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QUEST
AKTYWNIE
PRZEZ ŁAWSZOWĄ

Na łące „PONT –CAR” ma siedzibę swoją
Po spływie dla wszystkich on jest ostoją
Smakowitych kąsków zawsze posmakujesz
Przybądź więc z rodziną, to się zrelaksujesz

Gdzie to jest?
Ławszowa znajduje się w gminie Osiecznica w powiecie Bolesławieckim w Borach
Dolnośląskich nad Kwisą. Dojechać tu można z Bolesławca w kierunku Osiecznicy
i Zamku Kliczków, a następnie w Osiecznicy w prawo na Świętoszów. Wyprawę
zaczynamy przy szkole podstawowej w Ławszowej.
Tematyka
Wyprawa pokaże Ci Ławszową – Leśną Wieś nad Kwisą od strony aktywności
sportowej i rekreacji. Dowiesz się, gdzie tu można na rowerze pojeździć a na kijkach
pochodzić. Zobaczysz Przystań Kajakową oraz stadninę koni.

Jeśli po zabawie ciężki sen Cię zmorzy
Zawsze u Oksany możesz się położyć
Serdecznie zaprasza pole namiotowe
Dla wszystkich przyjaciół stale jest gotowe.
Jest pięknie zielono, dużo świeżej trawki
Usiądź pod namiotem policz wszystkie ławki.

Jak szukać skarbu?
Podczas wyprawy postępują zgodnie z zadaniami i poleceniami zawartymi w Karcie
Wyprawy. Twoim zadaniem będzie zebranie kilku liczb, które ułatwią Ci znalezienie
skarbu. Powodzenia na Wyprawie!

Idź dalej drogą, przy plebanii ścieżką gęsiego

Czas przejścia: 30 minut

Po wyjściu na drogę zrób dwa kroki w lewo

Podziwiaj widoki nasz miły kolego
następnie na prawo pod górkę idź żwawo

Cisza, rzeka, piękny las

Będąc na parkingu wytrzeszczaj oczęta

Wszystko tutaj wokół nas.

Stoi tu remiza, nie dla wszystkich zamknięta

Idąc wzdłuż Kościoła i patrząc na niego,

Przybądź do nas gościu miły

Naprzeciwko remizy, po drugiej stronie drogi

Policz wszystkie okna Domu Bożego

Życzliwości nie skąpimy.

Muzeum „Batula” zaprasza w swoje progi

Spoglądaj odważnie a nie ukradkiem,

Ławszowa leży w małej dolinie

Aby zobaczyć bałwany i zające

Tu przez środek wioski Kwisa płynie

Zejdź pod most od lewej i dalej przez łąkę

Dwie części łączy most „zakochanych”

Orkiestra brzozowa zagra Wam poleczkę

Rzadko tu spotkasz ludzi zatroskanych.

A ﬁgurki drewniane potańczą troszeczkę

Ich sumę dokładnie wpisz w pustą kratkę

Wyprawę zaczynamy ze szkolnego parkingu
I zapraszamy do spaceru i umysłu treningu

Na parkingu możesz odpocząć swobodnie,

Mając szkołę za prawym ramieniem

Przed dalszą podróżą posiedzieć wygodnie.

Ruszaj z uśmiechem a nie zmartwieniem

Przez to miejsce przebiega szlak rowerowy
Na rowerzystów od wiosny czeka gotowy

Niech chodnik Cię cały czas prowadzi
Na krzyżówce w lewo skręcić poradzi

Kiedy już odetchnąłeś i podjadłeś zdrowo

Dalej w dół, aż traﬁsz do siedziby strażaków

Teraz wracaj do wsi drogą asfaltową ,

Dzielnych i odważnych ławszowskich chłopaków

Rozglądaj się wkoło nie przegap niczego,
Za chwilę zobaczysz coś urzekającego
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Nieco dłużej spocznij na moście nad Kwisą

Tuż przed zakrętem skręć w prawą stronę,

Znajdź tablicę historyczną - poczytaj troszeczkę.

Przypatruj się drzewom, tak pięknie się kołyszą

Znajdziesz tu wybieg, na nim piękne konie.

O naszej wsi nabędziesz wiedzy kapeczkę

Za mostem w prawo asfaltem i „gęsią dróżką” dalej

W tym miejscu dzieci wolny czas spędzają

Idź teraz prosto do rozwidlenia dróg,

Uważaj nad rzeką, zbyt ostro nie szalej

Konie karmią, czyszczą, potem ujeżdżają

Tam będziesz śmiało w lewo skręcić mógł.
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Wokół Ławszowej tras „na kijki” jest wiele

Zsumuj wszystkie liczby do siebie

Chodzą mieszkańcy w tygodniu i w niedzielę

Dodaj sto i zaraz będziesz w niebie

Turyści też tu chętnie przyjeżdżają

Wynik to „numer” sztachety, za którą

I dzięki nordic-walking okolicę zwiedzają

Ukryty Skarb zmieni twą minę ponurą

Na naszym moście raz jeszcze nogi zatrzymaj swe,

Otwórz przyjacielu skarb znaleziony.

Ta piękna, górska rzeka Kwisą się zwie.

Czyż nie jesteś dumą przepełniony?

Gdy spojrzysz w jej nurt nie oślepiony słońcem

Wpisz się do księgi i zapisz przeżycia,

Zauważysz liczne ryby w wodzie pluskające.

Czy w naszej wiosce coś Cię zachwyca?
Jeśli byłeś z pobytu u nas zadowolony
Zapraszamy, odwiedź ponownie te strony
Gdzie przyroda wspaniała takoż i tutejsi ludzie.
Rozsławiaj wokół, opowiadaj o leśnym cudzie.

Ile kolorów mają przęsła naszego mostu?
Tę niewiadomą w kratkę wpisz po prostu.
Już niedługo koniec wędrowania Waszego.
Szukajcie uważnie skarbu ukrytego,

CE RB
JS A
IE K
M AS
N

PIECZĄTKĘ PRZYBIJ NA KARCIE WYPRAWY
ORAZ NA STR. 39
Autorzy tekstów: Mieszkańcy Ławszowej
Opiekun Wyprawy: Wanda Abram
Korekta: Ewelina Baran
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener questingu
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