
Wyprawy odkrywców
Lokalnej Grupy Dzialania Gromnik

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie.” 
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania Gromnik, wspó nansowana ze rodków Unii Europejskiej 
w ramach dzia ania 4.31  Funkcjonowanie „Lokalnej Grupy Dzia ania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarz dzaj ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Szanowni Pa stwo,
 
      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania Gromnik zaprasza do wyj t-
kowej zabawy po czonej z edukacj . Wyprawy w miejsca gdzie histo-
ria ods ania kolejne zagadki a jej Odkrywcy pod aj  nieoznakowanym 
szlakiem lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrod-
niczego.
     Stworzone dla Pa stwa we wspó pracy z mieszka cami questy przed-
stawiaj  pi  lokalnych opowie ci. Spisane wierszem zach caj  do od-
krywania atrakcji z obszaru gminy Strzelin, Wi zów, Borów, Przeworno 
oraz Kondratowice.
       Wystarczy kierowa  si  wskazówkami zawartymi w tek cie oraz 
uzupe nia  kolejne litery aby dotrze  do nagrody. Skarbu, który ukryty 
jest w s owach zagadki.
Zach camy Pa stwa do powrotu do lat dzieci stwa. Odkrywania tego co 
nieznane i do poznawania na nowo tego co ju  odkryte.



Gdy ju  obejrza e  ten obiekt wspania y 
Przejd  pr dko przez mostek stary
Tam fos  zobaczysz
 I oko ni  swoje uraczysz

Przy fosie pami tkowy granit umieszczono
A na nim napis starannie wyrze biono
Uwa aj, bo czwarta jego litera
trzeci  liter  has a zawiera.

Popatrz – w oddali za p yt  kamienn
Sta  redniowieczny zamek – by  mo e z królewn ?
Zniszczony doszcz tnie w siedemnastym wieku
Nie doczeka  ciebie drogi cz owieku.

Przez dawny folwark przejd  mia o
By twoje oko ko ció  na górze ujrza o
Naprzód pod aj, sta  przed progiem jego
Liter  has a ujrzysz swojego.

Na rodkowej tablicy na epita um cianie
Tobie potrzebna litera stanie. 
Ksi dza kanonika imienia pierwsza litera
W ha le twoim si  zawiera. 

Ów ksi dz po wojnie tu przyby  z  Kresów Wschodnich
I przez 40 lat s u y  para i godnie
Zapisa  na sta e si  w borowskie  dzieje
W sercach mieszka ców wzbudza  nadzieje

Budynek Ko cio a z XV wieku pochodzi
Renesansowym wn trzem ci  uwodzi
Obejd  go powoli dooko a 
A grecka litera z wie y ci  przywo a
Po egnaj to miejsce u wi cone
I dalej ruszaj w lew  stron . 
Niech budynek z wysokimi schodami ci   nie n ci
Lecz zostanie tylko w twej pami ci

mia o w lewo skr  kolego
Do marketu wejd  pobliskiego
Powiedz Pani, która tam obs uguje
Has o, które w g owie ci si  kot uje

                                             
                                                    to posta  z herbu Borowa
Od lat nasza lokalna królowa
Jej wizerunek w koronie na nim widnieje 
Z nieznan  piecz ci  wi e swe dzieje.

Na koniec wiedz, e Borów stolic  jest naszej gminy 
Tu wa ne sprawy za atwiaj  ca e rodziny
Siedziba w adz gminy  w tej wsi si  znajduje 
A wójt z radnymi rz dy sprawuje.

To koniec naszej historycznej wyprawy
Zapraszamy na inne questy-zabawy
Ciekawe historie si  tam skrywaj  
I do odwiedzin wszystkich zach caj .

Je li nie znalaz e  Skarbu prosimy o zg oszenie tego
do Opiekuna Wyprawy lub do Koordynatora 

Programu!  
Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Tekst: Monika
Opiekun Wyprawy: Grzegorz Filipek

Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Ques ngu 
Wi cej informacji o Wyprawach na stronach

www.questy.com.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary 
wiejskie.” Zadanie opracowana przez Stowarzyszenie LGD Gromnik, wspó nansowana ze 

rodków Unii Europejskiej w ramach dzia ania 4.31 Funkcjonowanie „Lokalnej Grupy Dzia ania” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarz dzaj ca Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gdzie to jest? 
Borów le y w powiecie strzeli skim na pó noc od 
Strzelina. Dojecha  tu mo na drog  przez Zielenice, 
ok 15 km

Jak szuka  skarbu? 
Podczas w drówki post puj zgodnie ze wskazów-
kami. Na pewno przyda Ci si  umiej tno  liczenia i 
spostrzegawczo ci. Twoim zadaniem b dzie ze-
branie kilku liter, które pomog  Ci odnale  skarb. 
Powodzenia.

