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Wycieczka rowerowa
okolic Kożuchowa

Wyruszamy na wycieczkę rowerową. Trasa wynosi ok. 35 kilometrów.  Prowadzi przez 
Mirocin Dolny (start) – Kożuchów – Bulin – Mirocin Górny – Wichów – Przyborze –

Broniszów – Studzieniec – Mirocin Dolny ( koniec trasy ). 
Czas trwania wycieczki – ok. 8 godzin.

Będziemy oglądać, zwiedzać i poznawać stare pałace, 

zamki, przypałacowe parki, mury obronne, baszty, pomniki 

przyrody, polodowcowe , kościoły. Wybierzemy tylko 

niektóre obiekty cenne ze względów historycznych, 

przyrodniczych i kulturalnych. O każdym wybranym 

miejscu będzie zagadka, którą każdy zwiedzający musi 

odgadnąć. Nazwy miejscowości ukryte będą w rebusach. 

Dla szybszego i łatwiejszego odgadnięcia pomocą będą 

zdjęcia.

Ta 35-kilometrowa wycieczka 
rowerowa, może potrwać ok. 8 
godzin.

Startujemy spod szkoły. 
Naprzeciwko niej znajduje się 
zabytkowy obiekt:

,,Cały z polnego kamienia

Dumnie góruje nad wioską

Możesz tu przyjść w każdej chwili

Z modlitwą radością i troską.’’
1 2 3 4 5 6 7



Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” 
korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i 
Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

2

Jedziemy asfaltową drogą w kierunku średniowiecznego miasta, 

którego nazwę należy odgadnąć rozwiązując rebus. 

Po drodze mijamy bardzo cenny historycznie i kulturowo zabytek:

,, Ustawiano je przy drogach

By zarazy cień oddalić

A modlitwą i budowlą

Od nieszczęścia lud ocalić.”

W strofie tego wiersza opisano słupy drogi krzyżowej, którą odbywali 

mieszkańcy miejscowości dotkniętej zarazą. Obchodzono w procesji 

tereny należące do danego władcy z modlitwą i prośbą o oddalenie 

nieszczęścia. Budowano słupy błagalne z rzeźbami upamiętniającymi 

drogę krzyżową Pana Jezusa.

Po drugiej stronie opisanego słupa następny obiekt:

,, Cisza cię wita przy bramie

Gdy wchodzisz tu zadumany

Odwiedzasz tych co odeszli

Lecz ciągle bliskich, kochanych.”
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Ruszamy dalej. Jedziemy drogą wśród pól i lasów. Po kilku 

kilometrach wita nas kolorowe miasteczko nosi ono nazwę:

- ów

16 17 18 19 20 21 22 23

,, Aby ustrzec się przed wrogiem ludzi z Kożuchowa

Władca całe miasteczko mocno obramował

Dzisiaj można podziwiać baszty, mury, bramy

Bo Kożuchów jest piękny bez zbędnej reklamy.”
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Po krótkim, ale intensywnym zwiedzaniu i obejrzeniu najciekawszych 

obiektów ruszamy dalej, w stronę miejscowości:

BURAK=LIN

24 25 26 27 28

Jedziemy ulicami miasta, a później skręcamy w wąską, leśną drogę. 

Wokół przepiękne mieszane lasy i mnóstwo ponad stuletnich dębów, buków, 

lip i innych drzew. Z daleka, na wzniesieniu widać zagrody a w nich:

29 30 31

Mijamy stadninę koni i jedziemy dalej coraz wyżej. 

Wyjeżdżamy w trudny teren. Rowery trzeba prowadzić.

,, Trzy jęzory lodowca do góry się pchały

Co na drodze leżało, wszystko zbierały

Piasek, skały, kamienie wyryły rowy

Krajobraz jest piękny, bo polodowcowy.”

W Bulinie można zobaczyć trzy wąwozy, pozostałości po ostatnim 

zlodowaceniu. Są przepiękne, głębokie. Brzegi porośnięte drzewami, 

krzewami, ziołami. 

Na wzgórzu, przy wylocie jednego z wąwozów znajduje się bardzo ciekawy pomnik 

przyrody. Jego nazwa w zagadce:

,, Piekielny ogień już dawno zgasł

Pozostał tylko ,,czartowski…

Piekielny ogień co w karczmie był

Spalił ją, zniszczył, zamienił w pył.”

