to iść bez wskazówek do przodu śmiało.

10 12 20 8 12 1 7 8
który chroni naszych mieszkańców od ognia, wiatru, ziemi i wody.

Po lewej stronie samotny dąb swe konary rozpościera
I na cztery bliźniacze brzozy spoziera.
Zapamiętaj, po której rosną stronie drogi,
i w tę na rozwidleniu skieruj nogi.
Uważaj turysto!
To podmokłe tereny
Po obfitych deszczach
W mig w bagno się zamieni.

Witaj poszukiwaczu przygody!
Na szlaku żywiołów,
ognia – wiatru – ziemi i wody
Jeśli jesteś już przy Centrum Kultury
Podnieś teraz głowę do góry!
Św. Floriana wpierw znaleźć musisz
Zanim w trasę questa wyruszysz.
Ten święty _ _ _ _ _ _ _ _ _ opieką otacza,
19 21 12 5 22 5 16 13 6
a jego prawa ręka kierunek trasy wyznacza.
Tuż pod nim strażacka remiza
Skąd rusza wóz bojowy, gdy syrena wzywa.
Strażak walczy z siłami przyrody,
a do gaszenia _ _ _ _ _ używa _ _ _ _
1 2 3 4 5
6 1 7 8
Ścieżka edukacyjna to znak,
że Twoja trasa wiedzie wspak.
Aleją lipową ruszaj przed siebie.
Poczytaj tablicę, to ważne info dla ciebie.
I warto zapamiętać sobie,
że wywar z _ _ _ _ pomoże w chorobie.
9 4 10 8
Już wkrótce koniec utwardzonej drogi,
dalej po wertepach poniosą cię nogi.
Jak sięgnąć wzrokiem, wokół łąki zielone,
rowami melioracyjnymi okolone .
łąki po prawej „Numerami” zwane,
bo według numerów chłopom rozdane.
Z lewej to „Ameryka” tak od innych oddalone,
Jak Stany Zjednoczone.
To otwarta przestrzeń i będzie mocniej wiało.
Drzew i krzewów raczej tu mało.
Jedyne co ci teraz pozostało,

Jesteś już w lesie!
Wokół mnóstwo drzew.
Niech cię jednak nie kusi wysoki świerk.
Szlak rowerowy kierunek ci narzuca.
Nie hałasuj w lesie ! Ciszy nie zakłócaj!
Rozkoszuj się tym zaułkiem spokoju,
Może spotkasz daniela, w drodze do wodopoju.
Nasyć nozdrza zapachem lasu.
Nikt cię nie goni, masz mnóstwo czasu.
Przytul się na chwilę do pnia drzewa.
Posłuchaj co _ _ _ _ _ w koronach śpiewa.
6 4 5 21 12
Z wiatrem nie ma żartów, gdy mocno zawiewa.
Niszczy wtedy wszystko, łamie nawet drzewa.
Przed tobą słońce mocniej promienie roztacza
Tam linia energetyczna trasę ci wyznacza.
Do masztu na prawo
Podejdź żwawo!
Żeliwne kolosy w jednym rzędzie, gęsiego
Ty musisz dotrzeć do 45–tego.
I nie wymaga to wielkiego liczenia
Gdy ma się spryt i oczy do patrzenia.
Przez piaszczyste wzgórze, jak po pustyni
Do następnej strefy zieleni.
Gdy już dotkniesz masztu wyżej opisanego
Odmierz przed siebie 80 kroków do rozwidlenia następnego.
Dotarłeś do skrzyżowania?
Więc rozpocznij poszukiwania
W prawo, czy w lewo – tego nikt z was nie wie.
Podpowie ci czarny rower na drzewie.
Gdy już zielone wzniesienie przed tobą,
To znak, że masz połowę drogi za sobą.
Za wzniesieniem ostrożnie w dół do wodopoju
Zrosić zmęczone czoło w lokalnym zdroju.
To _ _ _ _ _ _ _ _ „Stoczkiem” zwane,
11 12 13 7 14 15 16 1
przez staniszczańskich społeczników w 19_ _ roku odrestaurowane.
Teraz pokłoń się Św. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
17 12 5 3 18 4 19 20 16 1 6 4
opiekunowi biednych i _

_

_

_

_

_

_

_ .

