A miejsc w Lubniewicach jest co najmniej kilka,
w których przy rybce zejdzie Ci niejedna chwilka.
A rybki są świeże, z morza czy tutejszego jeziora,
każda znajdzie swojego smakosza – amatora.
Smażone, wędzone czy też przepyszne filety,
zajadając się ze smakiem krzykniesz „o rety”.
Poszukaj na tarasie, słupka drewnianego,
w samym jego rogu starannie wstawionego.
Na jego szczycie dwa serca małe są umieszczone
i przez to miejsce jest specjalnie oznaczone.
Bo pod nim skarb szukany jest schowany
i jak dobrze policzysz, będzie Ci dany.
Zsumuj liczby dzisiaj przez Ciebie zebrane,
a dane czterocyfrowego kodu, na tacy będą podane.
Wynik pomnóż dokładnie przez trzy,
dodaj małą trójeczkę i pierwszy wynik masz Ty.

INFORMACJE O

QUEŚCIE

TEMATYKA

Wyprawa zapozna Cię z Lubniewicami i
ukaże, największy skarb jaki tu jest – czyli jeziora. A jakie
uroki ma ten skarb i co oraz gdzie można zobaczyć,
czy też pokosztować to już na trasie questu będzie do
obejrzenia.

GDZIE TO JEST?

Lubniewice to malownicze miasteczko
położone na pojezierzu lubuskim w powiecie
sulęcińskim Quest rozpoczyna się na parkingu w
centrum miejscowości, przy Urzędzie Gminy.

KOD: __ __ __ __
To pierwsze dwie cyfry szukanego kodu,
licz teraz dalej, nie zrób mi zawodu!
Drugą zebraną liczbę powiększ dziesięć razy,
odejmij pierwszą zebraną liczbę dokładnie dwa razy.
I Twój wynik to ostatnie cyfry kodu szukanego,
możesz zabierać się do otwierania skarbu Twojego.
Pieczęć przybij na karcie edukacyjnej wyprawy,
ruszaj na inne questy, do wspaniałej zabawy.
A skrzynię zamknij bardzo dokładnie,
by skarbem też inni mogli cieszyć się ładnie.
Głodny jesteś? Burczy Ci w brzuchu?
Dziś miałeś przecież już tyle ruchu.

JAK SZUKAĆ SKARBU?

Podczas QUESTU należy uważnie
czytać wskazówki i wykazać się spostrzegawczością oraz
umiejętnością rachowania.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych
– Lokalna Grupa Działania

ZAPRASZA NA

QUEST

„Skarby jeziora w Lubniewicach”

Czas przejścia: 30 minut
Quest dostępny na www.kst-lgd.pl
oraz www.QUESTY.com.pl
Miejsce na pieczęć

Jak jeszcze rybki tutaj nie kosztowałeś,
to na pewno kulinarnego szczęścia nie zaznałeś.
A jeśli Ci się spieszy i czasu masz niewiele,
możesz przyjść na rybkę nawet w niedzielę.

Opiekun questu: Natalia Szczepańska – Zych, rodzinnyraj@gmail.com
Opracowanie teksty i gry: Krzysztof Szustka
– trener Questów – Wypraw Odkrywców
Więcej informacji i questach: www.Questy.com.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie” Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych
– Lokalna Grupa Działania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach Inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania”, Projekt współpracy pn.”Promocja Regionów
poprzez Aktywną Turystykę”.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

EDUKACYJNA GRA TERENOWA

START

Lubniewice gorąco Cię u siebie witają
i na przygodę ze skarbami jeziora zapraszają.
Bo miejscowość ta z czystych jezior słynie,
niewiele jest takich miejsc w lubuskiej krainie.
Na parkingu przy Urzędzie Gminy jest początek wyprawy,
Masz coś do pisania? Ruszaj do questowej zabawy.
Burmistrz wraz z Radą Miasta się bardzo starają,
zarówno o mieszkańców, jak i turystów, dobrze dbają.
Promenada, mostki, ścieżki i tablice,
wszystko po to byś poznał dobrze okolicę.
Nowe chodniki, wymiana pieców i równe drogi,
tylko po to, by nikt nie złamał sobie nogi.

W stronę jeziora zejdź długimi schodami
zrób to pomału, drobnymi krokami.
Jezioro do jednych z czystszych się zalicza,
i swoim chłodem każdego zachwyca.

Przy niej, po prawej stronie, serducho umieszczono.
Jaki numer ścieżki, na nim naklejono??
Mostek miłości dalej Cię poprowadzi,
ale rozglądać się wokół nie zawadzi.

