PRZEMYSKI QUESTING

Krêci mnie ROWER
i chêæ poznawania

Przed Tob¹ wyprawa rowerowa na zachód oraz na wschód od
Przemyœla. Jej celem jest promocja szlaku rowerowego „Green Vello”, poznawanie historii
i okolicznych zabytków, propagowanie aktywnoœci fizycznej jak i intelektualnej oraz przede
wszystkim – dobra zabawa i mi³e spêdzenie czasu.
Jeœli pokonasz jedn¹ z tras w dniu 2 paŸdziernika 2016 r. w ramach obchodów
Œwiatowego Dnia Turystyki oraz udzielisz poprawnych odpowiedzi na pytania z tekstu
i poka¿esz nam swoje zdjêcie z jednym z obiektów na trasie, otrzymasz
upominek/nagrodê. Czekamy na Ciebie 2 paŸdziernika przy stoisku PTTK na Przemyskim
Rynku w godz.13:00 – 18:00.
Start: Pomnik Orl¹t Przemyskich – kiedy zosta³ postawiony obecny pomnik?
Meta: fontanna z niedŸwiadkiem na Przemyskim Rynku - dlaczego w herbie
jest NiedŸwiedŸ?

kierunek ZACHÓD
dystans ok. 10 km - udaj siê œcie¿k¹ rowerow¹ – szlakiem „Green Velo” przez k³adkê rowerow¹.
Po przejechaniu na drugi brzeg Sanu mijasz Kaponierê 8813. Radziecki bunkier z czasów II wojny
œwiatowej – jak aktualnie nazywa siê ten system umocnieñ? Jad¹c mijasz ogródki dzia³kowe –
co to za ogródki? (Ich nazwa jest umieszczona na tablicy). W dalszej czêœci trasy znajduje siê ulica
wybitnego in¿yniera, hydrogeologa, profesora politechnik we Lwowie i Krakowie. W latach 1912–
34 r. kierowa³ pracami przy budowie wodoci¹gów w Przemyœlu. Co ciekawe, w roku 1908,
korzystaj¹c ze stypendium, uda³ siê do USA. S³ucha³ tam wyk³adów w Columbia College w Nowym
Jorku. Jednoczeœnie pracowa³ przy budowie metra w Brooklynie oraz centralnego wodoci¹gu dla

Nowego Jorku. O kogo chodzi? Tak¿e przy tej ulicy znajduje siê po prawej stronie du¿y budynek –
trochê opuszczony, jednak o ciekawej architekturze – ile ma on wszystkich okien? Szlak
rowerowy „Green Velo” prowadzi do Dynowa, my proponujemy jednak zawróciæ na wysokoœci
Koœcio³a pw. Matki Bo¿ej Zbaraskiej, odczytuj¹c jednoczeœnie na tablicy informacyjnej jacy ksiê¿a
prowadz¹ tê parafiê? Do Przemyœla, a w szczególnoœci do fontanny z NiedŸwiadkiem mo¿na
wracaæ ulic¹ Sanock¹ oczywiœcie z zachowaniem ostro¿noœci.

kierunek WSCHÓD
dystans ok. 8 km - œcie¿k¹ rowerow¹ kieruj siê pod most im. Orl¹t Przemyskich. Przeje¿d¿aj¹c
ko³o stadionu pi³karskiego, który nosi imiê harcerza - lekarza, ¿o³nierza obroñcy Westerplatte –
podaj jego imiê i nazwisko. Dalej jedŸ w stronê mostu im. Ryszarda Siwca, który zaprotestowa³
przeciwko ustrojowi i dokona³ aktu samospalenia na stadionie X lecia w Warszawie – kiedy to
by³o? Œcie¿ka rowerowa przebiega w bliskim s¹siedztwie rzeki San, która ma swoje Ÿród³o na
Ukrainie i przez odcinek ok. 55 km tworzy granicê pomiêdzy pañstwami – jakie ryby mo¿na
z³owiæ w Sanie? Szlak „Green Velo” prowadzi do Bolestraszyc i dalej. Z uwagi na prace
remontowe na szlaku Green Velo, pod mostem skrêcamy na chodnikow¹ œcie¿kê rowerow¹
w stronê miasta – jak nazywa siê ten most? Na zakoñczeniu œcie¿ki rowerowej na chodniku nale¿y
w³¹czyæ siê w ruch uliczny, przejechaæ ko³o koœcio³a pw. Œw. Brata Alberta, nastêpnie sklepu
o ludowej nazwie „Bo¿a Krówka” - jaki to sklep? Przeje¿d¿aj¹c przez parking mo¿na dojechaæ do
œcie¿ki rowerowej tj. powróciæ na szlak „Green Vello”. Dojazd do fontanny z niedŸwiadkiem, który
stanowi metê dla tej wyprawy jest dowolny.

opracowanie graficzne PST / UM Przemyœl

notatki

Opracowanie: Ko³o Przewodników Turystycznych PTTK Oddzia³ im. dr M. Or³owicza w Przemyœlu
przewodnik.przemysl@wp.pl

kontakt:
tel. 606 990 360
tel. 16 678 53 74