Miń grotę Franciszka,
Jest tam kręta, wąska dróżka.
Zboczem wzniesienia, najlepiej gęsiego,
aby nie wpadał, jeden na drugiego.
Uważaj drogi turysto !
Po deszczu może tu być ślisko!
Ziemia rządzi się własnymi prawami
I może osuwać się pod nogami.
Teraz patrz uważnie na prawo!
Na zakręcia dróżki potrójna olsza się skłania
I raczej dalszej drogi ci nie zasłania.
Więc kierunek ścieżki rowerowej złap.
To wydeptany pomiędzy drzewami szlak.
Gdy wreszcie wioski ujrzysz panoramę
Teraz nogi poniosą cię same.
Wydeptaną dróżką idź przed siebie
i podziwiaj chmurki na niebie.
Na piaszczystej skarpie,
korzenie sosen z ziemi obnarzone.
Ale ty kieruj się dalej w lewą stronę.
Sosna, która na niewiadomą „ Y” pozuje
Wprost na młody ,brzozowy zagajnik cię skieruje.
Trzymając się ścieżki – nie zabłądzisz
To ci gwarantuję!!!
Teraz ostrożnie! Tu dziki harcują,
Które nade wszystko błotne kąpiele preferują.
A błota jak widać im tu nie brakuje
O czym tablica „Podmokłe łąki” informuje.
Skoro na asfalcie jesteś już,
To i skarb jest już tuż, tuż.
Na prawo symbol sakralny Cię woła
Kędy dochodzi procesja z kościoła
W kamienną pryzmę _ _ _ _ _ Błagalny osadzony
16 12 20 8 22
nie każdy kamień jest tam solidnie przytwierdzony
czy skarb już znaleziony ?

MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ.

Jak dojechać?
_ _ _ _ _
16 12 20 8 22

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 12 20 8 7 12 1 22 3 8

Staniszcze Małe są położone niedaleko od drogi
wojewódzkiej 463 (między Krasiejowem a
Kolonowskiem). Przez wioskę prowadzi też linia
kolejowa Opole – Fosowskie.

QUEST

Początek questu:
Gratulacje!!!
Należą Ci się słowa uznania!
Sukcesem zakończone Twoje poszukiwania.
Teraz na miejsce startu zapraszamy,
gdzie wiele innych atrakcji dla Ciebie mamy.
Asfaltem w dół, w stronę zabudowań maszeruj,
później w prawo, w ulicę Zieloną się skieruj.
Wśród traw i pól ulica ta wiedzie
I do Centrum Aktywności Wiejskiej cię przywiedzie.

Gdzie to jest?
Miejsowość Staniszcze Małe to wioska położona jest w
województwie opolskim, ok. 30 km na wschód od
Opola. Największym bogactwem krajobrazu są tutaj
kompleksy leśne, które stwarzają idealne miejsce do
aktywnego wypoczynku, a wchodzą one w skład
stobrawsko – turawskiego obszaru chronionego
krajobrazu. Nie bez znaczenia jest również to, że
miejscowość leży na południowym brzegu rzeki Mała
Panew – idealnej na spływanie kajakiem. Na terenie
wioski znajduje się wiele urokliwych miejsc
wystepowania flory i fauny chronionej – łąki
trzęślicowe, stawy leśne oraz malownicze źródełko
Stoczek.

Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych
przy ul. Ks. Gajdy
Współrzędne GPS: 50o 39’ 36” N, 18o 19’ 9” E

Czas przejścia questu:
Około 60 minut
(Uwaga: początek questu nie jest jego końcem, droga
powrotna do miejsca startu zajmuje dodatkowo ok. 15
min.)

Opiekun questu:
Projekt realizowany przez:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Małe projekty”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” .
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiały opracowana przez …………………..”

CZTERY
ŻYWIOŁY