Według legendy, głaz został zrzucony przez czarta na miejscową 

karczmę. Właściciel karczmy był człowiekiem bardzo złym, 

chciwym i chytrym. Nawet diabli nie mogli ścierpieć jego 

łotrostwa. Zrzucili na karczmę głaz, który spalił ją wraz z jej 

właścicielem. Wgniótł ją w ziemię, do samego piekła.
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Z Bulina polną drogą jedziemy w kierunku wsi o nazwie:

MIROCIN Y= N+Y

46 47 48 49 50 51 52

53 54 55 56 57

Za lasem w Bulinie skręcamy w pola pierwszą drogą w lewo. Później 

skręcamy w pierwszy duży las. Po krótkim poszukiwaniu odkrywamy 

coś bardzo ciekawego:

,, W środku lasu jest studnia, stara, cembrowana

Chyba w czasach pogańskich była wykopana.

Wokół studni siedziska z kamieni ciosanych

Wielki pniaki po dębach – dawno pościnanych.”

Wracamy na drogę ku wsi i po kilkunastu minutach jesteśmy u celu. 

Mijamy piękny zabytkowy kościół i zatrzymujemy się nad stawem.

58 59 60 61 62

„Odbija się w srebrze wody gmach ….. zrujnowany

Szepczą drzewa o historii, te najstarszej, zasłyszanej

O kryształach, srebrze, złocie, które ….. ten zdobiły

O wandalach, którzy piękno już na zawsze zniweczyli.”
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Spod pałacu ruszamy drogą w kierunku miejscowości o nazwie:

SŁA=CHÓW

63 64 65 66 67 68

Przed  tą miejscowością, na wzgórzu:

,, Bierze się początek z maleńkiego wzgórza

Potem mota, kręci, w zieleni się nurza

Płynie, rośnie, grubieje i do Odry wpływa

Nasza ….. Mirotka, bo tak się nazywa.”

69 70 71 72 73

Początek Mirotki jest wąziutki, niepozorny, lecz ukryty w 

głębokim korycie porośniętym cudną roślinnością.

Jedziemy dalej przez Wichów, Przyborze w kierunku wioski o nazwie:

DANISZÓW

74 75 76 77 78 79 80 81 82

Po drodze wstępujemy do lasu, który jest piękny, potężny i bogaty. Jest to las nasienny. 

Sosny sięgające nieba są stare, grube i bardzo zdrowe. Corocznie pracownicy leśni 

pozyskują z nich setki kilogramów suszek na podtrzymanie okolicznego drzewostanu

w obecnym stanie.
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W Broniszowie jest dużo zabytków, ale najciekawsze to zamek, 

kościół i były szpital dla umysłowo i psychicznie chorych.
Z Broniszowa leśną drogą przez Mirocin Dolny jedziemy do ostatniej miejscowości w naszej 

wycieczce. Jest to:

NIA + ZIENIEC

83 84 85 86 86 87 88 89 90 91 92

Oglądamy tutaj ruiny niegdyś pałacu, zabytkowy park, powalone pomniki przyrody oraz kościół 
z drewnianą dzwonnicą.

Zmęczeni, ale bogatsi o wiele ciekawostek i historii wracamy pod szkołę w Mirocinie Dolnym. 
Zapraszamy do zwiedzenia tego kawałka Polski. Rozwiązaniem – odpowiedzią, jakie województwo 

zaprasza będzie hasło złożone z liter o numerach:

26 25 24 19 39 40 44 10

15 13 58 48 73 83 87 73

Przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym
kl.VI a, VI b, V i IV

Dąbrowski Daniel

Kostanty Jakub

Łotocka Oliwia

Łysoń Patrycja

Mularczyk Igor

Niemiec Amelia

Piwońska Anna

Radej Dawid

Radziukiewicz Mikołaj

Sobotkiewicz Marzena

Sobotkiewicz Katarzyna

Trybus Dominika

Trybus Patryk

Zambroziewicz Natalia

Zaustowicz Patrycja

Barański Kacper

Dobrucki Paweł

Dobrucki Michał

Głos Karol

Jacków Wiktoria

Jaśkiewicz Mateusz

Kurpiel Bożena

Laskowska Nicola

Marciniak Julia

Michalak Aleksander

Mokras Katarzyna

Ogrodniczak Natalia

Osikowska Oliwia

Palicka Nicola

Roszak Adam

Sienicka Anita

Bobowska Amelia

Budek Weronika

Martyniuk Natalia

Synowiec Anna

Małańczuk Jakub


