Obok torów stoi samotna, drewniana szopa,
Niech się zbliży do niej Twa lewa i prawa stopa.
Z drzewa listwą dookoła jest obita,
Gdzie jest skarb? – może ktoś wreszcie zapyta.

Skrzyński, dawny właściciel terenu tego,
Chlubił się, że wywodzi się z rodu szlacheckiego.
W jego oﬁcynie dawniej szkoła była,
Nie jedną znamienitość w swych progach kształciła.

Patrz, wrota z drewna, chyba dosyć stare,
Co mają pływających na szybie ryb parę.
Ryba z lewej strony do Ciebie śpiewa,
Z jej strony odlicz listwy a nie drzewa.

Park piękny wokół
pałacu się roztacza,
A wielki miłorząb niech
Cię nie przytłacza.
Ale koniec już tego
wielkiego gadania.
Czas teraz powrócić
do pedałowania.
Alejką prostą wracaj do bramy,
Tablicę „Doliny Sanu” do czytania tam mamy.
Teraz dalej na północ kieruj się śmiało.
Na trasie ładne widoki, a drogi jeszcze niemało.
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Górka przeszkodą nie będzie dla Ciebie,
Gdy ją pokonasz będziesz dumny z siebie.
Dalej jedź prosto przez stuletni las
I rozglądaj się dokoła przez cała czas.

QUEST
BRZEGAMI BŁĘKITNEGO SANU

Dalej przed Tobą widać jak na dłoni,
Drewniany krzyż, co historię od zapomnienia chroni.
Mamy jeszcze jedno dla Ciebie zadanie,
By skarb odnaleźć rozwiąż to równanie.
Pamiętasz? Droga którą jedziesz trzy cyferki ma.
Różnica z dwóch pierwszych, ważny wynik Ci da.
A
Podążaj prosto, miń most i stację benzynową,
Za sklepem „Nad Sanem” szukaj skrętu w Kolejową.
Wzdłuż tej ulicy na wprost się kieruj
i swym dwukołowym mustangiem ostrożnie steruj.
Gdzie kolejka z wąskim torem Przeworsk-Dynów ﬁniszuje,
Tam nie tylko stacja, ale i magazyn się znajduje.
Stara lokomotywa tory zdobi.
Za atrakcję tutaj robi.

miejsce na skarb
Autorzy questu:
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Opiekun questu:
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Tel. 16 652 19 90
E-mail: zwiazek@pogorzedynowskie.pl

GDZIE TO JEST?

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo biegnie po
malowniczej dolinie rzeki San, która rozdziela Pogórze
Dynowskie od Pogórza Przemyskiego. Obszar ten można
poznać wędrując questem, który rozpoczyna się przy
fontannie na rynku miejskim w Dynowie.
GPS: 49°48ʹ53.2ʺN 22°14ʹ00.5ʺE

TEMATYKA

Tematem przewodnim wyprawy rowerowej jest bogata
przyroda doliny środowego Sanu oraz liczne zabytki, które
można odwiedzić podczas wędrówki trasą questu.

CZAS PRZEJAZDU: ok. 3 h

ODWIEDŹ 20 QUESTÓW
NA SZLAKU GREEN VELO
Z APLIKACJĄ MOBILNĄ!

www.greenvelo.pl

Województwo

PODKARPACKIE

W centrum Pogórza Dynowskiego miasto położone
urokiem swym zachwyci osoby zaproszone.
By rozpocząć swą wędrówkę na rynku znajdź miejscówkę
I przed królem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ skłoń swą główkę.
1

Z tablicy na pomnika południowej stronie,
Weź sobie też słowo w drugim wersie umieszczone.
„Na _ _ _ _ _ _ _” tekst ten się zaczyna
14

I ważne historie Tobie przypomina.
Królewska ręka z mieczem kierunek wskazuje
I na trasę Twojej wędrówki w prawo kieruje.
Podążaj drogą na dół, przed mostem skręć w prawo.
Miń parking i dalej w prawo za 10 t jedź żwawo.
Mijaj domy drewniane, wzdłuż drogi rozsiane,
a ulica Sanowa w lewo daje Ci wskazanie,
Na niej znak ostrzegawczy, przeszkodę pokazuje.
Pokonaj _ _ ostrożnie, bo wstrząsy poczujesz.
7

