W samym jeziorze sporo ryb _ yje.
16
			
Żaden z wędkarzy uśmiechu nie kryje.
Tak czas mu tu _ esoło mija,
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gdy złapie szczupaka na kija.
A ty teraz pnij się ulicą w g _ rę,
10
			
podziwiając niejedną chmurę.
Cel twój następny: tablica kolorowa,
gdzie rysunkami dziecięcymi do Ziemi jest przemowa.

MIEJSCE NA SKARB
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ZŁOTA WIEŚ
NA ZALEWEM

Bukówka to jeden z dwóch zbiorników sztucznych,
co powyżej 500 m n.p.m. się znajduje.
Nad naszym piękny punkt widokowy króluje!
By wspiąć się na Zadzierną siły potrzebujesz,
wąską ścieżką wzdłuż tamy dojść do niej spróbujesz.
Szlak czerwony drogę wyznacza
pięknie się w krajobrazie zatacza.
Widok z Zadziernej trud twój rekompensuje,
wysiłek się opłacał, a nic nie kosztuje.
Dla piechurów wyjątkowych i zbieraczy sto _ rotek:
12
					
Jest jeszcze tamtędy najkrótsza droga do Pap _ otek,
13
					
to sołectwo bratnie nad jeziorem Bukówka,
podobnie:
Miszkowice oraz Szczepanów - nie Szczepanówka.
I wracaj już z tamy do sklepu naszego
Po skarb cię zapraszam _ do niego.
			 15
Zadzwoń dzwonkiem do sklepu,
tam sie nikt na to nie złości!
Litery poskładaj w zdanie,
a Skarb przed tobą stanie!

GDZIE TO JEST?

Bukówka -

Za spacer dziękujemy
po Złotej Wsi na Zalewem,
ponownie zapraszamy
z szumem wody, z ptaków śpiewem.
Tekst: Justyna Janicka
Przygotowanie i realizacja: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”
Lubawka w ramach projektu pt.: ”Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi
Kamiennogórskiej”
Koordynator projektu: Bożena Pełdiak
Dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Filantropii w Polsce.

niewielkie Sołectwo nad pięknym Zalewem
Bukówka. Dojechać należy do Lubawki drogą krajową nr
5, a stamtąd nr 369. Lub z Jeleniej Góry i Kowar drogą nr
367. Wyprawa rozpoczyna się przy szkole znajdującej się
dokładnie tuż przy skrzyżowaniu głównej drogi z drogą
wiejską.

T E M AT W Y P R AW Y
Wyprawa opowiada o historii sołectwa, o ciekawostkach, które można znaleźć w wiosce, oraz o zwierzętach,
które tu mieszkają.
CZAS PRZEJŚCIA: 3 godz.

JAK SZUKAĆ SKARBU?
Celem Wyprawy jest odnalezienie skarbu.
Po drodze czytaj mapę i wyłapuj litery ze wskazówek.
Hasło z nich utworzone przyda się, gdy już odnajdziesz skarb.
ŻYCZYMY UDANEJ WYPRAWY!!!

Teraz przejdź Wędrowcze przez kł _ dkę,
2
				
co w parku przyszkolnym się znajduje.
Tam prowadzi uliczka wzdłuż głębokiej rzeki
do krzyża pokutnego zbrodniarza okrutnego.

Kamienny krzy _ miejsce zbrodni pamięta,
3

rzecz tu się wydarzyła przeklęta.
Jako symbol pokuty został wzniesiony,
a grzech straszliwy tym sposobem zadość uczyniony.

Teraz napawaj sie widokie _ , który się tu rozpościera,
6
			
i posłuchaj historii zbiornika wodnego,
który ma st _ tus retencyjnego.
7

Dawniej wieś naszą powodzie nękały,
całe połacie ziemi wody zalewały.
Dlatego łatwe było o budowie tamy decyzji podjęcie,
gdzie rzeka Bóbr ma swoje pierwsze ujęcie.
Na początku ubiegłego wieku zapora powstała,
przebudowana w latach 80. - jak stoi, tak stała.
W wodnej głębinie znajduje sie tunel długi,
bo hydroelektrownia mała,
powstać pod tamą kiedyś miała.

S

zanowny Turysto,
w Bukówce serdecznie Cię witamy
i na spacer po naszym sołectwie zapraszamy!

Kilka kroków _ alej kapliczka stoi murowana,
4

w końcu osiemnastego wieku zbudowana cała.
Bukówka niegdyś Buchwaldem była zwana,
jej historia z wydobyciem złota jest związana.
Ród von Seidlitzów dawniej nią władał.
Była tu gorzelnia, młyn wodny też działał.

Gdy kapliczkę obejrzysz,
zawróć z tejże drogi,
niech poniosą ci na przystanek nogi.
Przez krz _ żówkę ostrożnie przejdź

Gdy już nacieszysz sie widokiem,
ruszaj w drogę z pod _ kokiem.
8
		
Kieruj sie na wprost,
aż wejdziesz na most.
Jesteś na Bobrze, rozejrzyj sie dobrze!
Może nad Tobą zastęp kruków kluczyć,
co mowy ludzkiej są w stanie się nauczyć.

5

Wolnym,
dziedzicznym sołectwem od zawsze sie szczyciła,
swój browar z powodzeniem pędziła.
Kilka po _ oleń we własnej szkole wykształciła.
1

Przy szkole właśnie wędrówka się zaczyna.
Przy drodze przelotowej budynek ten stoi.

i na drugą stronę wioski wejdź.
Po lewej stronie omiń zabaw plac,
a za zakrętem po prawej znajduje się świetlica,
gdzie na tańcach i uciechach spotyka się cała okolica.
Dalej niech kieruje cię ta prosta droga,
co wiedzie wprost nad brzeg zbiornika,
w którym wiele gatunków ryb fika.

Gdy zejdziesz schodkami nad rzeki brzeg,
pod mostem znajdziesz budkę wnet.
Tam domek ma pluszcz ptaszyna niewielka
do świergotania zawsze chętna.
W Bukówce jest blisko dwieście gatunków ptaków!
Mieszka tu również wiele dzikich ssaków:
lisy, sarny, dziki są też,
a także kolczasty jeż.

