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ODKRYJ TAJEMNICE BELKU 
RICHTIK BELK

Stoisz przed Ochotniczą Strażą Pożarną, 
gdzie ze ściany św. Florian patrzy,
Aby dzielni strażacy bezpiecznie i cało 
wracali z akcji.

Gdy się rozejrzysz, tak jak robi to Święty,
Zobaczysz zabaw plac pełny.
Mieszkańcy Bełku z własnej inicjatywy 
go zbudowali,

I  
  
             go nazwali.

Opuszczamy jednak kolorowe miejsce harców, 
Aby udać się dalej w poszukiwaniu skarbów.
Rozejrzyj się wokoło i znajdź wielkie drzwi
czerwone.
Stań do nich przodem i idź w lewą stronę.
Przejdź kroków 180, aż do skrzyżowania ulic 
dojdziesz.
Tam skręcisz w prawo, gdzie maszyna 
do wybierania pieniędzy się znajduje. 
Po jej lewej stronie kolejne wskazówki 
znajdziesz.

Ścieżkę o nazwie 

                    odgadniesz.
Ścieżka jak sama nazwa wskazuje
Historię Bełku wam prezentuje.
Lecz nic w przyrodzie się samo nie dzieje
Bełkowianie sił nie marnowali i ścieżkę 
    przygotowali.
        Stań tyłem do mapy, przez przejście   
             przejdź śmiało.
  Lecz uważaj przy tym, pasów tu 
       nie mało. 
           Przez pasy bezpiecznie 
                 przechodź.
        Żadnego samochodu nie  
              przeocz.

          Po lewej stara karczma się znajduje,
    Ale nas Kopiec bardziej interesuje.
               Aby do niego dojść, kroków zrób kilka.
          Ukaże ci się na górce kaplica murowana.
      Z Kaplicą legenda jest związana,
Że tajnym przejściem z Kościołem jest powiązana.
W środku grobowiec pięknej Eleonory Lukas 
się znajduje,
I obecnie przejścia pilnuje.

Na górze kamień węgielny w rocznicę wmurowali.
Sprawdź jaką datę na nim wygrawerowali.
I sprawdź jaką rocznicę kaplica obchodziła.

Spisz i dodaj do siebie rocznicy cyfry:

Wróć na chodnik naprzeciw Kaplicy,
Spójrz na bramę wejściową, a zauważysz.

Dalej idziemy w prawą stronę, mijamy rzekę 
co przez Bełk płynie.
Jak jedna z legend głosi, może stąd nazwa 
miejscowości.
Kto wie, czy od bełkotu wody czasem nie pochodzi?
Jednak to kwestia sporna, dlatego ją zostawiamy. 
Ku „ścieżce miłości” szybko podążamy.
Za mostem na rzece idziemy metrów kilka,
Po lewej, ku naszej uciesze
Wyłania się ścieżynka.
Przechodzimy przez drogę ruchliwą,
Wchodząc na bardziej miłą, 
Gdzie asfalt się kończy, a trawa zaczyna
Przejdziesz teraz leśną ścieżką
Z dala od domostw i codzienności.
Poznasz uroki naszej miejscowości. 
Tu fauna i flora na Ciebie wpłyną,
Śpiew ptaków drogę umili, a jak szczęście dopisze 
wiewiórka Twą drogę zagrodzi 
i o okup w postaci orzeszka poprosi.
Po prawej są pola, starannie zadbane
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                Po lewej rozlewisko Bierawki, 
          przez kaczki odwiedzane.
     Pewnie się zastanawiasz, skąd pełna 
romantyzmu nazwa? Rozejrzyj się bacznie dookoła, 
wiosną kaczeńców ujrzysz kwitnące pola.
Tu miłość rozkwita na każdym metrze.
Weź głęboki wdech i doceń to powietrze.
Są też rosłe dęby, mające owoce twarde, 
W śląskiej gwarze „dybionkami” nazwane. 
Wiesz już jak po polsku na nie mówimy?

Droga powoli dobiega już końca, 
Po prawej zza zieleni wyłania się dworku ruina.
Kiedyś tętniąca życiem kraina.
Był tam pałac i folwark – siedziba właścicieli,
Słynnego Baildona, Gemandera i Lukasów.
Po wojnie włości w PGRy zmienili 
i wszystko zaprzepaścili.
Obecnie został już tylko park dworski, młyn
i czworaki .
Idź dalej przed siebie, droga wzdłuż stawu biegnie.
Gdy przejdziesz przez mostek, znów nad Bierawką, 
Przed Tobą bloki wyrosną, a Ty idź cały czas prosto. 
Znów do ruchliwej dochodzisz drogi. 
Skręć w lewo, po kilku minutach drogi, 
zobaczysz płot srogi.Tam boisko LKSu Bełk się mieści. 
Na murawie młodzi i starsi trenują. 
Na swoim koncie sukcesy mają, 
kibicom nudzić się nie pozwalają,
A także na laurach nie osiadają.
Podążaj dalej, niech chodnik prowadzi Twe nogi. 
Trzymaj się traktu ciągle lewej strony.
Ujrzysz wysoki płot murowany, a za nim ogród 
zadbany, gdzie seniorzy jesień życia spędzają. 
Dom ma swą nazwę, która nad bramą widnieje
Przepisz dokładnie co tu się dzieje: 