Lecz nie tutaj zagadka się nasza znajduje,
Odszukaj wejście do krypty, którą jeden _ _ _ _ _ _ wskazuje,
11
Historia Zamku w dwóch basztach zamknięta,
Dla archeologów nie lada zachęta.
Żegnając park Starzeńskich, kieruj się na wprost,
Uważnie przejeżdżając przez kolejny most.
I dalej tą drogą podążaj przed siebie,
Miniesz prom, ale on dzisiaj nie czeka na Ciebie.
Gdy zmęczenie już strapi twoje biedne nogi,
W gospodarstwie „Nad Stawami” znajdziesz odpoczynek błogi.
Dojedziesz tam, gdy po prawej droga pokaże się szeroka,
A za nią w dole dom, a za nim staw. Oba widoczne dla oka.
Tam przy wejściu do „chaty” _ _ _ rzeźby witają,
10
I na pogórzańskie przysmaki wszystkich zapraszają.
Tu odpocząć możesz biernie i aktywnie,
Czas spędzając z piłką bądź wędką całkiem produktywnie.

Za zakrętem kościelna wieża to Twój jest kierunek,
Dojeżdżasz do punktu MOR. To nagroda za frasunek.
Tu odpoczniesz, zachwycisz się widokami,
Gdzie Winnica góruje nad dolinami.

Czas znów ruszyć w drogę. Asfaltem w prawo się kieruj,
By jak najszybciej dojechać do celu.
Tu pośrodku Siedlisk, po lewej stronie,
Stoi stara cerkiew w brązowej odsłonie.

Szybko naciesz oko swe Sanu wstęgą błękitną,
I pod prąd nurtu rzeki, do mostu kieruj się drogą aksamitną,
Pokonaj most dzielnie i na prawo zjedź śmiało,
Dalej prosto przed siebie, tam gdzie wiele rodów swą siedzibę miało.

Nad babińcem odnajdziesz trzy daty wyryte.
Środkową datę zsumuj a znajdziesz wskazówki ukryte.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – to kolejna literka w haśle.
3
Brawo! Poszło Ci jak po maśle.

Zatrzymaj się tam, gdzie dużo tablic. Obejrzyj te włości,
Poprowadzi Cię aleja, na której _ _ _ gości.
5
Spacerując po parku, odszukaj kaplicę,
Przy niej znajdziesz informacyjną tablicę.

Jesteś bystry, więc dalej podążaj tą drogą,
Miniesz most, lecz uważaj bo znak Bircza i _ _ _ _ _ _ _ Cię zwiodą,
9
Skręć w prawo i dalej jedź śmiało,
San przejedziesz i będziesz miał z tego gratkę niemałą.
Przez bramę kładki przeprowadź rower,
Kolejne zadania czekają gotowe.
Z kładki w bok _ _ _ _ _ liny się rozciągają,
4

Nie bój się! Dość mocno kładkę trzymają.
Popatrz skąd płynie rzeka – na południe,
Zobacz jak pięknie tu jest – bezludnie.
Wsłuchaj się uważnie w szum Sanu
i podziwiaj stada czapli i bocianów.
Szukaj jelenia, sarny i zająca,
a gdy cicho będziesz, to spotkasz zaskrońca.
Do głównej drogi pędź i w prawo skręć.
Zapewne na kolejne atrakcje masz jeszcze chęć.
Na skrzyżowaniu na Dynów obierz drogę,
Ja Ci do OSP w Nozdrzcu dojechać pomogę.
Za domem strażaka drogą w lewo się kieruj,
I do cmentarza prosto jedź, nie maszeruj.
W rogu nekropolii stoi obelisk w okolicy znany,
Tu na pamiątkę zniesienia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jest usytuowany.
6
Jedź dalej w dół w stronę widocznego kościoła,
Skąd jego patron św. _ _ _ _ _ _ _ z metalowych drzwi Cię woła.
12
13
Jeśli to możliwe, wejdź i wystrój wnętrza zobacz.
Trzy _ _ _ _ _ arkadowa dzwonnica naprzeciwko chowa.
8
Dalej przez most. Miń tablicę czerwonego szlaku rowerowego
I skręć w główną drogę w prawo, Koleżanko, Kolego.
Dojedź do 835 drogi, wcześniej ss. Dominikanki miń po lewej,
A po prawej zabudowania młyna mielącego drzewiej.
Teraz jedź na wprost wzdłuż muru drogą gruntową,
Chwilkę dalej za Twój trud masz nagrodę gotową.
Za pałacem miejsce rekreacji „Trepaz”, przez nas tak nazwane,
Zaprasza byś w altance rozprostował nogi sterane.
Potem wróć do drogi i w górę się kieruj,
Wzdłuż ogrodzenia do bramy pałacu, Przyjacielu.
Wejdź śmiało. Park piękny wokół pałacu się roztacza,
A pomnik _ _ _ _ jego życiorys przytacza.
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