Kiedyś rybacy odrzańscy tutaj mieszkali.
iStań
na Odrze
z łodzi
ryby restauracji
łapali
tyłem
do byłej
pod gwiazda złotą
Musieli
cyklicznie,
uważnieśw.
i napewno
I na wprost
do kościoła
Michała kieruj się piechotą
dostarczyć do warzelni nowosolskiej drewno.

Przy pomniku św. Jana klęknij na _ _ _ _ _ _
9

6

Gdy zabraknie Ci już chęci
Bo to hołd dla byłego placu św. Floriana
_ _ _ _ _ towarem Cię zachęci
11
Gdy Boży
starosta
solny kościół ufundował
Dom
Ci pomoże
Żadensię
warzelnik
żałował
pozbyć
smutku opracy
każdejnie
porze.

Świątynia dumą osady się stała

Za
Tobą dom
szefaSoli
wioskowego
I chlubą
Nowej
do dziś pozostała
jedziemy dalej prosto kolego.
Przed
przystankiem
bacznie uważaj
Mijając
krzyż i bliźniacze
drzewo
rękę lewą wystaw i tak też skręcaj.

Skieruj się na lewo, przez pasy w kierunku mostu zwodzonego
Idź
murunie
długiego
ń tyłem
dowzdłuż
byłej
restauracji
pod
Górka
przeszkodą
będzie
dlagwiazda
Ciebie złotą
Skręć
w
prawo,
na
wielkiego
gdydo
przed
Tobą zielony
las kompozytora
– prawie
w niebie.
a wprost
kościoła
św.ulicę
Michała
kieruj
się
piechotą
Przez grząskie piaski z trudem się możesz przedzierać

y pomniku
klęknij
narowerek
_ _ _bankowego
_ _idąc_ podpierać.
Przechodząc
obok
wejścia
domu
jak
nieśw.
daszJana
rady..
to możesz
swój

9 miasta
6
Rzuć okiem na pierwszy herb
zwiedzanego
to hołdGórka
dla
byłego
placu
św.
Floriana
dołek
hopsasa
Dalej nad Tobą _ _ _ _ _ góruje

tylko Ty się nie daj 1ha ha ha

Łączka
lasek,
woda, drzewo
y starosta
solny
kościół
ufundował
Historii
Urzędu
Solnego
wtóruje
w sam raz miejsce dla podróżnego.
den warzelnik pracy nie żałował
Idąc
przed
siebie
zachodu
stronę
iątyniaWzdłuż
dumą
osady
sięwstała
koryta
starej
rzeki
las liściasty
Dojdziesz
do
miejsca,
gdzie
dawniej
Rower do
kładki
będziepozostała
prowadził nas towary były wyłożone
hlubą Nowej
Soli
do dziś

Gdy plac się skończy przejdziesz przez ulicę

Tamdrzewko
napotkasz
banku
kamienicę
Tutaj
tutaj
dróżka
ając krzyż
i bliźniacze drzewo
a przed Tobą “asfaltówka”
eruj sięSkręcaj
na lewo,
przez
w kierunku
w lewo
a niepasy
wdla
prawo
Gdzie
dziś
miejsce
zarobku
Twegomostu zwodzonego
i domuru
skarbudługiego
ruszaj żwawo.
wzdłuż

Dawniej odpoczynek dla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ znużonego

ęć w prawo, na ulicę kompozytora wielkiego7

Przed mostkiem w lewo skręć
zwano ten budynek
iZajazdem
przez drogęPocztowym
uważnie pędź.
echodząc
obok
domu
bankowego
Dlaostrożnie
ludzi wejścia
i koni
odpoczynek
Idź
w lasmiły
łęgowy
uć okiem
nazostaniesz
pierwszynagrodzony.
herb miasta zwiedzanego
gdzie

Trzymając
zachodniego
lej nadTeraz
Tobądobrze
_ _się
_ kierunku
_ _ góruje
porusz główką

Dojdź do
1 budynku poczty współczesnego
iZa
zostań
matematyczną
sówką.
chwilę
miniesz balkonów
torii Urzędu
Solnego
wtóruje kamienicę
Rok
_
_
miesięcy
posiada
Następnie skręcisz przez swoją lewicę
tydzień _ dni wymaga.

