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Poznaj region, do którego wielu powraca...

	 Nie	 jest	 łatwo	 dokładnie	 poznać	 region	Pojezierza Sławskiego 
i Ziemi Wschowskiej.	 Naszą	 krainę	 tworzą:	 geograficzny	me-
zoregion	 Pojezierza Sławskiego	 i	 historyczne	 tereny	 Ziemi 
Wschowskiej.	Region	ten	szczyci	się	mnóstwem	interesujących	
miejsc:	obszarami	z	bujną	przyrodą	w	tle,	zmieniającym	się	jak	
w	 kalejdoskopie	 krajobrazem	 oraz	 terenami,	 przez	 które	 prze-
szedł	„wiatr	historii”.	Warto	to	wszystko	zobaczyć.
	 Mamy	 więc	 przed	 oczyma	 niezwykle	 ciekawy	 region	 tury-
styczny,	przez	który	warto	wędrować,	aby	zwiedzić	jak	najwięcej	
malowniczych	zakątków,	zaskakujących	tworów	natury	 i	by	po-
dziwiać	czarujące	widoki	przyrody	o	każdej	porze	dnia	i	roku.
	 Liczne	zabytki	architektury	sakralnej,	mieszczańskie	kamie-
nice	oraz	pałace	i	dwory	szlacheckie	są	ozdobą	tego	regionu.
	 Trzeba	mieć	wiele	siły	i	czasu,	aby	skorzystać	ze	wszystkich	

urządzeń	i	sprzętu	sportowo-re-
kreacyjnego.	 Namawiamy,	 by	
skosztować	 różnorodnych	 po-
traw,	 łakoci	 i	napojów	z	oferty	
miejscowej	gastronomii.	
	 Do	naszej	oferty	zaliczamy	
nowoczesne	hale	sportowe,	in-
teresujące	 imprezy	kulturalne,	
artystyczne	 i	 rekreacyjno-tu-
rystyczne,	 jak	 również	 stale	
poszerzaną	 i	 unowocześnianą	
ofertę	 noclegową,	 wypoczyn-
kową	 i	 gastronomiczną	 oraz	
świeżo	oddane	do	użytku	szla-
ki	rowerowe	i	piesze.	
	 Ten	 obszar,	 to	 region	 tury-
styczny	Pojezierza Sławskiego 
i Ziemi Wschowskiej. 

Zapraszamy do miejsc, których się nie zapomina...



Osobliwości przyrodnicze i krajobrazowe

Największe	lasy	na	obszarze	Pojezierza Sławskiego i Ziemi Wschow-
skiej	występują:
•	 na	zachód	i	południowy-zachód	od	Włoszakowic,	z	przewagą	bo-

rów	sosnowych	oraz	starych	dębów,
•	 na	południe	i	południowy-zachód	od	Przemętu,	bory	sosnowe	

i	bory	mieszane,
•	 na	południowy-zachód	od	Sławy	-	dawna	Puszcza Tarnowska,	

przewaga	borów	sosnowych	oraz	olesy	(las	bagienny),	dęby,	jesiony,	
buki	i	lipy. 

Szata	roślinna	jest	w	tych	lasach	bardzo	bogata	i	zróżnicowana.	Na	
terenie	 opisywanego	 obsza-
ru	 znajduje	 się	 ok.	80 parków 
miejskich i wiejskich.	Do	naj-
piękniejszych	 należy	 zaliczyć	
parki	w	miejscowościach:	Lgiń , 
Sława,	Wschowa,	Zamysłów,	
Jędrzychowice,	Wygnańczyce, 
Włoszakowice, Dębowa Łęka,	
Krążkowo,	Osowa Sień i Wy-
szanów.

Urozmaicony	jest	tutaj	świat	dzikich	zwierząt.	Myśliwi,	za	zgodą	Pol-
skiego	Związku	Łowieckiego,	mogą	u	nas	polować	na	taką	zwierzynę	
łowną	 jak:	 sarny,	 jelenie,	 daniele,	 dziki,	 lisy	 i	 zające.	 Spotkać	 tu	
można	także	borsuka	lub	jenota,	
a	w	okolicach	Lginia	bądź	Sła-
wy	również	bobry.	
Z	ptactwa	łownego	żyją	tu:	dzi-
kie	kaczki,	gęsi	gęgawy,	kuro-
patwy	oraz	rzadkie	bażanty.	Po-
bliskie	jeziora	obfitują	w	takie	
gatunki	ryb	jak:	karpie,	węgo-
rze,	 szczupaki,	 sandacze,	 liny,	
leszcze,	płotki,	okonie,	karasie,	
a	nawet	sumy.	
Jedną	 z	 form	 ochrony	 kraj-
obrazu	w	naszym	regionie	jest	Przemęcki Park Krajobrazowy	utwo-
rzony	na	terenach	gmin:	Przemęt,	Włoszakowice,	Wijewo i Wscho-
wa. Powołany	został	dla	ochrony	i	zachowania	jednego	z	najciekawszych	
fragmentów	krajobrazu	polodowcowego	w	Wielkopolsce.	Wartość	przy-

rodniczą	 w	 naszym	 regionie	 podkreślają	
rezerwaty	przyrody:	Wyspa Konwaliowa 
i Torfowisko nad Jez. Świętym (Prze-
męcki Park Krajobrazowy) oraz dolin-
ka jeziora Mesze i Jezioro Święte w	po-
bliżu	Jeziora Sławskiego.
Klimat	występujący	na	obszarze	nasze-
go	regionu	jest	jednym	z	najcieplejszych	
w	Polsce. Średnia	temperatura	roku	wyno-
si	około	8°C	(lipiec:	21°C	-	styczeń:	-	3°C). 
Zimy	są	tu	łagodne,	gdyż	tereny	znaj-

dują	się	w	zasięgu	wilgotnych	i	ciepłych	mas	powietrza	znad	Atlan-
tyku.	Średnie,	roczne	opady	deszczu	wynoszą	500-700	mm.