Tematyka: 
Wyprawa przedstawia histori  Borowa, z któr  
mo na si  spotka  na trasie questu. Dowiesz si  o 
zabytkach, wydarzeniach i ciekawostkach zwi za-
nych z rozwojem miasta i histori  mieszka ców.

  Czas przej cia: 
                  40 minut

BORÓW 
LADAMI 

PRZESZ O CI



Dzia ania wojenne znaczne szkody tu wyrz dzi y
Budynki i gospodarstwa znacznie zniszczy y
Repatrianci po wojnie na ziemie te wracali
I dobra swych pradziadów odbudowywali.

Miniesz budynek z XIX wieku po prawej stronie
Zobaczysz remiz  stra ack  w ród drzew posadzonych
Za remiz  skr  w ulic  Ogrodow  
I spaceruj mi dzy zabudow  now  

Po lewej stronie miniesz ulic  Kwiatow
A  oczy twoje ujrz  cmentarz-zmar ych ostoj
Krok swój kieruj drog  osiedlow  w prawo
Nast pnie w lewo Ró an  id  wawo

Miniesz budynki po lewej stronie                                      
I za nimi skr  w lewo –zaklaskaj w d onie.
Tras  sw  obierz mi dzy boiskami,
Doprowadzi ci  ona do g ównej szosy z zakr tami.
 
Du y kompleks budynków stoi przed Tob
A jego logo jest detergentów ozdob
Tu jest fabryka, która ludwik produkuje
Z jej nazwy rmy – ostatniej litery potrzebujesz

Skieruj si  w lewo w stron  rynku starego
Mi  szko  i cmentarz drogi kolego
Mijaj c nekropoli  przy ko cu si  zatrzymaj
Nad losem pruskich o nierzy podumaj

Po drodze zobaczysz budynki zabytkowe
Które elewacje maj  kolorowe
Jest tam dom zielony
Du  ilo ci  okien przystrojony

Przypatrz si  g biej jego obej ciu
Tam zwierz ta leczono-zaraz przy wej ciu.
Weterynaria pr nie tutaj dzia a a
Dzi   dzia ania ju  zaprzesta a.

A teraz niech przeciwny budynek uwag  tw  przykuje
To urz d gdzie listy do skrzynki si  pakuje.
Z jego nazwy ostatni  liter  potrzebujesz
Poniewa  w ha le podwójnie j  wykorzystujesz

Za poczt  a jeszcze przed rynkiem
Je dziec na koniu góruje nad budynkiem
Numer dwana cie na nim go ci
A napis SALVE zaprasza mi ych go ci

Rusz naprzód by w prawo wnet skr ci
Nazwa ulicy b dzie ci  n ci
Dalej id  odwa nie i dok adnie prosto
By min  drzewo, które wysokie uros o.

O rodek zdrowia gdy miniesz brachu
Przyjdzie Ci w prawo skr ci  bez strachu
Dalej prosto a na dróg rozstaju
W lewo kieruj si  do parkowego raju.

Niebawem gmach pa acu z rado ci  powitasz
A rok budowy na froncie odczytasz
Po 1864 roku zosta  on wzniesiony
Jako letnia rezydencja von Posadowskych oznaczony

Obejrzyj go dok adnie a po pó nocnej stronie
Zobaczysz barokowy ogród, który w ród drzew tonie
Zapami taj, i  pa ac w r kach s awnych rodów bywa  I 
wielkie tajemnice ksi t skrywa

Pe ni  funkcj  sk adnicy dzie  sztuki
Tak o nim mówi  ród a nauki.
Wiedz e biura i mieszkania pó niej w nim zrobiono
A najm odsze dzieci w przedszkolu uczono

                         
                              START
Witamy w Borowie, pi knej miejscowo ci
Gdzie ka dy turyst  ch tnie ugo ci
Dzisiejsza wyprawa b dzie o zabytkach naszych
Które chcemy zachowa  w sercach Waszych

Lecz zanim swoje zwiedzanie rozpoczniesz
Popatrz woko o to chwil  odpoczniesz
Pigu k  historii za yj przed wypraw
A b dziesz cieszy  si  dobra zabaw

Niegdy  Bogdanus de Boroy w ada  t  osad
Za ojca diakona Bart omieja id c rad .
Dawni mieszka cy m yn wodny tu wybudowali
I du e dochody z niego uzyskiwali

Nazw  temu miejscu bór wykarczowany nada
I Borów  miejskie prawa posiada
Niedaleko st d ko ció  ewangelicki si  znajdowa
Wygl d na starych pocztówkach tylko zachowa .

