Wiedzieć o kilku szczegółach musisz
Zanim w dalszą drogę wyruszysz
W krośnickiej gminie stawów jest dokładnie trzynaście.
Największy przed tobą – Czarny Staw – a hektarów ma sto
dziewiętnaście.

Tutaj koniec trasy a także początek
Znajdź ten bogaty zakątek

Dalej jedź prosto w cudowny las
I bądź uważny przez cały czas.

Stań przed tablicą, daty z mnichów do siebie dodaj
I dobrą odpowiedź podaj: _ _ _ _
Następnie wynik podziel przez tysiąc
Obliczenia przecież nie zajmą Ci miesiąc.

Mając po lewej staw Czarny Las
Spójrz w prawo – tam jest nr 30 wjazd
Od znaku po prawej brzozy są ważne
Policz po kolei każde

Hasło
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drogę Ci wskaże

I miejsce ze skarbem pokaże

Wynik _ , _ to liczba kroków do celu
Zagadki nie rozwiązało zbyt wielu
Następnie spójrz do góry
I ściągnij to co nie jest darem natury.

I na siódmej brzozie się zatrzymaj
I tutaj kolejnej wskazówki szukaj
Korzeń drzewa i zielony znaczek widzisz
W dalszą drogę za chwilę ruszysz
Na rozwidleniu dróg się zatrzymaj
I odpowiedzi na znakach poszukaj
Suma kilometrów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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wynosi
I na dobrą zabawę się zanosi
Dwie różne daty na mnichach mijamy
Wiedzę na ich temat już posiadamy
Zapamiętaj obydwie
Bo później może przydać się: _ _ _ _ i _ _ _ _

Wyprawa Odkrywców

Stawy
,
Krosnickie
Gdzie to jest?

Wyprawa zaczyna się Krośnicach i prowadzi na Stawy Krośnickie
zwane przez miejscowych „Czarne Stawy”. Do Krośnic dojechać
można z drogi Milicz – Trzebnica nr 5

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie
tego do Opiekuna Wyprawy
lub do Koordynatora Programu!
Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Miejsce na Skarb

Rozglądaj się wkoło
A może ujrzysz ptaków sporo
W oddali czapla siwa
Do Ciebie głową kiwa
Czarny szlak niech Cię dalej wiedzie
Jak mnich kiedyś do celu zawiezie.
Strażnik dąb przy drodze stoi
I niczego się nie boi.

Opracowanie: Młodzież i mieszkańcy powiatu milickiego podczas wspólnych warsztatów
zorganizowanych przez Milicki Klub Jeździecki Traper w ramach projektu FIO „Przyjemne
z pożytecznym” w dniu 21.07.2009 r. Szymon, Zosia, Robert, Konrad, Sebastian, Daria, Maciej,
Krzysiu, Andrzej, Kasia, Darek, Justyna, Filip, Magda, Marcin, Viola, Tomek, Hania i Iwona.

Lustro wody wzburzone
Bo ryby przestraszone
Na niebie bielik szybuje
Na pewno na karpie poluje

Opiekun Wyprawy: Iwona Grobelna – Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach,
56-320 Krośnice, ul. Kwiatowa 4, tel./fax: 071 38 46 180,
e-mail: igrobelna@schronisko.krosnice.pl, www.schronisko.krosnice.pl

_ _ _ _ płynie po malutku
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A więc jedź po cichutku.
Cztery drogi przed sobą masz
Lecz kolorową teraz wybierz

Koordynator Programu Wyprawy Odkrywców:
Krzysztof Szustka - Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,
Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, www.ZielonaAkcja.pl, tel. 76 723 81 01

www.nomad-reklama.pl
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Tematyka:

rowerowa – krajoznawcza, prezentująca bogactwo przyrodnicze
Stawów Krośnickich w Dolinie Baryczy

Czas przejazdu rowerem:
2 godz.
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Znowu masz skręcić w lewo
Więc pamiętaj kolego
Niebieski znak jest od tego
Żeby przestrzegać ruchu drogowego

Dostrzeż urok pięknej okolicy
Bo nie znajdziesz takiej w swojej dzielnicy
Duża Przystań – tak ten staw się nazywa
I nie jedna w nim ryba pływa

Siódmą literę hasła czas poznać już
Więc pozostaw po sobie tylko kurz
Przeczytaj nazwę ulicy tej
I trzecią literę spisać chciej - _

Przy tablicy jedź na lewo
A poznasz kolejne stawy parku krajobrazowego
Po prawej Mała Przystań – taki staw
Często pojawia się tutaj żuraw