Ciekawostki architektury i historii 

Wschowa ze	 swoimi	 dziejami	 i	 archite-
kturą	uważana	jest	za	urokliwe	miasto	pełne	
starego	 budownictwa.	 Sprawia	 to,	 że jest 
ona	często	odwiedzana	przez	turystów.	
Ciekawostką	średniowiecznej	myśli	urba-	
nistycznej	dla	zwiedzających	jest	usytu-
owanie	 dwóch	głównych	ulic	miasta	 na	
godzinę	13,	tzn.	główna	oś	miasta	odchy-
la	się	o	35°	od	linii	północ	-	południe,	co	
zapewnia	 korzystne	 oświetlenie	 słone-
czne	 budynkom	 znajdującym	 się	 przy	
ulicach	oraz	pierzei	wschodniej	i	zacho-
dniej	 rynku.	O	zaletach	 tak	doskonałego 
rozplanowania	 miasta	 świadczy	 fakt,	 że	 wszystkie	 najważniejsze	
ośrodki	życia	politycznego,	administracyjnego	i	religijnego	położone	
były	na	jednej	osi.	Od	wschodu,	zamykał	ulicę	zamek królewski,	od	

zachodu	potężna	bryła	kościoła farnego, 
a	 pośrodku	 rynku	 wznosił	 się	 ratusz 
miejski.	 Całość	 kompozycji	 urbanisty-
cznej	 zamykały	 bramy:	 Polska i Gło-
gowska	oraz	mury	obronne	z	kamienia	
i	cegły,	opasające	koliście	stare	miasto.	
Niewątpliwie,	 „perełkami”	 architektury	
w	 mieście	 są:	 barokowy XVII-wieczny 
Zespół Klasztorny oo. Franciszkanów 
(dawniej	Bernardynów)	oraz	Staromiejski 

Cmentarz Ewangelicki	 -	 obecnie	
Lapidarium Rzeźby Nagrobnej. 
Ponadto,	 w	 dwóch	 najlepiej	 zacho-
wanych	 renesansowych	 kamienicach	
mieszczańskich	z	XVII	w.	znajdują	się	
dziś	 zbiory	Muzeum Ziemi Wscho-
wskiej oraz	siedziba	Biura Promocji 
UMiG Wschowa	wraz	 z	Punktem 
Informacji Turystycznej. 

W Sławie,	miasteczku	położonym	na	pograniczu	Śląska i Wielkopolski,	
zachował	 się	 równie	 interesujący	 układ	 przestrzenny	 o	 średniowie-
cznym	rodowodzie.	Od	wieków,	Sława pełniła	rolę	osady	targowej	na	
szlaku	ze	Śląska	do	Wielkopolski.	Na	początku	XX	w.	stała	się	zna-

nym	kąpieliskiem	i	kurortem	wypoczyn-
kowym	 dzięki	 atrakcyjnemu	 położeniu	
nad	największym	akwenem	wodnym	w	woj. 
lubuskim.	 Tu	 także	 możemy	 podziwiać	
wyjątkowe	 zabytki	 architektury:	 późno-
renesansowy	 Kościół pw. Św. Michała 
Archanioła,	 który	w	 obecnym	 kształcie	
istnieje	od	ok.	1600	r.,	pałac barokowy 
z	początku	XVIII	w.	otoczony	parkiem	
krajobrazowym	 oraz	 późnoklasycysty-
czny	Kościół pw. Miłosierdzia Bożego,	
wzniesiony	w	XIX	w.	 jako	Ewangelicki 
Kościół Świętej Trójcy.



Swoje	powstanie	miasto	Szlichtyngowa	 zawdzięcza	Janowi Jerzemu 
Szlichtyngowi	 -	 sędziemu	 wschowskiemu,	 który	 20	 lipca	 1644	 roku	
otrzymał	od	króla	Władysława IV Wazy	przywilej	lokacyjny.	Miasteczko 
założone	na	prawie	magdeburskim	zajęło	część	dóbr	Szlichtyngów	we	
wsi	Górczyna.	Miało	ono	regularną	zabudowę,	a	zasiedlili	je	niemieccy	
ewangelicy	-	uchodźcy	z	ogarniętego	wojną	trzydziestoletnią	Śląska.	Do	
roku	1793	Szlichtyngowa	pozostawała	na		terenie	Ziemi	Wschowskiej	
i	dzieliła	jej	los.	Na	miejscu	spalonego 
w	 1995	 r.,	 cennego	 szachulcowego	
Kościoła pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego	z	1653	r.,	wybudowano	
nowy	 o	 kształcie	 naśladującym	 po-
przedni.	W	mieście	zachował	się	pier-
wotny	układ	urbanistyczny	na	planie	
kwadratu.	 Kwadratowy	 rynek	 zabu-
dowany	jest	mieszczańskimi	kamieni-
cami	o	cechach	barokowych	 i	klasy-
cystycznych	z	XVIII	i	XIX	w.	
Na	 obrzeżach	 miasta,	 wśród	 leśnej	 polany	 znajduje	 się	 mały	 żydowski	
cmentarz,	 tzw.	kirkut.	Jest	 to	niezwykłe	miejsce	otoczone	murem,	w	któ-
rym	znajduje	 się	 jeszcze	kilkanaście	dobrze	zachowanych	macew.	Będąc	

w	Wyszanowie warto	 poświęcić	
trochę	 czasu	 na	 obejrzenie	 ruin	
gotyckiego	 kościoła,	 spalonego	 
w	1633	r.,	w	czasie	potopu	szwe-
dzkiego.	W	znajdującym	się	obok	
parku	stał	kiedyś	pałac,	do	którego	
wiodła	zachowana	do	dziś	brama.
W	 doskonałym	 stanie	 zachowa-
ły	się	 liczne	przykłady	zabytków	
architektury szlacheckiej,	 znaj-
dujące	się	w	okolicznych	wsiach	
powiatu	wschowskiego.	

