Witamy w Santoku - pradawnym grodzie,
który od wieków stoi przy płynącej wodzie.
Dziś wyprawa o rzekach będzie,
które Santok opływają wszędzie.
Santok, w średnich wiekach już znany
- przez stulecia bardzo poważany.
Dla Galla Anonima „strażnica Królestwa i klucz”,
Masz możliwość Podróżniku, więc się o nim ucz.
Stoisz na parkingu przy drewnianej wiacie,
rusz przed siebie, mój drogi bracie.
Idź! Po lewej schodków znajdziesz wiele,
a most masz przed sobą na czele.
Przejdź mostem na drugą stronę Noteci,
a Warta Ci również swym lustrem zaświeci.
Wróć! Zerknij na stronę prawą,
zobaczysz panoramę ciekawą.
Kieruj się prosto na pasy
i nie zbaczaj z tej trasy.
Na „plecach” masz gniazdo bocianie,
ale nie zwracaj uwagi na nie.
Za Sobą masz tablicę informacyjną
z wiadomością turystyczno – edukacyjną

O czterech rzekach w Santoku

Znajdziesz tam trasę do Wieży
_ _ _ _ _ _ _ _ _ i Muzeum,
4
lecz w drodze do SKARBU to żaden przełom.

Nowe budynki mieszkalne na morenie posadowiono.
Dla nowych i młodych swojaków w pocie czoła
wystawiono.
Lecz teren z tym zadaniem zostaw na inny czas.
Teraz odkrywaj rzeki i nie zawiedź nas!

Ostrożnie! Tu nie świeci światło zielone,
przejdź po pasach na drugą stronę.
U góry ważna informacjaOchrony Przyrody i Dóbr Historycznych
Ziemi Santockiej- ogłasza się Fundacja.

Mijasz przedszkole i obiekt pocztowy,
a z prawej strony masz budynek sołtysowy.
Dochodzisz energicznie do rozwidlenia dróg
i zastanawiasz się, którą z nich pójść byś mógł.

Przy lustrze skręć ostro, niech Twój krok nie będzie
żwawy,
bo ominiesz budynek „żywy” i niezwykle ciekawy.
Oto Gminny Ośrodek Kultury przedwojenne czasy pamiętają jego mury.
Sklep miniesz i dawny magazynu zbożowego budynek.
Do skorzystania z Programu SAPARD był to
przyczynek.
Teraz jest tutaj siłownia i fajna biblioteka.
Sztangi, wystawy i książki - to na Ciebie czeka.
Jeżeli chcesz w wędrówce zaczerpnąć odrobinę
kultury,
wejdź, i poszukaj ciekawej lektury.
Idąc, mijasz tory wzdłuż lewego boku
i zmierzasz do _ _ _ _ _ _ Polskiej bloku.
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Na santockiej ulicówce wszystkie domy stare,
niektóre po „styropianowym liftingu”, ale całkiem
„jare”.
W ogródkach kolorowe kwiecie rośnie
i santoczanom oczy świecą radośnie.
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Idź kilka metrów w dół i skręć ostro w prawo,
miniesz plac z wesołą, dziecięcą zabawą.
Przed Tobą, na lewo, łąki z wałem
przeciwpowodziowym,
Ty zaś stoisz na mostku nie zbyt nowym.
Pod Tobą Pełcz: w przeszłych czasach bardzo
używana.
Rzeczka ta, Polką przez niektórych zwana,
w dolnym biegu jest skanalizowana.
Lecz czasami tego nie widać-tak jest rozlana.
Pod Santokiem do Noteci uchodzi,
ale my wodę lubimy, nam ona nie szkodzi.
Dawniej żyły w niej łososie
i kto mógł, spożywał je duszone we własnym sosie.
Dosyć o Pełczu, rzeczce mało znanej.
Teraz kilka słów o Noteci, przez wędkarzy kochanej.
Leszcze, płocie, sumy, szczupaki, i brzanywędkarzom połów to, owszem, znany.
Lekko skręć w prawo, Podróżniku Dociekliwy.
Przy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wody
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mostek znajdziesz urokliwy.

O czterech rzekach w Santoku

ZWIEDZAJ I BAW SIĘ
W KRAINIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Jednak z niego nie skacz szukając ochłody!
Oto pod Tobą Noteci Starej nurt
i widok masz wspaniały z mostku obu „burt”.
Kiedy lico Swe zwrócisz na zachodnią stronę
zobaczysz Santoka z wieżą wzgórza zielone.
Widok na południe i wschód
przybliża Cię do SKARBU wrót.
Lecz to nie koniec Twojej wyprawy,
Gościu SKARBU ciekawy.
Musisz wrócić na trasę wcześniej poznaną,
by zdobyć nagrodę obiecaną.
Na prawo nowy dom i brama z lwami - zdobyczy
nie strzeże!
SKARBU w nim nie znajdziesz – mówię Ci to
szczerze!
Kilka kroków dalej _ _ _ _ _ „_ _ _ _ _ _ _„
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stoi.
Jeżeli hasło wiadome, ktoś SKARB zdobyć Ci
pozwoli.

Tropicielu Wytrwały, skarb wielki posiadłeś,
bo znaki ukryte w trasie odgadłeś.
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, to ukryty SKARB,
w dolinach rzek bardzo wiele wart.
To on, powodziową spłaszcza falę
i nasze domy ochrania niebywale.

Miejsce na Skarb
Pieczątka przybita, Przyjacielu drogi?
Zostaw ją, by innego odkrywcy nie spotkał zawód
srogi.
Odpoczywaj, spaceruj, boś gościem jest
oczekiwanym
i bądź dobrze przez wszystkich wspominanym.
Jeśli nie znalazłeś Skarbu prosimy o zgłoszenie
tego do Opiekuna Wyprawy!
Opiekun wyprawy: Gminny Ośrodek Kultury
w Santoku – tel. 95 728 75 37

www.kst-lgd.pl
www.wyprawyodkrywców.pl
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O czterech rzekach
w Santoku
Gdzie to jest?

Santok, to malownicza miejscowość położona
w północnej części województwa lubuskiego,
w powiecie gorzowskim, 13 km od Gorzowa
Wielkopolskiego, przy drodze nr 158.
Santok leży w miejscu, gdzie Noteć wpada
do Warty i z tego punktu należy rozpocząć
wyprawę.
Tematyka:

Santok kojarzony jest przede wszystkim z Wartą
i Notecią. Wyprawa pozwoli zdobyć wiedzę
na temat innych rzek płynących przez tę
miejscowość.
Jak szukać skarbu?

W wędrówce do skarbu będziesz poszukiwał
ukrytych liter. Twój spacer zacznie się na
promenadzie i będzie wiódł przez ulice Santoka,
aż do malowniczego celu. Kiedy dotrzesz do
skrzyni, odbij pieczątkę na karcie i zostaw ją dla
innych Odkrywców.
Czas przejścia: 35 min.
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