W systemie obronnym l ska Borów wa n  pe ni  rol ,
By pó niej w prusk  popa  niedol
Wówczas do miast nieakcyzowych zaliczony
Najwi kszym miastem Dolnego l ska oznaczony.

Lecz teraz do  tych opowie ci,
Co historyczne zawieraj  tre ci
Wyruszaj szybko szuka   przygody
Na ko cu trasy czekaj  nagrody

Zacznij z parkingu przy rynku dawnym
I wypraw  przejd  krokiem dostawnym.
Mijaj c budynek z wysokimi schodami skr  w prawo                 
Brukowan  ulic  id  przed siebie wawo

Przywita ci  tu sklep, który na rogu si  znajduje
Z jego „imienia” szóst  liter  sprawd , 
bo dwa razy  j  wykorzystujesz                                                                       
Kieruj si  prosto i id  dalsz  drog
Obserwuj stare domy id c noga za nog



Maj c wie  ko cio a za plecami
Ruszaj przej ciem w bloku wielkimi krokami
Czy widzisz wie ? W niej areszt i lochy,
Zbrodniarzy okrutnych le  tam prochy.

Stó  S dziowski pod wie  stoi,
Podejd , przysta  na chwil  i poczytaj o nim.
Na Dolnym l sku dwa takie sto y si  zachowa y
One to w a nie z oczy com kare „ustala y

Przy takim stole jawnie przy mieszczanach
Wieloosobowe kolegium – obradowa o od rana
Jawnie kare dyskutowano i omawiano 
Wyrok sprawiedliwy skaza cowi zas dzano

S dziowie siedzieli na krzes ach kamiennych
Radzili i pogr ali si  w my lach bezdennych
Do dzi  tylko jedno krzes o zosta o
Zasi d , zobacz jak kiedy  si  obradowa o
    
A teraz litery wcze niej zebrane
Wpisz obok cierpliwy Panie

  1       2       3      4
To dawne urz dzenie do kary wymierzania 
Nara aj ce winnego na ha b  i wy miewania
S  to metalowe obr cze na cianach ratusza
Przy których pali a si  ze wstydu  niejedna dusza

I to ju  koniec przygód z karami. 
Wierz ,  e ko czysz je z u miechami. 
A teraz na pami tk  i w nagrod  udaj si  
w apteki stron  i za rogiem szukaj jad a 
o nazwie DRZEWA na ko ca przygod

Ono teraz bez wzgl du na por  
Zaprasza na straw  i radosne swawole. 
Wejd  do rodka i has o powiedz  rado nie
A duma z wygranej niech w Tobie ro nie

Wpisz si  w ksi dze na pami tk , na wieki
I na inne wyprawy ruszajcie cz owieki
Na terenie LGD Gromnik kilka ich istnieje
Opowiada historie i ciekawe tej ziemi dzieje

Je li nie znalaz e  Skarbu prosimy o zg oszenie tego
do Opiekuna Wyprawy lub do Koordynatora 

Programu!  
Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Opiekun Wyprawy: LGD Gromnik
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Ques ngu 

Wi cej informacji o Wyprawach na stronach
www.questy.com.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary 
wiejskie.” Zadanie opracowana przez Stowarzyszenie LGD Gromnik, wspó nansowana ze 

rodków Unii Europejskiej w ramach dzia ania 4.31 Funkcjonowanie „Lokalnej Grupy Dzia ania” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarz dzaj ca Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gdzie to jest? 
Strzelin po o ony jest na po udnie od Wroc awia. 
Dojecha  tu mo na autostrad  A4 i po 20 km skr -
camy w prawo na drog  79. Wypraw  zaczynamy z 
parkingu przy dworcu kolejowym na ul. Kolejowej 
lub Bolka widnickiego.

Tematyka:
Wyprawa przedstawia dawne dzieje Strzelina zwi -
zane z prawodawstwem. Na trasie wyprawy zoba-
czy  mo na pomniki dawnego prawa, które jako 
nieliczne na Dolnym l sku si  jeszcze zachowa y. 

  Czas przej cia: 
                  30 minut

O ZBRODNI 
I KARZE 

W STRZELINIE



Przez dwie zebry przejd  uwa nie
Dalej ulic  wieszcza Adama id  rozwa nie
Za siódm  latarni  dalej prosto przez pasy
Id  mia o ale szybko, to nie wczasy.