Najbardziej	okazale	prezentują	się	następujące	budowle	w	miejscowościach:
•	 Osowa Sień-	neorenesansowy pałac	z	II	poł.	XIX	w.	oraz	dwa	klasy-

cystyczne	dwory szlacheckie z	pocz.	XIX	w.,	parterowe	z	facjatką
•	 Dębowa Łęka-	okazały	neorenesansowy pałac Brodowskich	z	ok.	

1845	r.
•	 Lgiń,	neorenesansowy	pałac Kęszyckich z	II	poł.	XIX	w.	
•	 Jędrzychowice -	barokowy	zespół 

pałacowy	z	1726	r.,	z	dwiema	cy-
lindrycznymi	 wieżami,	 który	 jest	
odbudowywany	przez	potomkinię	
dóbr	 Górczyńskich,	 baronową 
Sigrun Freifrau von Schlichting

•	 Stare Drzewce -	 klasycystyczny	
dwór	 z	 I	 poł.	XIX	w.,	 z	parkiem	
dworskim

•	 Przybyszów - renesansowy	dwór 
obronny z	ok.	1600	r.

•	 Tarnów Jezierny - barokowy pa-
łacyk myśliwski	z	1624	r.

•	 Krążkowo - neobarokowy pałac 
z	XIX	wieku.



Wypoczynek nad wodą
i turystyka aktywna

Pojezierze Sławskie i Zie-
mia Wschowska	 corocz-
nie	 przyciągają	 liczne	
rzesze	 turystów	 i	 wcza-
sowiczów.	 Jeziora,	 rzeki	
i	 kanały	 okolic	 Sławy 
i Wschowy stanowią	do-
skonałą	 bazę	 dla	 ama-
torów	 kąpieli,	 kajaka-
rzy,	żeglarzy,	wędkarzy	
i	ornitologów.	
14 jezior	 znajdujących	
się	na	Pojezierzu Sław-
skim	jest	magnesem	dla	dużej	grupy	turystów	decydujących	się	na	
wypoczynek	w	naszym	regionie.	Dla	nich,	na	terenie	gmin:	Sława 
i Wschowa	 zlokalizowanych	 jest	 kilkadziesiąt	 ośrodków	wypoczynko-
wych,	które	zapewniają	bazę	noclegową	i	żywieniową.	Do	dyspozycji	go-
ści	są	również	pensjonaty,	kwatery	prywatne,	pola	biwakowe	oraz	gospo-
darstwa	agroturystyczne.	Na	większych	akwenach	wodnych	znajdują	 się	
ciekawe	miejsca	stanowiące	raj	dla	wędkarzy.	

W	czasie	letnich	wakacji	po	Jeziorze Sława kursuje	statek wycieczkowy, 
a	na	plaży miejskiej	funkcjonuje	zjeżdżalnia wodna	o	długości	70 m. 
Wypożyczalnie	dysponują	kajakami,	rowerami	wodnymi,	łodziami	i	jach-

tami	żaglowymi.	
Również	w	Lginiu, nad	Je-
ziorem Lgińsko Duże	 znaj-
dują	 się	 piaszczyste	 plaże	
i	 kąpieliska,	 wypożyczalnie	
sprzętu	wodnego	oraz	 rowe-
rów	górskich.
Turystom	 kochającym	 pię-	
kne	widoki	polecamy	szcze-
gólnie	 malownicze	 tereny	
nadodrzańskie	w	gminie



Szlichtyngowa	 a	 także	
ujście	rzeki	Baryczy	do	
Odry	w	okolicy	Wysza-
nowa,	 które	 jest	 rajem	
dla	wędkarzy.	Również	
ornitolodzy	i	inni	obser-
watorzy	fauny	znajdą	tu	
miejsca	 gniazdowania	
bociana	czarnego,	kolo-
nii	lęgowych	kormorana	
i	czapli	siwej	oraz	obsza-
rów	 gromadzenia	 się	
w	 czasie	 przelotów	

łabędzi	niemych	i	wielu	gatunków	kaczek.
Turyści,	którzy	zdecydują	się	na	aktywny	wypoczynek	mogą	skorzystać	z:
•	 wycieczek	 rowerowych	 powiatowym szlakiem rowerowym	 na	 trasie	

Wschowa - Lgiń - Sława - Lubiatów - Radzyń - Wschowa;	(ok.	60	
km)	-	przebieg	trasy	zaznaczo-
ny	jest	na	mapie	powiatu

•	 wędrówek	pieszych	lub	wy-
praw	 rowerowych	 szlakiem 
czerwonym	na	 trasie	„Pętli 
Lgińskiej”;	ok.	30	km