Na wprost się dalej poruszaj
Wśród dębów się nie zawieruszaj
Chroniony chrząszcz wielki tam się znajduje
To _ _ _ _ _ _ _ _ dębosz ów miejsce zamieszkuje
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Podążaj prosto przez ulicę Kolejową
Niechaj inne drogi Cię nie zwiodą
Mijając trasę kolejową
Jedź dalej ścieżką asfaltową
Z prawej strony aleja drzew ogromnych
Jest atrakcją dla wędrownych

Staw Wrzosowy z Małą Przystanią sąsiaduje
Wiele gatunków ptaków tu przylatuje
Zostaw za sobą te stawy już
No przed Tobą Mały Karol tuż tuż

Wzdłuż niej się kieruj
I rowerem ostrożnie steruj
Tam gdzie dwa drzewa jeden korzeń posiadają
Cenną wskazówkę dla Ciebie mają

W Małym Karolu lin się rzuca
Nad głową skowronek melodie zanuca
Poruszasz się prosto drogą na wschód
Uważaj bo zaraz Cię spotka trud.

Pierwsza litera pojazdu tam narysowanego
Zawiera drugą literę z hasła szukanego - _
Jadąc naprzód miniesz dom darniowy
Który nie jest zbytnio nowy

Gdy w ciszy i spokoju będziesz podróżować
Wiele ciekawych zjawisk możesz zaobserwować
Łabędź, bocian, czapla siwa
Też perkoz i zimorodek gdzieś tu się skrywa

Z lewej strony CETS widnieje
Na wprost czerwona cegła się do Ciebie śmieje
W lewo zwrot i do iglaka pędź
Później za sklepem w prawo skręć

Druga cyferka daty jego powstania: _ _ _ _ _
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Na początku ma ósmą literkę rozwiązania zadania
Jadąc dalej nie zbaczaj z trasy
A zobaczysz drugi dom ze znanej Ci już masy
To z czego jest zrobiony rudą darniową się zwie
Była ona tu wydobywana – nie każdy o tym wie

Jeżeli z lewej mijasz ambonę
To znak że podążasz w dobrą _ _ _ _ _ _
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Za betonowym pomostem trafisz na rozstaj dróg
Skręć w lewą stronę gdzie rośnie chudy buk.
Dużego Karola zostawiasz za sobą
Smród ryb już nie będzie wstrząsać Tobą

Głowę obróć w lewo w prawo
Za czterdziestkę zmierzaj żwawo
Gdy na wprost aptekę masz
Skręcać w lewo najwyższy czas

Lecz dom zostawić już czas
Podążaj dalej ścieżka w las
Przy białej tablicy skręć w prawo wnet
Jedź przed siebie het, het het..

Lin, szczupak płoć, sum chowają się na stawu dnie
Ryby te, choć piękne – to pachną nieładnie

Lecz pamiętaj druhu młody
Że na drodze są samochody
Znów apteka widnieje
Pamiętasz stare dzieje?

Ścieżka piękną w lewo skręć
i zobaczyć staw Chełm miej chęć
Latem i wiosną
Trzciny wokół niego rosną

Jak szukać skarbu?
Cele Wyprawy jest odszukanie Skrzyni ze Skarbem; Jednak
zanim zaczniesz wycieczkę sprawdź stan roweru, przygotuj
sobie przeciwdeszczowe ubranie i zaopatrz się w środek
przeciw komarom. Po drodze wskazówki pomogą CI zebrać
litery potrzebne do utworzenia końcowego hasła.
Życzymy udanej Wyprawy!!!

Gdybyś Krośnic okolice zwiedzić chciał
Z CETS-u rower będziesz miał
My wskazówki Ci podamy
Krośnickie stawy dziś poznamy
Gdy na miejscu są rowery
Weź z nich jeden albo cztery
Swą wyprawę zaczynacie
Spod Centrum wyjeżdżacie.
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Czwartą literkę hasła poznać czas
Samogłoskę z kropką – i już masz! _
4
Na zakręcie jest tablica
Ruszaj tak jak idzie ścieżka przyrodnicza
Na starym dębie znak się znajduje
Co drogę w prawo Ci pokazuje

Na lewo staw na prawo rów
Zatrzymaj się bo to miejsce jak ze snów
Z Ziemi wystają groźne korzenie
Nie jedź za szybko bo stracisz uzębienie
Niech prawą stronę obserwuje głowa
Aż ujrzy tabliczkę „ _ _ _ _ _ pożarowa”
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