Niech Mickiewicza ca y czas Ci  prowadzi
A o zbrodniach teraz pos ucha  nie zawadzi
Ju  od redniowiecza prawa pilnowano
I przed wyst pkami wszystkich przestrzegano

Za poczt  uwa aj i skr  w lewo
Podejd  do pocz tku muru obronnego
Tu  za nim wi zienie kiedy  by o
i niejednego z ego cz eka wi zi o

To tu za swoje wybryki i przewinienia
s d dawa  im czas do czynów przemy lenia
Pilnowali ich stra nicy po z by uzbrojeni
By na pewno byli od wiata odosobnieni

Maj c mur przy prawym ramieniu
Ruszaj chodnikiem przy murze, w skupieniu
Znajd  tablic , która o Kalwinie g osi,
Poczytaj o nim troch , tablica o to prosi.

Zanotuj trzeci  liter  z miejsca urodzenia    
Dalej Alej  lipow  – masz wiele chodzenia     4
Prosto id  mia o a  do skrzy owania
Tu znowu mamy troch   do opowiadania

Tam gdzie Jana Paw a idzie – w lewym kierunku
Sta o kiedy  wielu oszustów na postrunku
Bo tam pr gierz kamienny by  umiejscowiony
Jeden z kilku w Strzelinie  - dawno postawiony
Pr gierz s u y  do kary wymierzania 
I zbrodniarzy publicznego pokazania
Wi zano  do niego oszustów i winowajców
Skazanych przez s dziego i miejskich rajców

Przy pr gierzu metalowe obr cze wisia y
I pospolicie kunami si  one zwa y
To do nich r ce skaza com wk adano
I k ódkami je mocno zamykano
 A teraz koniec naszego bajania
Ruszamy dalej do miasta zwiedzania
Na rogu s up z tabliczkami  stoi 
Znajd  tak , na której kropka dwóch S si  nie boi

I z tej tabliczki pierwsza litera
Zaraz w twym ha le jako druga si  zawiera      
Jak ju  rozwi za e  to trudne zadanie                2
Ruszaj prost  t  ulic  mi y  Panie

Pierwsza w prawo to Micha a Archanio a
I tam ju  Rotunda w. Gotarda do Ciebie wo a
Obejrzyj ko ció  uwa nie i mia o
Bo to pere ka – takich jak ta jest bardzo ma o
 Znajd  tablic  która czerwieni  k uje
Podejd  i wyci gnij do niej mocno szyje
Znajd  informacj  na jakim planie 
Wie e postawiono m dry Panie

Z tego wyrazu pierwsza litera
Jako pierwsza w ha le si  zawiera            1
W tej to wi tyni lud ze Strzelina
Modli  si  gdy zabili komu  syna. 
Modli  si  o to by winowajc  z apano
I aby sprawiedliwy wyroku mu dano
Jak ju  obejrza e  t  pi kn -cudn
Ruszaj dalej w tras  – tam te  nie jest nudno

Jak szuka  skarbu?
Post puj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi 
w tek cie, a bez trudu odnajdziesz skarb. Podczas 
w drówki szukaj ukrytych liczb i wpisuj je w wy-
znaczone miejsca, bowiem utworz  one has o. Po 
znalezieniu skarbu przybij piecz  w karcie wyprawy 
i dyskretnie od ó  go na miejsce, aby inni tury ci te  
mogli w zabawie wzi  udzia .

                          START
Witaj w Strzelinie podró niku  mi y
Oby Ci  nasze progi zachwyci y
Dzisiaj przygoda b dzie o zbrodni i karze
Która Ci Strzelin ciekawie poka e 
 Wypraw  zacznij z parkingu naszego
Przy g ównym dworcu po o nego
Tablica z map  pi knych okolic Strzelina
Ona pocz tek Twej przygody rozpoczyna

Zapoznaj si  z jej tre ci  bardzo dok adnie
A wnet litera do has a Ci wpadnie
Przy zdj ciu z pi tym numerem
We  dok adnie ósm  z kolei liter
                            3
Sta  ty em do dworca podró niku,
Ruszaj przed siebie po betonowym chodniku
Jak dojdziesz do drogi skr  w prawo
I do pierwszych pasów ruszaj wawo

Po prawej stronie, daleko za  torami
Przed wiekami je dzi y wozy z otrami
Na tej górze egzekucje si  odbywa y
I na szubienicy gro ni z oczy cy l dowali

Kiedy  to miejsce Gór  Szubieniczn  si  zwa o
Ale do dzi  nic si  nie uchowa o
Mieszka cy Wzgórzem Go ka nazywaj
I czasami spacery tam odbywaj



Dwa zegary si  na ko ciele znajduj
Znajd  ten, którym maszyny nie kieruj
Jest to zegar _ _ _ _ _ _ _ _ _, który czas wska e 
                           2
Ale w pochmurny dzie  nic nie poka e

Wró  na dó  gdzie chodnik przy drodze
i w prawo kieruj si  z rado ci  a nie srodze
Szukaj miejsca które wszyscy znaj
I z „sakiewka” do niego cz sto chadzaj

