
Grupa poszukiwaczy niecodziennych przygód  
wyrusza w niezwykłą podróż po Dąbrowie Górniczej.  

Na końcu wyprawy może znaleźć skarb,  
którego strzeże smok na Górce Gołonoskiej. 2-5 graczy

Przygotuj: 

• kostkę do gry
• pionki 

6.

Bunkier: chowasz się w bunkrze na Podlesiu –  
stoisz w miejscu jedną kolejkę

Autobus: jedziesz autobusem linii 716 na Pogorię –  
przesuwasz się o dwa pola do przodu

PKZ: zwiedzasz pałac – stoisz w miejscu  
jedną kolejkę

Lilia wodna: zagapiłeś się na młaki nad Pogorią I –  
cofasz się o dwa pola 

Park Zielona: przechodzisz przez park – przesuwasz się  
o trzy pola do przodu

Fabryka Pełna Życia: zostajesz na koncercie – stoisz  
w miejscu jedną kolejkę

Rower: jedziesz na wycieczkę rowerową w stylu MTB  
przez Bukową Górę, Recki Las i Górę Bocianek w Ujejscu –  
przesuwasz się o dwa pola do przodu

Znak zapytania: musisz rozwiązać zagadkę – odpowiedz  
na jedno z poniższych pytań

1. Jak głosi legenda, królowa Jadwiga wybrała się na pielgrzymkę 
do kapliczki na Wzgórzu Gołonoskim. Jakie kwiaty występują  
w tej legendzie?

A/ Słoneczniki          B/ Róże 
C/ Fiołki                       D/ Tulipany

2. Pomiędzy którymi dzielnicami są położone Lasy  
Trzebiesławickie?

A/ Trzebiesławice, Tucznawa, Ujejsce           
B/ Graniczą tylko z Trzebiesławicami          
C/ Ząbkowice, Łosień, Łęka  
D/ Trzebiesławice, Ujejsce, Antoniów

3. W której dzielnicy znajduje się malowniczy opuszczony  
wapiennik? Podpowiedź: obiekt leży przy czarnym szlaku  
turystycznym.

A/ Tucznawa          B/ Strzemieszyce Wielkie  
C/ Ujejsce                D/ Ząbkowice

4. Dawny młyn Freya w Okradzionowie – obiekt znajdujący się 
na Szlaku Zabytków Techniki – inaczej jest nazywany…

A/ Domem na skale               B/ Domem młyńskim  
C/ Domem na wodzie           D/ Domem nad brzegiem rzeki

5. W razie niepogody możesz pojeździć na deskorolce  
 w krytym skate parku, który znajduje się…

A/ W śródmieściu           B/ W Łęce  
C/ Na Manhattanie        D/ W Gołonogu

6. Co znajduje się na Sroczej Górze w Strzemieszycach Wielkich?

A/ Pomnik sroki          B/ Pozostałości kamieniołomu  
C/ Ruiny zamku           D/ Bunkier

ZASADY GRY:

ZAGADKI

Nie znasz odpowiedzi na pytania?

Bądź czujny! Odpowiedzi znajdziesz w artykułach w „Przeglądzie Dąbrowskim”. 
Czytaj uważnie 

Zaczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek na kostce.

W trakcie wspólnej wyprawy czekają na was przeszkody i ułatwienia. 
Jakie? Sprawdźcie, co kryje się pod symbolami!

DĄBROWSKA 
WYPRAWA

Odpowiesz dobrze – przesuwasz się o trzy pola do przodu                        Nie wiesz – stoisz w miejscu jedną kolejkę                       

Odpowiesz źle – cofasz się o dwa pola 

5.

19 lipca ruszyła interaktywna gra miejska! 

Więcej informacji na stronie: www.dabrowscydetektywi.pl
LUBISZ GRY? 

META

ROZWIĄŻ ZAGADKĘ 

KRYMINALNĄ 

SPRZED LAT!

4.

3.

2.
1 .

WYGRYWA OSOBA, 

KTÓRA JAKO PIERWSZA  

DOTRZE DO METY! 

START

ZAGRAJ W MIEŚCIE! 

 #DGdlaAktywnych

#dziejesiewDG

Autorzy zdjęć: Andrzej Kryza, Dariusz Nowak, forum zaklinaczeczasu.pl, Milena Sobieraj (grupa DG w Obiektywie).

 Więcej dąbrowskich ciekawostek znajdziesz na:

 Fabryka Pełna Życia  i   Dąbrowa Górnicza – profil oficjalny  
oraz na: www.dabrowa-gornicza.pl


