Twoja noga.

Za rozwidleniem dróg po lewej wiejska świetlica,

tam boiska i plac zabaw – to dla dzieci okolica.

Za chwilę skrzyżowanie, _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ się zowie,

z prawej jest pierwszeństwo niech każdy się dowie.

Twój kierunek prowadzi Cię prosto do Ostrów tablicy,

na pewno przyjrzałeś się uważnie tej okolicy.
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