Z drugiego wyrazu pierwsza litera
Niech w twoim ha le si  szybko zawiera           1
Wejd  teraz do rodka  i u miechnij si  adnie
Powiedz has o  _ _ _ _ _  _ a skarb do r ki ci „wpadnie”
                           1 2 3 4 5 6

I to ju  koniec pa acowej przygody
Miej nas w pami ci turysto m ody
Zapraszamy na inne questy w okolicy
Które ujawni  ró ne tajemnice Ci Je li nie znalaz e  Skarbu prosimy o zg oszenie tego

do Opiekuna Wyprawy lub do Koordynatora 
Programu!  

Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Tekst: Józefa B., Gra yna S., Teresa B., El bieta P.,
 Marian Ch., Anita M., Jolanta K., Teresa B., Halina B.

Opiekun Wyprawy: Dawid Buty ski
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Ques ngu 

Wi cej informacji o Wyprawach na stronach
www.questy.com.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary 
wiejskie.” Zadanie opracowana przez Stowarzyszenie LGD Gromnik, wspó nansowana ze 

rodków Unii Europejskiej w ramach dzia ania 4.31 Funkcjonowanie „Lokalnej Grupy Dzia ania” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarz dzaj ca Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gdzie to jest? 
Prusy le  w powiecie strzeli skim, w Gminie 
Kondratowice. Dojecha  tu mo na drog  nr 39.

  Czas przej cia: 
                  40 minut

HISTORIA 
PA ACU 
W PRUSACH



Za mostkiem pomnik si  wy oni
Który  r bek tajemnicy Ci zaraz uroni
Przed wiekami jak legenda g osi
Tu d uma  zatrzyma a si  na drogi osi

Bardzo uwa nie Obejrzyj pomnik  kolego
I zobacz co znajduje si  na  szczycie jego
Z nazwy tego przedmiotu Druga litera 
Niech w twoich ha le si  wnet zawiera          5

Wracaj tym samym chodnikiem
Za rogiem nowe zadania b d  chybcikiem
Jak miniesz komin z gniazdem bociana
Id  dalej bo droga Ci ju  jest znana

Na skrzy owaniu budynek stoi po lewej stronie
Od pó  wieku w wiedzy ca y on tonie
_ _ _ _ _ _  tu w Prusach od wojny dzia a
1 2 3 4 5 6                                                          4
M odzie  tu wiedze swa zdobywa a         

Dalej zebra niech do tr bki Ci  wiedzie
Min ja po prawej – a nie b dziesz w biedzie
Znowu chodnikiem id  przed siebie
Szukaj drogi w lewo –to ta dla Ciebie

Pod gór  maszeruj do Domu Bo ego
A wnet dowiesz si  czego  ciekawego
Obejd  ko ció  z ka dej strony
A z widoku b dziesz zadowolony

Po prawej stronie wóz stary stoi
Który jak wida  czasu si  nie boi
Za nim napis u góry widnieje
Z drugiego wyrazu, druga litera si  mieje       3

Dalej chodnikiem pod aj mia o
A po prawej historii b dzie niema o
Tu pa ac cztery wieki istnieje
I teraz pos uchaj jakie s  jego dzieje

Wró  na chodnik który dobrze Ci  prowadzi
I dalej wzd u  drogi i  nie zawadzi
Dojdziesz do rzeczki która leniwie p ynie
Tak jak czas w tej pi knej krainie

Wiele wody rzeka przela a
I wiele wydarze  pa acowych widzia a
Dalej za mostkiem szukaj wysokiego pomnika 
Jak legenda g osi i wspomina

Jak szuka  skarbu? 
Podczas w drówki post puj zgodnie ze wskazów-
kami. Na pewno przyda Ci si  umiej tno  liczenia i 
spostrzegawczo ci. Twoim zdaniem b dzie zebranie 
kilku liter, które pomog  Ci odnale  skarb. Powo-
dzenia.

