
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Turystycznego
               „Ziemi Wschowskiej” z działalności w roku 2014 

Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemi Wschowskiej” jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną 
w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  w  Rejestrze  (Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji  Społecznych  i 
Zawodowych,  Fundacji  oraz  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej)  pod  numerem:  0000237849. 
Ponadto  Stowarzyszenie  nasze  posiada  numer  statystyczny  regon:  080040158  oraz  numer  NIP: 
4970023127. Dotychczasowa siedziba Stowarzyszenia mieści się pod adresem: Pl. Zamkowy 7, 67-400 
Wschowa.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, Stowarzyszenie nasze liczyło 42 członków zwyczajnych, w tym 38 
dorosłych oraz 4 młodzieży. Taka liczba członków zwyczajnych naszego stowarzyszenia, wynika obecnie z 
przeprowadzonej weryfikacji członków stowarzyszenia. 

Do dnia 27 września 2014 r., Zarząd Stowarzyszenia „Ziemi Wschowskiej”, pracował w następującym 
składzie osobowym:

- kol. Alina Golińska – Prezes
- kol. Krzysztof Lutowski – Wiceprezes
- kol. Justyna Marszałek – Wiceprezes
- kol. Mieczysław Tycner – Skarbnik
- kol. Halina Niwczyk – członek Zarządu.

 W dniu 27 września 2014 roku odbyło się IX Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na którym 
m.in.  podjęto  uchwałę  o  przyjęciu  sprawozdania  zarządu  za  2013  rok  i  udzielono  absolutorium 
dotychczasowemu Zarządowi. 

Ponadto na IX Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia wybrano nowy Zarząd i nową Komisję 
Rewizyjną.  Na  dzień  dzisiejszy  Zarząd  Stowarzyszenia  Turystycznego  „Ziemi  Wschowskiej”  pracuje  w 
następującym składzie:

- kol. Krzysztof Lutowski – Prezes
- kol. Maciej Baliński –  I Wiceprezes
- kol. Danuta Teodorowska – II Wiceprezes
- kol. Andrzej Szczudło – Sekretarz
- kol. Maria Schnitzer – Skarbnik

Organizacja  nasza w IX roku swojej  działalności  zaplanowała ogółem  13 imprez z  zakresu tzw. 
aktywnej turystyki i rekreacji  (rajdy rowerowe, złazy i zloty turystyczne itp.).        

Tak jak w ubiegłym roku, w ofercie naszej pojawiły się imprezy cykliczne takie jak: rajdy ekologiczne 
„Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”, oraz kolejny Zlot Turystyczny „Witamy Wakacje” –  Letni piknik 
pod wiatrakiem w Rydzynie. Z zaplanowanej liczby 13 imprez rajdowych udało się zorganizować w 2014 
roku, tylko, a może aż 12 imprez. Jeden rajd nie doszedł do skutku z uwagi na m.in. bardzo złe warunki 
atmosferyczne i brak zainteresowania wśród potencjalnych uczestników (24.08.2014 r.). 

Natomiast teraz,  postaramy się krótko opisać realizację,  wybranych 8 rajdów rowerowych, w tym 
jednego zwanym zlotem turystyczno-rekreacyjnym. 

1). Rajd Rowerowy *ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA*
    W sobotę, dnia 3 maja br., odbył się Rajd Rowerowy "ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA". Uczestnicy 
rajdu pokonali trasę: Wschowa - Buczyna - Osowa Sień - Wincentowo - Niechłód - Piotrowice - Krzycko 
Małe - Krzycko Wielkie - Sądzia - Bukówiec Górny - Włoszakowice - Krzyżowiec - Mścigniew - Buczyna - 
Wschowa, o łącznej długości 54,6 km. W Bukówcu Górnym obejrzeliśmy część XXIII Zawodów w 
Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi im. Józefa Lipowego. We wspomnianych wyżej zawodach startowało 
około 40 zaprzęgów. W naszym rajdzie brało udział 13 cyklistów w tym: 6 mężczyzn, 5 kobiet i 2 
młodzieży.    

              
2). I Rajd Rowerowy *ŚWIĘTO FLAGI NARODOWEJ*

    W sobotę, dnia 10 maja br., odbył się Rajd Rowerowy "ŚWIĘTO FLAGI NARODOWEJ". Uczestnicy rajdu 
pokonali trasę: Wschowa - Niechłód - Piotrowice - Trzebiny - Piotrowice - Krzycko Małe - Gołanice - 
Jezierzyce Kościelne - Zbarzewo - Osowa Sień - Wschowa, o łącznej długości 44,6 km.  W Trzebinach 
zwiedziliśmy ogród dworski i pałac. Jeszcze na trasie mieliśmy dwa dłuższe postoje. W Gołanicach 
zatrzymaliśmy się przy plaży nad jeziorem, a drugi postój był przy drewnianym Kościele pw. Św. Michała 
Archanioła w Jezierzycach Kościelnych. Na mecie rajdu przy ratuszu poczęstowano nas świetną 
grochówką typu "wojskowego". W naszym rajdzie brało udział 16 cyklistów w tym: 8 mężczyzn, 5 kobiet i 3 
dzieci.                                                       