•	 wędrówek	 pieszych	 lub	 prze-
jażdżek	rowerowych	szlakiem 
zielonym	 na	 trasie:	Konotop 
- Tarnów Jezierny;	 ok.	 15,8	
km	i	Tarnów Jezierny - Sła-
wa;	ok.	10,5	km

•	 pieszej	 albo	 kolarskiej	 wy-
cieczki	żółtym szlakiem	tury-
stycznym	na	trasie	Wschowa 
- Wieleń - Sława - Ciosaniec; 
ok.	62,0	km

•	 wędrówek	 po	 ścieżkach	 przyrodniczo-leśnych	 „Wzgórza Pszczół-
kowskie”:	ok.	8,5	km	lub	„Lekcji biologii inaczej”	przy	leśniczówce	
Zwierzyniec	koło	Radzynia:	ok.	4	km

•	 wędrówek	po	ścieżce	przyrodniczej	„Ujście Baryczy”	pod	Wysza-
nowem:	dł.	3	km

•	 spływów	kajakowych	pięcioma szlakami kajakowymi	ze	startem:	
w	Sławie,	Lginiu,	Wieleniu	lub	Boszkowie.



Wypoczynek na wsi i w lesie

Do	wypoczynku	na	wsi	bądź	w	gospodarstwie	agroturystycznym	za-
chęcają	nas	takie	argumenty	jak:
•	 smak	ciepłego	mleka	prosto	

od	krowy	i	miodu	z	własnej	
pasieki,

•	 zapach siana	i	ścierniska	po	
żniwach,

•	 widok chodzących zwierząt	
gospodarskich	i	ptactwa	do-
mowego,

•	 możliwość	 uczestniczenia	
w	pracach	gospodarskich,

•	 możliwość łowienia	ryb	w	stawach	hodowlanych,
•	 możliwość nauki jazdy konnej i rekreacji konnej.
Jednym	 z	 bogactw	 naturalnych	 naszej krainy	 są	 lasy	 pokrywające	
w		40 %	powierzchnię	Pojezierza Sławskiego i Ziemi Wschowskiej. 
Otaczają	one	ze	wszystkich	stron	Sławę i Lgiń.	Kompleks	leśny	wokół	
Lginia	współtworzy	Przemęcki Park Krajobrazowy.	Wszystkie	ob-
szary	leśne	obfitują	w	starolasy	i	są	pełne	zwierzyny	łownej	oraz	runa	
leśnego.	Dlatego	 też	w	sezonie	 turyści	mogą	wybrać	 się	na	 jagody,	
jeżyny	lub	grzybobranie.	

Z kulturą i rekreacją na Ty

Liczne	koncerty,	wystawy	czy	festiwale	stanowią	ciekawe	elementy	we	
Wschowie i Sławie.
We	Wschowie,	 cyklicznie	 odbywają	 się	 takie	 imprezy	 kulturalne	
i	 rekreacyjno-sportowe	 jak:	 Dni Wschowy	 (VI),	 Jarmark Mie-
szczański	(VII),	Królewski Festiwal Muzyki	(VIII),	Puchar Polski 
oraz	Mistrzostwa Europy w Motocrossie	 (V	 i	 IX),	Mistrzostwa 
Polski Quadów (V),	Ogólnopolskie Zawody Siłaczy - Strong Man 
w	Lginiu	(VII). 
Również	w	Sławie i okolicy odbywają	się	cykliczne	imprezy	kulturalne	
i	sportowo-rekreacyjne:	Dni Sławy	(VIII),	Regaty Żeglarskie Pucha-
ru Polski w klasie „Omega”	(V),	Zawody w Triathlonie	(VII),	Ogól-
nopolski Mityng Brydżowy	(VII),	Ogólnopolski Festiwal Bluesowy 
„Las, Woda & Blues” 
w	Radzyniu (V).
Istnieje	 u	 nas	 także	
bogata	 oferta	 imprez	
o	lokalnym	znaczeniu,	
równie	 ciekawych	 co	
te	 wymienione	 wcze-
śniej,	 w	 której	 każdy	
turysta	 i	 wczasowicz	
znajdzie	 coś	 interesu-
jącego	dla	siebie.



Tradycja
Gospodarstwo Agroturystyczne „Tradycja”

Anna i Sylwester Kosińscy
Siedlnica 167

67-400 Wschowa
tel. kom. 0 500 209 083, 0 508 318 339

e-mail: kosinski-74@o2.pl

W	Siedlnicy,	3	km	od	Wschowy	znajduje	się	Gospodarstwo	Agrotury-
styczne	„Tradycja”,	które	 specjalizuje	 się	w	hodowli	koni.	Na	 rozle-
głych	pastwiskach	utrzymywanych	jest	ich	około	60.		Konie	wyhodo-
wane	w	gospodarstwie	używane	są	zarówno	do	rekreacji	jak	i	sportu,	
a	naukę	 	prowadzi	 instruktor	sportu	 jeździeckiego.	Kryta	ujeżdżalnia	
umożliwia	 całoroczne	 prowadzenie	 jazdy	 konnej.	Gospodarstwo	 jest	
także	siedzibą	Stowarzyszenia	Klubu	Jeździeckiego	„Tradycja”.	Cieka-
wa,	spokojna	okolica	sprzyja	turystyce	konnej	i	nie	tylko-	istnieje	moż-

liwość	 wędkowania	
i	 kąpieli	 w	 dużym	
stawie,	znajdującym	
się	na	terenie	gospo-
darstwa.	Dla	 zainte-
resowanych	 organi-
zowane	 są	 również	
imprezy	 okoliczno-
ściowe	 w	 plenerze	
lub	na	ujeżdżalni.	
Noclegi	oferowane	są	
w	 trzech	 pokojach:	
dwu-,	 trzy-,	 cztero-	
osobowych.