Tematyka:
Wyprawa przedstawia histori  Prus, z któr  mo na 
si  spotka  na trasie questu. 
Dowiesz si  o zabytkach, wydarzeniach i ciekawost-
kach zwi zanych z rozwojem wsi i histori  mieszka -
ców

                           START
Witamy w Prusach bardzo starej wsi
Gdzie ludziom od lat si  dobrze pi
Wie  istnieje kilka wieków
Nale a a do Polaków, Niemców i Czechów

O dawnym pa acu b dzie dzisiejsza wyprawa 
Czeka Ci  niez a przygoda i dobra zabawa
Wypraw  zacznij na parkingu w centrum wsi
Jak  nie wiesz gdzie -  to mapa pomo e Ci

Maj c ko ció  po prawej stronie
Chodnikiem id  prosto klaszcz c w d onie
Jak dojdziesz do najbli szego skrzy owania, 
Napis z tr bk  Ci si  tam wy ania

Czwart  liter  we  do has a naszego              
Brawo! To pierwsze zadanie kolego!               6
Teraz zebra niech Ci  kieruje
A w lewo niech Ci si  dobrze maszeruje



Zsumuj cyfry zebrane przez siebie
Odejmij 10 i b dziesz w niebie
Wynik to „wiek” ile zamek tu na górze sta
I postrach w okolicy wielki sia
__  + __   + __  = __   - 10 =  __  

Lecz to nie koniec naszej zabawy
I to nie czas na adne kawa y
Ty em do drzwi frontowych sta  i na godzin  
trzeci  patrz
W t  stron  10 kroków zrób
Przysta  i w prawo obró  si
Kolejnych kroków 10 zrób
Rozejrzyj si  uwa nie
Nad ziemi  skarb ukryty jest.

Piecz  przybij na karcie wyprawy
Lecz  to nie koniec naszej zabawy

Na górze teraz trwaj  prace wykopaliskowe
Gdzie archeolodzy znajduj  skarby nowe
Narz dzia, miecze, zbroje i monety
Jak znajd  to krzycz  o rety!

Jak chcesz te skarby zobaczy  na w asne oczy
To jed  do Romanowa ile ko  wyskoczy
W Centrum Turystycznym skarby s  z o one
I dla turystów adnie udost pnione

Je li powiesz Has o wcze niej znalezione
To twe trudy wnet b d  nagrodzone
Mo e dostaniesz nawet „miedziaka”
Bo to nasza go cinno  taka

Zapraszamy na inne w okolicy Wyprawy 
Które poka  cuda podczas zabawy
Teren ten jest bardzo tajemniczy
Nie my l ze jeste  w dziczy

Je li nie znalaz e  Skarbu prosimy o zg oszenie tego
do Opiekuna Wyprawy lub do Koordynatora 

Programu!  
Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Tekst: Anna H., Alicja F., Krystyna W., Marzena B., Zbigniew 
B.,  Natalia B., Barbara A., Monika J., Reneta F., Marta C., 

Ewelina K., Agata G., Anna S., Renata C.
Opiekun Wyprawy: Anna Strzelecka

Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Ques ngu 

Wi cej informacji o Wyprawach na stronach
www.questy.com.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary 
wiejskie.” Zadanie opracowana przez Stowarzyszenie LGD Gromnik, wspó nansowana ze 

rodków Unii Europejskiej w ramach dzia ania 4.31 Funkcjonowanie „Lokalnej Grupy Dzia ania” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarz dzaj ca Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gdzie to jest? 
Gromnik (393 m n.p.m.) jest najwy szym wzniesie-
niem Wzgórz Strzeli skich (Wzgórz Niemcza sko-
-Strzeli skich). W drówk  nale y rozpocz  na Roz-
dro u pod Gromnikiem, parking po o ony jest przy 
szosie prowadz cej z Przeworna do Romanowa.

Tematyka:
Wyprawa przedstawia dzieje góry Gromnik pocz w-
szy od XIX wieku, a  po dzie  dzisiejszy. Opowiada 
histori  jego  zagospodarowania oraz zaludnienia.

Jak szuka  skarbu?
Post puj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi
w tek cie, a bez trudu odnajdziesz skarb. Podczas 
w drówki szukaj ukrytych liczb i wpisuj je
w wyznaczone miejsca, bowiem utworz  one has o.
Po znalezieniu skarbu przybij piecz  w karcie 
wyprawy i dyskretnie od ó  go na miejsce, aby inni 
tury ci te  mogli w zabawie wzi  udzia .

Czas przej cia: 
                  30 minut

LADAMI 
ZBÓJNIKA 
Z GROMNIKA



Zbójcy Czirnowie nie spodziewali si  ataku
I spali smacznie bez adnego strachu
Dzi ki temu zamek zosta  zdobyty i zniszczony
Ale Czirn rabu  zosta  oszcz dzony

Uciek  w pop ochu pod os on  nocy
Tajemnym przej ciem, bez niczyjej pomocy
Po  kilku latach znowu Czirn zamek odbudowa
I nie patrz c na pora k  znowu rabowa

Przez wiele lat nikt nie móg  da  mu rady
Bo nazbiera  kompanów nie od parady
Rabowa  kupców,  którzy na szlaku bursztynowym 
Co rusz przeje d ali z towarem nowym