c przedWsiebie
w tę
zachodu
stronę
uliczkę
podążaj
śmiało
te liczby
sobie uważnie
jdzieszZsumuj
do
miejsca,
gdzie
dawniej
Masz
za
sobą
drogę
prawie
jużtowary
całą były wyłożone
I dodaj cyfrę zapisaną _ wcześniej
y plac się
skończy
przejdziesz
przez ulicę
Kolejny
bankowy”
miniesz
po prawicy
Gdy
wynik„dom
drogi
do skarbu odkryłeś
Lecz otwórz
wrota
następnej
m napotkasz
banku
kamienicę
połowę
drogi do
skarbu
odbyłeś.kamienicy

Licz kroki od drogi, idź prosto w las
tam od strony serca “dom skrzata” czeka nas.
Dobierz
litery,
hasło
z nich powstanie
Jesteś
u celu,
skarb
już odkryty
Przeczytaj
je
razem
–
masz już rozwiązanie
Przepisz uważnie litery zdobyte

_ _ _ _ _ _ _ _ _
1

2

3 4

5 6 7

8 9

1Odnajdź
2 3 4„strażnika”,
5 6 7 8co w
9 10
11 pracuje
Muzeum

Otwórz skarb znaleziony
On da Ci „klucz” nad którym piecze sprawuje
hmm… pewnie jesteś dumą przepełniony.
Jednak najpierw
zdradź mu
szczerzezapisane
Pozostaw
po sobie wrażenia
na kartach
Co odgadłeś
literamiejsce
po literze
i odłóż
skarb na–swoje
starannie

Zostawnawrower,
księdze
po sobie
ślad kurs weź na lewo
Wsiadaj
wracaj
do drogi,
taBo
droga
doprowadzi
do mostu
to pamiątka
nacię
wiele
lat wielkiego.
Masz
sobą drogęczy
całą
Czyśjuż
Tyzamiejscowy
gościem wśród nas
jesteś
zwycięzcą
okrytym
chwałą
Pamięć o Tobie przetrwa
przez! czas

Dobierz litery, hasło z nich powstanie
Przeczytaj
razem – Skarbu
masz jużprosimy
rozwiązanie
Jeśli niejeznalazłeś
o zgłoszenie

Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy
Miejsce na skarb
do Opiekuna
Wyprawy
o zgłoszenie tego tego
do Opiekuna
Wyprawy
Koordynatora
1 2lub 3 do4 lub
5 do
6 7Koordynatora
8 9ProProgramu!
gramu!
Na innej
WyprawiecoSkarb
Odnajdź
„strażnika”,
w Muzeum pracuje
Najest!
innej Wyprawie Skarb na pewno jest!
na pewno

_ _ _ _ _ _ _ _ _

On da Ci „klucz” nad którym piecze sprawuje
Jednak najpierw zdradź mu szczerze
Co odgadłeś – litera po literze

Miejsce na Skarb
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Gdzie to jest?

Wyprawa Odkrywcó

Gdzie
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?
Nowa
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Wyprawę należy zacząć obok Muzeum Miejskiego przy
ul. Muzealnej 20 w Nowej Soli.

„Szlakiem
solnym po
Nowej Soli

Jak szukać skarbu?

Podczas wędrówki będziesz poszukiwać ukrytych liter.
Trasa Wyprawy w większości prowadzi po chodnikach nowosolskich. Postaraj się dostosować swój strój na miarę
takiej wyprawy. Kiedy znajdziesz Skrzynię Skarbów
w środku będzie Księga Wypraw, w której możesz zrobić
swój wpis, a pieczęć odbij na swojej karcie w „Miejscu na
skarb” jako dowód przejścia.