Nad Strumykiem
Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Strumykiem”
Teresa i Wiesław Litorowicz
Lgiń 88,
67-400 Wschowa,
tel. 065 540 03 08
kom. 0 600 698 769,
e-mail: nad_strumykiem@wp.pl

Rodzinne	 Gospo-
darstwo	 Agrotu-
rystyczne	 prowa-
dzone	 pod	 hasłem	
„Bliżej	 natury	 po	
zdrowy	 wypoczy-
nek”,	 położone	 jest	
na	 pagórku	 w	 uro-
czym	 zakątku	 Lgi-
nia	 i	 otoczone	 sta-
rym	 drzewostanem.	
Gospodarze	 oferują	

noclegi		w	3	 przyczepach	 campingowych	 ustawionych	 na	 łące	 dla	

14	osób.	Gospodarstwo	posiada	pełny	węzeł	sanitarny,	wypożyczalnię	
rowerów	górskich,	świetlicę	z	TV	i	sto-
łem	do	tenisa,	boisko	do	siatkówki	oraz	
miejsce	na	ognisko	i	grillowanie.	Goście	
w	pobliskim	lesie	mogą	w	sezonie	zbie-
rać	jagody	i	grzyby,	a	w	3	własnych	sta-
wach	 łowić	 ryby.	Wyżywienie	we	wła-
snym	zakresie.
W	 gospodarstwie	 istnieje	 możliwość	
zakupienia	 zdrowej	 ekologicznej	 żyw-
ności:	warzywa,	 nabiał,	mleko	 i	 owoce	
oraz	uczestniczenia	w	pracach	gospodar-
skich.	Kwatera	czynna	jest	w	sezonie	od	
maja	do	września.



Samba
Bar „Samba”

Bernadetta Klemm
Lgiń 43,

67-400 Wschowa,
kom. 0 694 693 171

http://www.samba.lgin.prv.pl
e-mail: bernadka123@wp.pl

Bar	„Samba”	w	Lginiu,	oddalony	jest	około	200	m	od	kąpieliska	i	plaży 
głównej	nad	jeziorem	Lgińsko	Duże.
Nasz	 Bar	 oferuje	 szeroki	 wachlarz	 usług	 gastronomicznych.	
W	szczególności	 polecamy	 dania	 kuchni	 domowej	 oraz	 smażalnię	
ryb.	 Ponadto,	 organizujemy	
imprezy	okolicznościowe.	
Od	maja	do	września	organi-
zujemy:
•	 komunie	
•	 przyjęcia	weselne
•	 spotkania	klasowe	
•	 inne	 przyjęcia	 okoli-

cznościowe
W	 sezonie	 letnim:	 od	 piątku	
do	 niedzieli,	 organizujemy	
zabawy	taneczne	dla	wszy-	
stkich,	 którzy	 chcą	 bawić	 się	
przy	muzyce	„granej	na	żywo”.	Przyjazna	i	ciepła	atmosfera	sprawia,	że	
każdy	z	gości	czuje	się	tutaj	jak	w	domu.	Tylko	u	Nas	jednocześnie	może	

bawić	się	ponad	400	osób.
Bardzo	 serdecznie	 zapra-
szamy	 wszystkich	 turystów	
i	wczasowiczów.

 



OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie
67–400 Wschowa ul. Moniuszki 11
tel./fax 065 540 27 35
kom. 0 603 601 978
e-mail: osir@wschowa.com.pl
http://www.osir-wschowa.pl

Organizacja	imprez	sportowo	–	rekreacyjnych.
•	 Stadion	sportowy	–	boisko	piłkarskie,	 skatepark,	kort	 tenisowy,	

boisko	do	koszykówki,	odkryty	basen
•	 Pokoje	 gościnne	 –	 67-400	 Wschowa,	 ul.	 Sportowa	 5,	

tel.	065	540	21	28
•	 Tor	motocrossowy	„Kacze	Doły”	w	Olbrachcicach/k.	Wschowy
•	 Stadion	piłkarski	w	Siedlnicy
•	 Centrum	fitness	–	siłownia,	aerobik,	kulturystyka
•	 Hala	sportowa
•	 Plaża	OSiR	Wschowa	oraz	pole	namiotowe	w	Lginiu,
	 tel.	065	540	03	94



Student
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Student” w Sławie

ul. Nowosolska 2B,
67-410 Sława,

tel. 071 799 45 61
e-mail: slawa@zsp.pl,

http://www.osrodekstudent.pl

Ośrodek	 nasz	 leży	
bezpośrednio	 nad	
Jeziorem	 Sław-
skim	 -	 najwięk-
szym	 akwenem	
wodnym	 w	 za-
chodniej	 Polsce.	
Malownicze	 poło-
żenie,	 piękno	 lasu	
i	 jeziora,	 specy-
ficzny	mikroklimat	
sprawiają,	iż	jest	to	
niewątpliwie	 bar-
dzo	atrakcyjny	za-
kątek	dla	wczasowiczów	i	turystów	z	całej	Polski.