W czasie tej opowie ci tra e  na rozdro e
Teraz policz literki na jednym ze znaków
Wynik wpisz w krateczk  id  dalej na prawo
Prawie na szczyt ju  Ci  przywia o
  

Gdzie niegdy  bale na zamku cz sto si  odbywa y
I bogate rodziny tu cz sto ci ga y
Uczty trwa y do bia ego rana
Pij c i jedz c co da a  im karawana

I ju  dotar e  na  szczyt Gromnika
Gdzie przed wiekami gra a w zamku muzyka
Teraz pozosta y tylko wielkie ruiny 
Pokazuj c historie tej ma ej krainy

300 lat góra Gromnik pusta sta a
Ale ostatecznie si  doczeka a
Przyda  si  po latach kamie  zamkowy
Powsta  na szczycie punkt widokowy

Kr ger si  nazywa  ten co j  budowa
W neorenesansowym stylu gór  przebudowa
Powoli rozbudowa rozp du nabiera a
A na gór  Gromnik zewsz d ludno  przybywa a

Zawieruchy wojennej wie a nie przetrwa a
Dzi ki Niemcom w powietrze wylecia a
Po latach kilkudziesi ciu wójt na pomys  wpad
Na zagospodarowaniu Gromnika z by zjad

Zbudowano now  widokow  wie
Wejd  na szczyt  - zapraszamy szczerze
Krajobraz jaki zobaczysz – widok grodziska starego
a dalej lini  horyzontu bezkresnego 

Na wie y czai si  kolejna wskazówka 
Niech zm czenie to nie b dzie Twoja wymówka
Policz okna z szybami i w kratk  wpisz
A has o poznasz w mig

                              START
Witamy dzisiaj pod  wielkim Gromnikiem
Zapraszamy na spotkanie z dawnym zbójnikiem
Grasowa  na tych terenach przed wiekami 
Nie liczy  si  nawet ze swoimi s siadami

Wypraw  zaczynamy z parkingu le nego
Ka dy tu znajdzie miejsce dla auta swego
Pami taj o dobrym do wyprawy przygotowaniu
Obuwiu i odpowiednim w teren ubraniu

Teraz b dzie Twoje pierwsze zadanie
Spójrz na drogowskaz i wykonaj danie
Odczytaj ile minut na Gromnik b dziesz szed
A wynik w wyznaczone miejsce wklep

Id  prosto przed siebie drog  utwardzon
Nie zbaczaj z trasy id  drog  wyznaczon
Wtem ujrzysz szlaban bia o- zielony
Przejd  na druga stron  i na przód kolego

Na tym terenie Czirnowie rz dzili
I w a nie t  gór  sobie upatrzyli
Zbudowali tam zamek w pi tnastym wieku
Czy wiedzia e  o tym cz owieku?

Dok adnie w 1439 roku to by o 
Od tego czasu wszystkie si  tu zmieni o
Zbudowali zamek obronny - nie do zdobycia
I wzi li si  do rabowania i bicia

Gdy pokusili si  na wiosk  s siada
Spotka a ich za to kara nie lada
Po czterech latach rabowania i grabie y 
Ksi  Wilhelm  bardzo si  zje y

Nazbiera  wojaków z okolicy bez liku
I pewnej nocy zaskoczyli ich na Gromniku



Pora na ostatni  literk  imienia biskupa
Znajd  j  w nazwie miasta nie potrzebna Ci lupa
Nasz wielki bohater tej historycznej opowie ci
W ma ej skrzyni swój cenny skarb umie ci

Wychodz c z ko cio a kieruj si  w praw  stron
Tam ujrzysz wi tecznych drzew niejedn  koron
Sta  przed rodkowym i podnie  wysoko g ow
Z ty u drzewa rozwi zanie zagadki gotowe.
 
Tutaj nasza podró  si  ko czy drogi przyjacielu
Pami taj , e po Tobie przyb dzie jeszcze wielu
Znakiem biskupa zaznacz swoj  drog
Przy nast pnej wyprawie z ochot  Ci pomog .

Ostatni  literk  jej dzi  tylko zabierz
Nie l kaj si  wcale , to nie jest grabierz
Umie  j  na czwartym miejscu  tej zagadki
Do rozwi zania pozostan   Ci ju  tylko dwie kratki.
 

Teraz przed Tob  ko ció  ogromny
Zobaczy go kiedy  niejeden potomny
Dzi  jest pod wezwaniem pewnego wi tego
Który ma imieniny co roku grudnia szóstego
 
Po ycz pierwsz  literk  z imienia jego
Wstaw j  w trzeci  kratk  has a Twojego
Niech aura wi tyni dusz  Tw  otoczy
Gdy na pi kny o tarz wzniesiesz swoje oczy
 
Tu nasza legenda do ycia powraca
Opowie  o biskupie histori  wzbogaca
By  za o ycielem Wi zowa pi knego
Dzisiaj na nowo znów odkrywanego

Je li nie znalaz e  Skarbu prosimy o zg oszenie tego
do Opiekuna Wyprawy lub do Koordynatora Programu!  