Gdzie to jest ?
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po chodnikac
rzeki) tworzące doskonałe środowisko życia dla wielu
wosolskich. Postaraj się dostosować swój strój na
gatunków roślin i zwierząt.
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Czas przejścia:

Nowosolskie
Starorzecza Odry
ok. 1 godz.
„Szlakiem solnym po Nowej Soli”

Kiedy ujrzysz spory głaz
usiądź na polance niejeden raz.
Tutaj łabędź, tutaj kaczka
a tam jakaś para goni ślimaczka.
Wsłuchaj się uważnie w szum _ _ _ _
1
a umili Ci to większość czasu.
Nagle wyłoni Ci się stare rzeki koryto
wzdłuż którego ptasie budki lęgowe przybito.
Popatrz w górę, spotkasz pełno _ _ _ _ _ _ _
9
a nie jakieś plastikowe dziwactwa.
Mimo że chowa Ci się rzeka
w końcu i tak na Ciebie gdzieś czeka.
Droga wije się jak żmija
tam gniazdo trzciniak uwija.
Tam łabędzi niemych rodzina do wody _ _ _ _ _ _ _
6
smakołyków różnorakich poszukuje.

Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy szukać będziesz ukrytych liter. Trasa
wyprawy prowadzi przez urokliwe starorzecza Odry – tereny leśne, więc należy pamiętać o odpowiednim ubraniu.
Kiedy znajdziesz Skrzynię Skarbów w środku będzie
Księga Wypraw, w której możesz zrobić swój wpis, a pieczęć
odbij na swojej karcie w „Miejscu na skarb” jako dowód
przejechania.
Przed rozpoczęciem wyprawy skontaktuj się z jej opiekunem.

Teraz w lewo odbij,
wzdłuż kasztanów prosto pomknij.
Twarda droga się wyłania
i nakłania do skręcania.
Zanim ruszysz asfaltówką
pokręć w lewo swoją główką.
Piękna rzeka tutaj _ _ _ _ _ _
8
w naszej nowosolskiej dolinie

Starorzecze – piękna okolica
nie do kupienia przez bogatego dziedzica.
Są to nowosolskie tereny i klimaty
ukształtowane już przed _ _ _ _
2
Odra – piękna _ _ _ _ _ ,
7
rzadko ze swego koryta ucieka.
Otacza Nową Sól niczym wstęga
jednak tu się nie kończy – hen Bałtyku sięga.
Przystań niedawno wyremontowana
dla odkrywców przygotowana.
Mimo, że w koło kajaki i łodzie
my wsiadamy na rower – nie bawimy się w wodzie.
Zaczynamy w Nowej Soli na przystani
dobrze bawmy się kochani.
Patrz prosto na warzelników
i zaczynaj podróżniku.

Nowosolskie Starorzecza Odry

Tutaj _ _ _ _ _ _ _ żaby wesoło kumkają
10
przed bocianami się chowają.
Jest rzekotka i mała grzebiuszka
ale nie wystraszy się ich żadna dziewuszka.
Zwierzęta oglądamy, trasy sie trzymamy
ostrożność do dzikich zwierząt zachowamy.
Nic nam nie zrobią, gdy cicho będziemy!
Może jakiegoś zaskrońca znajdziemy.
W lesie zwierząt mnóstwo żyje
lisy, dziki a nawet żmije.
Zachowajmy się jednak jak na człowieka przystało
aby zwierzętom nic złego się nie stało

Za żelaznym mostem w leśną dróżkę w prawo skręć
nie za szybko tamtędy pędź.
Tam wiekową lipę mijasz
i cały czas do przodu poginasz.
W miejscu gdzie droga odbija do kierunku „sercowego”
skręć żwawo zaraz w lewo.
Uważaj przy asfalcie drogi kolego
spójrz kilka razy w prawo i znowu w _ _ _ _
5
Kiedy asfalt migiem przetniesz
w piękne lasy łęgowe się wetniesz.
W starorzeczu Odry wylądowałeś
nawet się tego nie spodziewałeś.
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Nagle _ _ _ _ _ domów się pokazały,
3
czyżby koniec trasy oznaczały?
Nic z tego rowerzysto drogi
pomęcz jeszcze swoje nogi.
Na wzgórku, na końcu drogi się zatrzymałeś,
czy w lewo i w prawo już spojrzałeś?
Jadące samochody wszystkie przepuść
i w lewą stronę z rowerem się puść.
Przeczytaj uważnie wioseczki nazwę
policz literki i zapisz wynik uważnie: _
A trzecia literkę od tyłu licząc w nazwie
Wpisz tutaj bardzo rozważnie _
4
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