Ośrodek	 oferuje	 Państwu	
150	 miejsc	 noclegowych	
w	 murowanych	 domkach	
na	 terenie	 lasu	 sosnowe-
go.	 Usługi	 proponujemy	
również	 w	 zakresie	 ga-
stronomii	-	na	terenie	ośro-	
dka	 mieści	 się	 stołówka.	
Świadczymy	 je	 od	 kwie-
tnia	do	listopada.	Do	dys-
pozycji	gości	pozostają:

•	 świetlica	TV	i	DVD,	sprzęt	nagłaśniający
•	 sala	konferencyjna	(ok.	40	osób)	i	sala	stołówki	(250m2)
•	 rowery	terenowe
•	 plac	zabaw	dla	dzieci
•	 boiska	do	siatkówki	i	badmintona
•	 stoły	tenisowe
•	 stoły	do	gry	w	piłka-

rzyki
•	 parking	niestrzeżony
•	 plac	na	ognisko	i	grilla

Organizujemy	 również	
kolonie,	 obozy,	 zielone	
szkoły	 i	 imprezy	 oko-
licznościowe	 dla	 osób	
indywidualnych	i	firm.



Internauka
Ośrodek Wczasowy „Internauka”
Tarnów Jezierny,
ul. Wczasowa 7,
67-410 Sława,
tel. 068 356 60 98,
e-mail: biuro@internauka.pl, szef@internauka.edu.pl
http://www.internauka.edu.pl

Nasz	Ośrodek	Wczasowy	„Internauka”,	który	proponujemy	Pań-
stwu,	jako	miejsce	wy-
marzonego	 odpoczyn-
ku,	 położony	 jest	 na	
rozległym	 terenie	 po-
śród	 soczystej	 zieleni	
oraz	w	błogiej	ciszy.
Tuż	obok	niego	znajduje	
się	bardzo	czyste	Jezioro	
Tarnowskie	(Duże),	z	wła-	
sną	plażą,	pomostem	do	
łowienia	ryb	i	miejscami	
do	opalania.
Wczasowiczom	oferuje-
my	 60	 miejsc	 noclego-
wych	w	8	 apartamentach	2-pokojowych	 z	wc,	 łazienką	 i	 aneksem	

kuchennym	oraz	8	pokojach	
2-	 i	 1-	 osobowych	 z	 wc,	
łazienką	 i	 aneksem	 kuchen-
nym.	
Szczegółową	ofertę	możecie	
Państwo	 znaleźć	 na	 naszej	
stronie:
www.internauka.edu.pl



Nad Jeziorem
Ośrodek Wczasowy „Nad Jeziorem”

Błażej Durek
Lgiń,

67-400 Wschowa,
kom. 0 608 238 457

http://www.domkilgin.pl

Zapraszamy	serdecznie	do	Naszego	Ośrodka	Wczasowego	„Nad	
Jeziorem”	w	Lginiu.
Proponujemy	 Państwu	 wypoczynek	 w	 malowniczo	 położonej	 miej-
scowości,	otoczonej	zewsząd	lasami,	położonej	nad	pięknym	jeziorem	
Lgińsko	Duże.	Nasz	Ośrodek	usytuowany	jest	100	metrów	od	jeziora.	
Oferujemy	noclegi	dla	70	osób	w	domkach	letniskowych,	murowanych	
pięcioosobowych	oraz	czteroosobowych	z	WC	i	prysznicem.
Ponadto,	na	terenie	ośrodka	znajduje	się	plac	zabaw	dla	dzieci,	świetlica	
z	 telewizorem,	 stołem	do	 tenisa	 i	grą	piłkarzyki.	Posiadamy	również	
sprzęt	pływający	dostępny	dla	naszych	gości.



Haleszka «

Pensjonat „Haleszka”
Halina i Lesław Kopciowscy
Lubiatów 12,
67-410 Sława
tel./fax 068 356 65 92
e-mail: haleszka@ta.pl,
http://www.haleszka.ta.pl

Do	jednych	z	najciekawszych	miejsc	naszego	regionu	należy	Lubiatów.	
Tutaj	znajduje	się	Pensjonat	„Haleszka”,	w	którym	zatrzymują	się	my-
śliwi,	 grzybiarze,	wędkarze,	miłośnicy	natury,	 pięknych	krajobrazów	
oraz	sportów	wodnych.	Okoliczne	lasy	i	jezioro,	którego	powierzchnia	
rozciąga	się	na	przestrzeni	817	ha,	jest	dla	nich	prawdziwą	atrakcją.

Pensjonat	„Haleszka”	to	nowy	
obiekt	hotelarski	o	kategorii	«. 
Dysponuje	 on	 60	 miejscami	
w	 pokojach	 1,-2,-3,-osobo-
wych	i	apartamentach. Pokoje	
posiadają	 WC	 i	 natrysk.	 Po-
nadto,	 w	 budynku	 znajduje	
się	restauracja,	drink	bar,	oraz	
sala	bankietowa,	świetlica	le-
tnia	kawiarenka	i	sklep.

Dodatkową	atrakcyjną	propozycją	dla	gości	jest	ptaszarnia,	oraz	
przejażdżki	 konne	 bryczką	 i	 w	 siodle.	 Organizujemy	 wczasy,	
kolonie,	 zielone	 szkoły	 (dla	
których	 mamy	 boiska	 spor-
towe),	 zimowiska,	 przyjęcia	
weselne,	kursokonferencje.
Zapewniamy	 miłą	 i	 fachową	
obsługę,	 doskonałą	 domową	
kuchnię,	dobry	wypoczynek.

Serdecznie	zapraszamy!