Na innej Wyprawie Skarb na pewno jest!

Tekst: Anna P., Barbara A-S., Celina S., Ewa M., Marta N., Natalia T., 
Karolina P., Bo ena S., Alicja B., Ma gorzata W

Rysunki: Piotr Trzynoga Opiekun Wyprawy: Karolina Pawlak
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener Ques ngu 

Wi cej informacji o Wyprawach na stronach
www.questy.com.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary 
wiejskie.” Zadanie opracowana przez Stowarzyszenie LGD Gromnik, wspó nansowana ze 

rodków Unii Europejskiej w ramach dzia ania 4.31 Funkcjonowanie „Lokalnej Grupy Dzia ania” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarz dzaj ca Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gdzie to jest? 
Wi zów znajduje si  w powiecie Strzeli skim. 
Dojecha  to mo na ze Strzelina drog  nr 39 
w kierunku Brzegu. 
Wypraw  zaczynamy z parkingu w centrum miejsco-
wo ci przy ratuszu.

Tematyka:
Wyprawa przedstawia dzieje Wi zowa zwi zane 
z Biskupem, który przed kilkoma wiekami by  cz -
stym go ciem tego urokliwego miasteczka.

Czas przej cia: 
                  30 minut

LADAMI 
BISKUPA
Z WI ZOWA

   1       2      3       4        5       6 



Witaj przybyszu w progach Wi zowa 
O dawnym biskupie dzisiaj b dzie mowa
Przed wiekami duchownych tu bywa o wielu
Lecz dzi  o jednym opowiem  Ci przyjacielu
 
Kiedy ju  jeste  w  naszym urokliwym Wi zowie
To zamieszam Ci dzi  troch  w g owie
Wypraw  zacznij z naszego zabytkowego rynku
jest to miejsce króla zwierz t spoczynku
 
Sta  twarz  przed ratusza drzwiami
Skieruj si  w prawo kilkoma du ymi krokami
Przejd  na palcach cichutko obok lwa
Który zamkni te lepia  od dawna ma
 
Rozejrzyj si  uwa nie za drogowskazem
Który Ci ulic  dalszej trasy wska e
Wybierz t  która na „d” si  zaczyna
Ostatnia jej litera jako druga do has a si  wspina  
 

Szukaj nasz turysto  drogi wielkiej tablicy 
Która si  znajduje w najbli szej okolicy
Kiedy ju  dobrze map  obejrza e
Najwi ksz  miejscowo  zlokalizowa e
  
Pierwsza litera ze s owa tego
B dzie pi tym znakiem has a twojego
Id  dalej w kierunku ulicy wskazanej  -  „stuk puk”
Zaraz pod stopami sko czy si  zabytkowy  bruk

Rozgl dnij si  uwa nie dooko a
Czy co  Tw  uwag  przyku  tutaj zdo a?
Z lewej strony przystanek ,zaraz za nim drzewa
Z prawej jest wskazówka, tego Ci potrzeba
 
Tam gdzie dla zdrowia rzeczy sprzedaj
Pierwsz  literk  has a Ci podpowiadaj
Jest to druga litera drugiej sylaby
Miejsca w którym s  lekarstwa i dla chorych z ote rady
 
Gdy ju  si  znajdziesz przy ulicy znanej
Pi knej , asfaltowej, odremontowanej
Za zielonym znakiem id  prost  drog
Zwró   uwag  na lampy, one Ci w zadaniu pomog
 
Za pi t  latarni  uwa nie skr  w lewo
A  przed sob  na skwerku ujrzysz wielkie drzewo
Nie licz na to , e studnia z prawej strony Ci  napoi
Poniewa  od dawna nie spe nia ju  takiej roli

Jak szuka  skarbu?
Post puj zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi 
w tek cie, a bez trudu odnajdziesz skarb. 
Podczas w drówki szukaj ukrytych liter i wpisuj je 
w wyznaczone miejsca, bowiem utworz  one ha-
s o. Po znalezieniu skarbu przybij piecz  w karcie 
wyprawy i dyskretnie od ó  go na miejsce, aby inni 
tury ci te  mogli w zabawie wzi  udzia .

START 





Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania Gromnik
ul. Z bkowicka 11  57-100 Strzelin

tel/fax.: (71) 3921971 wew. 117
e-mail: biuro@lgdgromnik.pl

www.lgdgromnik.pl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