W słoneczne dni jest tu wielkie plażowanie,
a w wodzie chlapanie i radosne pływanie.
Ustaw się tak, by jezioro było przy lewym ramieniu
i ruszaj promenadą, w słońcu, a nie w cieniu.

Ptaki wodne tu są na każdym kroku
i dodają temu miejscu dodatkowego uroku.
Łabędzie, perkozy, krzyżówki czy tracze,
a czasami też kaczka z trzcin „zagdacze”.

Po lewej stronie serce wielkie Cię przywita,
które swym wyglądem z daleka zachwyca.
To tablica przystankowa szlaku spacerowego,
z Michaliną Wisłocką związanego.

A w wodzie ryba niejedna pływa
i w szuwarach przed wędkarzem się skrywa.
Szczupak, sandacz, karp czy płoć
Zawsze to jest dla wędkarza „gość”.

Wokół jeziora szlak trasę swoją ma
i w każdym miejscu inną historie Ci da.
A wszystko to związane jest ze Sztuką Kochania,
na pieczęć
bo historia z książki z Miejsce
Lubniewicami
jest związana.

Bo wielu tu nad jezioro przychodzi na wędkowanie
i siedząc z wędką w ręku, biorą się za rozmyślanie.
I tak miło czas nad jeziorem spędzają
wędkarz zmienia przynęty, a ryby się chowają.

Z ilu liter druga część nazwy wyspy się składa?
Ta liczba do Twojej kratki idealnie się nada.
Ruszaj do przodu miarowym krokiem,
zachwycaj się pięknym jeziora widokiem.

Na końcu kładki w lewo skręcamy
i wzdłuż jeziora spokojnie widoki podziwiamy.
Niebawem plaża miejska się pojawi pod nogami,
poczujesz ją dokładnie pod swoimi stopami.

Bo dobre warunki do życia, to mieszkaniec szczęśliwy,
a wtedy też i jest on dla turysty życzliwy.
A pobliski Ośrodek Kultury też się mocno angażuje
i życie kulturalne w Lubniewicach organizuje.
Imprezy, koncerty, wernisaże i wystawy,
coś dla ducha, ale też i dla zabawy.
Ruszaj pod Ratusz, bo tu pierwsze zadanie:
Ile zegarów wisi wysoko, na czerwonej ścianie?
Czas odmierzają, minuty i godziny,
a Ty ruszaj nad jezioro w odwiedziny.
Przejdź pasami przez ul. Jana Pawła drugiego
i Harcerską przy poczcie uderzaj kolego.
Na krzyżówce w lewo, SPA Cię dalej pokieruje,
za jego strzałkami wyciągaj mocno szyję.
Dojdziesz do parkingu i idź prosto, w stronę jeziora.
Na lewo od hotelu, siłownia do siebie woła.
Wybierz sobie teraz trzy urządzenia,
po przeczytaniu instrukcji, bierz się do ćwiczenia.
Teraz taka moda na całym świecie nastała,
że robi się powoli kult „zdrowego ciała”.
Siłownie napowietrzne, ścieżki zdrowia,
trasy do biegania, czy z kijkami spacerologia.
Też i w Lubniewicach aktywnie ludzie wypoczywają
i na swoje ćwiczenia miejsce tutaj mają.
A nie ma to jak w Lubniewicach poranny spacerek,
czy też wokół jeziora wyjście na rowerek.
Świeże powietrze, piękne widoki i śpiewające ptaki,
pobyt u nas jest wyjątkowy, a nie byle jaki.
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Po lewej dojdziesz do pomostu policyjnego.
Tak, tak, mój drogi kolego.
Policja wodna porządku na wodzie pilnuje
i rzetelnie swą pracę w sezonie wykonuje.

To tutaj w upalne dni ludzie przesiadują
i niepowtarzalnym klimatem się delektują.
Dzieci ze zjeżdżalni do wody wskakują,
a niektórzy rowerami wodnymi po wodzie szusują.

Zadanie tu jest dla Ciebie przygotowane:
w ilu wierszach białe litery na tablicy są namalowane?
Dalej przed siebie, promenadą wzdłuż jeziora,
aż widok mostku miłości po lewej do Ciebie zawoła.

Miń zjeżdżalnie i wypatruj pomostu drewnianego
i tam też teraz podejdź ciekawski kolego.
Na nim, w słoneczną pogodę, słychać słowo „pycha”,
bo każdy przy stoliku, do swojej rybki wzdycha.
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