Zamek Królewski
Przedsiębiorstwo Zamek Królewski we Wschowie

Mieczysław Tycner,
Plac Zamkowy 7,

67-400 Wschowa,
tel. 065 540 79 07,
fax 065 540 11 79, 

kom. 0 696 485 108, 0 698 940 030,
e-mail:zamekkrolewski@wschowa.net.pl

http://www.zamekkrolewski.wschowa.net.pl

Oferujemy	 noclegi	 w	 8	 pokojach	 2-	 osobowych	 o	 wysokim	
standardzie	z	wc,	łazienką	
oraz	TV.	Ponadto,	w	obiek-
cie	 do	 dyspozycji	 gości	 są:	
restauracja,	kawiarnia,	sala	
bankietowo	-	balowa,	sala	
konferencyjna.
Organizujemy:	 konferencje,	
szkolenia,	 wesela,	 inne	 uro-
czystości	 rodzinne,	koncerty	
oraz	wystawy.

Nasze	atuty	to:
•	 wysoka	jakość	świad-

czonych	usług	
•	 niepowtarzalna	atmo-

sfera	wnętrz	
•	 940	lat	historii	obiek-

tu,	 stanowiące	 od-
zwierciedlenie	 histo-
rii	Polski

•	 doskonała	 lokaliza-
cja	 –	 centrum	 zabyt-
kowego	 miasta	 (tuż	
przy	Rynku)

•	 smaczna	kuchnia,	da-
nia	staropolskie	i	inne

•	 bogata	oferta	miodów	
pitnych,	drinków

Latem	 znajdziesz	 u	 nas	
chłód	starych	murów	a	zimą	
ciepło	kominka.

Zamek	Królewski	we	Wschowie	zaprasza!



Turystyczne ABC - wybrane
atrakcje turystyczne

•	 Rejsy statkiem	wycieczkowym	po	Jeziorze Sława,	przystań	przy	wypo-
życzalni	sprzętu	wodnego	na	terenie	OSiR-u

•	 „Rynna wodna” - zjeżdżalnia	długości	70	m	przy	kąpielisku	na	plaży	
OSiR-u	w	Sławie

•	 Lekcja	w	zielonej klasie w	stacji	hydrologicznej	IMGW w	Radzyniu,	
tel.	068	356	64	50

•	 Skansen Pszczelarstwa	„Leśny” w	Jodłowie 17
tel.	068	388	66	34,	kom.	0	609	445	824

•	 Kolejka Drezynowa Pojezierza Sławskiego	 zaprasza	 na	 przejażdżki	
drezyną	ręczną	na	odcinku	starej	linii	kolejowej	Krzepielów	-	Sława,	od	
15	maja;	zamówienia	na	przejazdy:	tel.	kom.	0	696	326	489	lub	e-mail:	
rower_szynowy@o2.pl

•	 Mini ZOO	przy	rancho	„Haleszka” na	leśnej	polanie	w	Lubiatowie
tel.	068	356	65	92,	www.haleszka.ta.pl

•	 Odkryty basen kąpielowy OSiR,	ul.	Sportowa	5	we	Wschowie
tel.	065	540	21	28

•	 Muzeum Ziemi Wschowskiej,	Plac	Zamkowy	3	we	Wschowie
tel.	065	540	74	n61;	e-mail:	muzeum@wschowa.pl	

•	 Lapidarium Rzeźby Nagrobnej,	ul.	Solna	we	Wschowie
tel.	065	540	16	40

•	 Muzeum Klasztorne, ul.	Klasztorna	2	we Wschowie
tel.	065	540	73	45;	www.klasztor.wschowa.net.pl



Turystyczne ABC - wybrane noclegi

całoroczne

Pokoje	gościnne	stadion	OSiR	we	Wschowie,	ul.	Sportowa	5
tel.	065	540	21	28
Pokoje	gościnne	we	Wschowie,	ul.	Kazimierza	Wielkiego	23
tel.	065	540	11	72
Zamek	Królewski	we	Wschowie,	Plac	Zamkowy	7
tel.	065	540	79	07
Gościniec	„U	RUDOLfA”	w	Lginiu	35
tel.	065	540	03	93	,	www.urudolfa.wschowa.net.pl
Zajazd	„HUBeRTUS”	w	Dębowej	Łęce	nr	49	a
tel.	065	540	21	72
Pensjonat	„HALeSZKA”	Kat.«	w	Lubiatowie,	ul.	Sławska	12
tel.	068	356	65	92,	www.haleszka.ta.pl
Pensjonat	„SŁONeCZKO”	Kat.«w	Sławie,	ul.	Odr.	Wojska	Polskiego	23
tel.	068	356	57	37
Pałacyk	Myśliwski	w	Tarnowie	Jeziernym
tel.	068	356	72	69	lub	068	356	65	11
Pałac	„CZeRWONy	RóG”	w	Jędrzychowicach	8
tel.	065	549	25	58
Zajazd	i	Stadnina	Koni	„BONANZA”	w	Jędrzychowicach
tel.	065	549	23	53
Restauracja	„fIN	De	SICLe”,	noclegi	w	Szlichtyngowej,	ul.	Rynek	22	
tel.	065	549	23	13
Ośrodek	Szkoleniowo	-Wypoczynkowy	„WIKTORIA	KRóL”	w	Radzyniu,	ul.	Słoneczna	51
tel.	068	356	60	02,	tel/fax	068	356	60	03,	recepcja@wiktoria-król.pl,	www.wiktoria-król.pl
Ośrodek	Wczasowy	„INTeRNAUKA”	w	Tarnowie	Jeziernym,	ul.	Wczasowa	7
tel.	068	356	60	98,	biuro@internauka.pl,	szef@internauka.edu.pl,	www.internauka.edu.pl