Podążaj chodnikiem, ciekawe czy zdziałać 
to zdołasz.
Bądź cierpliwy, idź, aż płot się skończy.
Znajdź ulicę z lewej, wejdź w nią.
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  Czworak – w zespole zabudowań dworskich lub folwarcznych budynek mieszkalny o czterech mieszkaniach, z których 
każde ma osobne wejście z zewnątrz. Przeznaczony zazwyczaj dla służby.
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              W dół podążaj, a po prawej stronie
          Ujrzysz budynek stary – kiedyś szkoła 
      w nim się mieściła.Obecnie gwar i śmiech  
 przedszkolaków się rozwija.
             Przyjrzyj się budynkowi, lecz nie zbaczaj z drogi.
         Nie wahaj się niech ulica prowadzi twe nogi.
     Zakon miniesz z lewej strony, 
 wielki budynek wysokim płotem otoczony.
W nim zakon Sióstr Służebniczek się znajduje,
Zdrowiem seniorów się zajmuje.
Idąc dalej drogą, kościół znajduje się przed Tobą.
Pod wezwaniem jest świętej Marii Magdaleny, 
Niepozorny, ale cenny, kryje w sobie skarb wielki.
Stare obrazy, organy nie małe, 
w ołtarzu figury słynnego twórcy, 
Który w Krakowie stworzył ołtarz duży, 
nazwisko jego pewnie znasz.
To                 artysta, 

którego od wielu lat znamy.
Stary kościół, teraz odnowiony. 
Lecz blaskiem nowego przysłoniony
Ale nie zaprzątaj sobie teraz tym głowy, 
o to mamy po prawej piękne ogrody. 
Skręć w nie śmiało, o zgodę nie pytaj. 
Wiosną kwitnących magnolii tu nie miara
Wśród nich figurka panienki mała.
Możesz na ławeczce przysiąść i chwile odpocząć. 
Rozejrzyj się wokoło, teren ten jest bardzo stary
Tak ja budynek Fary – w gwarze śląskiej 
proboszcza dom tak nazywamy.
Po Polsku, tak jak dobrze wiesz

    
Nowy kościół w 2007 do użytku został oddany.
Na tablicy ogłoszeń znajdziesz informację, 
kto patronem jest świątyni naszej.
Św.                   

Wróciłeś znów do ul. Głównej, 
którą już jakiś czas szedłeś.
Znajdź chodnik, wzdłuż niej biegnący 
i idź nim w lewo.
Dojdziesz do skrzyżowania dróg, 
pamiętasz je sprzed godziny?
Tam restauracja „Mat” się znajduje.
Śmiało wejdź do środka, 
ulotkę dzierżąc w dłoni.
O nagrodę za wysiłek zapytaj.
Aby znaleźć skarb, hasło podaj 
przy barze.

Quest został stworzony w ramach projektu 
"Młodzi. Kreatywni. Aktywni." 

Młodzież gminy przygotowała 4 ścieżki questowe 
w sołectwach: Bełk, Książenice - piesze 

oraz Palowice-Szczejkowice, Stanowice - rowerowe.
Przejście wszystkich Questów i zebranie 4 pieczątek na 
ulotkach uprawnia do odebrania upominku od opiekuna 

Questów - Funduszu Lokalnego "Ramża". 
W tym celu prosimy o kontakt poprzez e-mail: 

fundusz@ramza.org
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C.D. HASLO:

   Gdzie to jest?
  Bełk jest najstarszym i największym sołectwem 
położonym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka
-Leszczyny. Znajduje się w subregionie zachodnim 
Województwa Śląskiego. Najwyższym szczytem jest 
góra Ramża – 324 mnpm. Przez miejscowość płynie 
rzeka Bierawka.  

Jak dojechac?
Przez Bełk wiedzie droga krajowa nr 925 w kierunku 
Rybnika i Katowic. W odległości 2 km znajduje się zjazd 
z autostrady A1 (zjazd na Rybnik). Do Bełku można 
dostać się komunikacją miejską Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego z Żor, Rybnika i Czerwionki-
-Leszczyn, a także prywatną komunikacją autobusową z 
Rybnika oraz Katowic. 

Poczatek Questu
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełku, 
ul. Palowicka 5
50  07’45.8’’N 18  42’35.7’’E

Czas przejscia
75 minut

Opiekun Questu
Fundusz Lokalny Ramża
http://www.ramza.org/
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zowie się.

Projekt współ�nansowanyh ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego  