Turystyczne ABC - wybrane noclegi

sezonowe

Ośrodek	Wypoczynkowo-Szkoleniowy	„STUDeNT”	w	Sławie,	ul.	Nowosolska	2b
tel.	071	799	45	61,	slawa@zsp.pl,	www.osrodekstudent.pl
Gospodarstwo	Agroturystyczne	„NAD	STRUMyKIeM”	w	Lginiu	88
tel.	065	540	03	08,	kom.	0	600	698	769;	nad_strumykiem@wp.pl
Ośrodek	Wypoczynkowy	„NAD	JeZIOReM”	w	Lginiu
tel.	kom.	0	608	238	457;	lgin.wczasy@wp.pl,	www.domkilgin.pl
Ośrodek	Wypoczynkowy	„KLASAN”	w	Lginiu
tel.	kom.	0	694	767	632,	0	660	258	362;	klasan.@epf.pl,	www.klasan.pl
Stanica	Harcerska	Komendy	Hufca	ZHP	Wschowa	w	Lginiu	nad	jeziorem	Lgińsko
tel.	065	540	03	91
Gościnny	Dom	„U		LASKOWSKICH”,	Lgiń	87
tel.	065	540	03	63
Rodzinne	Gospodarstwo	Agroturystyczne	„KARINO”	w	Lubogoszczy	2
tel.	068	356	62	43,	kom	0	661	916	545
Ośrodek	Wypoczynkowy	„MASTeR”	w	Lubiatowie
tel.	068	356	6462	
Zespół	Obiektów	Turystycznych	OSIR	-	Camping	nr	261w	Sławie,	ul.	Odr.	Wojska	Polskiego	19
tel.	068	356	62	60,	osir.slawa	@wp.pl,	www.slawa.spanie.pl
Ośrodek	Wypoczynkowy	„PASSAT”	w	Sławie,	ul.	Odr.	Wojska	Polskiego	17
tel.	068	356	62	19
Ośrodek	Wypoczynkowy	„KOLIBeReK”	w	Sławie
tel.	068	356	63	72,	kom.	0	502	649	263
Ośrodek	Wypoczynkowy	„WRATISLAVIA”	w	Radzyniu,	ul.	Słoneczna
tel.	068	356	60	16,	info@wratislavia.pl;	www.wratislavia.pl



Turystyczne ABC - polecane
usługi gastronomiczne

„HUBeRTUS”	Zajazd,	Restauracja,	Dębowa	Łęka	49	a
tel./fax	065	540	29	89,	tel.	065	540	55	04
Restauracja	„POD	ZŁOTyM	DĘBeM”,	Dębowa	Łęka	83
tel.	065	540	16	91
Bar	„SAMBA”	Lgiń	43
tel.	kom.	0	694	693	171,	bernadka123@wp.pl	www.samba.lgin.prv.pl
Bar	„U	RUDOLfA”	Lgiń	35
tel.	065	540	03	93,	helers@tlen.pl,	www.urudolfa.wschowa.net.pl
„BOGUSIA”	Bar,	Lubiatów	3
tel.	068	356	66	25
Restauracja	Pensjonatu	„HALeSZKA”	w	Lubiatowie,	ul.	Sławska	12
tel.	068	356	65	92,	www.haleszka.ta.pl
„POD	SANDACZeM”	Smażalnia	w	Radzyniu,	ul.	Sławska	19
tel.	068	356	60	27
„ZŁOTy	PSTRĄG”	Smażalnia	w	Radzyniu
tel.	068	356	67	49
„U	DUTKA”	Smażalnia	ryb	w	Sławie,	ul.	Nowy	Rynek
tel.	068	356	66	12
Restauracja	„DOM	KLAUDIUSZ”	w	Sławie,	ul.	Nowy	Rynek	26
tel.	068	356	66	81
ANTyCZNA”	Restauracja	w	Sławie	ul.	Rynek	4
tel.	068	356	66	53
Pizzeria	„Hot	Pepper”	w	Sławie,	ul.	Odr.	Wojska	Polskiego	17
tel.	0	609	796	961
Pizzeria	„Locarno”	w	Sławie,	ul.	Waryńskiego	48	a
tel.	0	609	491	075
Pub	„Döner	Kebab”	w	Sławie,	ul.	Ogrodowa
Restauracja	„SŁONeCZKO”	w	Sławie,	ul.	Odr.	Wojska	Polskiego	23
tel.	068	356	57	37
Restauracja	w	pałacu	„CZeRWONy	RóG”	w	Jędrzychowicach	8
tel.	065	549	25	58
Restauracja	„fIN	De	SICLe”	w	Szlichtyngowej,	ul.	Rynek	22
tel.	065	549	23	13
Jadłodajnia	„WSCHOWIANKA”	we	Wschowie,	ul.	Niepodległości	45
tel.	065	540	31	44
Herbaciarnia	we	Wschowie,	ul.	Rynek	13
tel.	065	540	35	17
„BLACK	CAT”	Pizzeria	we	Wschowie,	ul.	Klasztorna	1
tel.	065	540	17	22
„TyMff”	Pizzeria	-Ristorante	we	Wschowie,	ul.	Ratuszowa	8
tel.	065	540	58	00
Pizzeria	-	Spagetteria	„ITALIANO-UNO”,	ul.	Wolsztyńska	11	we	Wschowie
tel.	065	540	32	99
Restauracja	„ZAMeK	KRóLeWSKI”	we	Wschowie,	Plac	Zamkowy	7
tel.	065	540	79	07,	fax	065	540	11	79,	kom.	0	698	940	030
zamekkrolewski@wschowa.net.pl,	www.zamekkrolewski.wschowa.net.pl
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