  3). Rajd Rowerowy *WYDMY SŁAWOCIŃSKIE*
    W sobotę, dnia 24 maja br., odbył się Rajd Rowerowy "WYDMY SŁAWOCIŃSKIE". Uczestnicy rajdu 
przejechali trasę: Wschowa - Wygnańczyce -Stare Strącze - Nowe Strącze - Slawa - Gola - Dębowo - 
Droniki - Ciosaniec - Sławocin - Sława - Wschowa, o łącznej długości 80,7 km, w czasie 5 godz. 10 min. Po 
drodze zatrzymaliśmy się na trzy krótkie postoje: nad jeziorem Dąbie w Wygnańczycach, przy starym 
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wiadukcie nad dawną linią kolejową koło Sławy oraz na rynku w Sławie. Póżniej, w ogromnych strugach 
deszczu przejechaliśmy 9-cio kilometrowy odcinek drogi ze Sławy do Dronik.  Następnie zgodnie z naszym 
założeniem pojechaliśmy z Dronik przez Ciosaniec do Sławocina. Koło Sławocina obejrzeliśmy ciekawostkę 
geologiczną pod nazwą "Wydmy Śródlądowe".  Na metę z "piknikiem" zajechaliśmy do Ciosańca. 
Tam w tzw. "piknikowym miejscu", zjedliśmy gorący bigos, kiełbasę z rożna oraz wypiliśmy chłodne i gorące 
napoje. Po "biesiadzie" i dłuższym odpoczynku, towarzystwo rozjechało się do swoich domów. W naszym 
rajdzie brało udział 25 cyklistów w tym: 19 mężczyzn, 5 kobiet i 1 dziecko.    

                      
        4).  XI Zlot Turystyczny *WITAMY WAKACJE*

W niedzielę, dnia 22 czerwca 2014r., odbył się XI Zlot Turystyczny "WITAMY WAKACJE" - letni piknik 
w Rydzynie. Uczestnicy zlotu przejechali trasę: Wschowa - Olbrachcice - Łęgoń - Wronów - Witoszyce - 
Chróścina - Czernina - Kaczkowo - Rydzyna - Kłoda - Radosław - Łęgoń - Wschowa, o łącznej długości 
86,5 km, w czasie 5 godzin i 40 minut.  Natomiast czas planowanych postojów w drodze oraz czas pobytu 
w samej Rydzynie wyniósł 3 godziny i 20 minut. W sumie cała nasza impreza rowerowa trwała od momentu 
zbiórki o godz.10:00 do powrotu o godz.19:00 ogółem 9 godzin. 
        W czasie przejazdu, na trasie zatrzymaliśmy się na cztery dłuższe postoje i obejrzeliśmy zabytkowe 
pałace i kościoły w następujących miejscach: Witoszyce, Chróścina, Czernina oraz Jabłonna. Po drodze 
kilka razy przy okazji jazdy na rowerach, miejscami "lał deszcz jak z cebra"! Oczywiście do końca trwania 
naszego ewentu, bardzo dzielnie reprezentowaliśmy naszą WSCHOWĘ. Na metę z "piknikiem" 
zajechaliśmy do Rydzyny pod zabytkowy wiatrak. Tam w tzw. "piknikowym miejscu", zjedliśmy gorący 
bigos, kiełbasę z rożna oraz wypiliśmy chłodne i gorące napoje. 

W naszym zlocie-rajdzie rowerowym brało udział 34 cyklistów i cyklistek, w tym: 25 mężczyzn, 7 
kobiet i 2 chłopców.
    Uczestnicy zlotu, którzy brali udział w naszej "rowerówce" pochodzili z takich miejscowości jak: 
Wschowa, Włoszakowice, Leszno, Mórkowo, Stare Drzewce oraz Brenno.

5). IV Klubowy Rajd Cyklistów *W  CIENIU KOLEGIATY*
   Zmienną pogodę i mieszane nastroje mieli uczestnicy kolejnego rajdu rowerowego organizowanego 

przez Klub Turystyki Rowerowej „Horyzont” we Wschowie. W piątkowy, słoneczny ranek, 15 sierpnia 2014 
r., przed marketem „Biedronka” na starcie pojawiło się  26 osób, chętnych do odwiedzenia Głogowa na 
rowerze. Po zorganizowaniu się kawalkada rowerów sprawnie ruszyła w kierunku Konradowa i potem dalej 
do Goli. 

    Na ponad dwudziestokilometrowej trasie w zasadzie był tylko jeden przystanek, na parkingu 
leśnym za Golą, gdzie do wschowskiej grupy dołączyła czwórka cyklistów z Drzewiec. Inaczej niż zwykle na 
rajdach, tym razem pośpiech był wskazany ze względu na chęć udziału rowerzystów w hucznie 
obchodzonym w Głogowie święcie. Impreza pod nazwą „W cieniu Kolegiaty – Głogów” miała kilka intencji. 
Po pierwsze były to obchody Święta Wojska Polskiego, po drugie – święto kościelne Matki Boskiej Zielnej, 
po trzecie - festyn ludowy ze zbiórką datków na odbudowę Kolegiaty. 

    Przybysze ze Wschowy zjawili się w Głogowie na czas, dzięki czemu mogli przywitać maszerującą 
orkiestrę i reprezentacyjny oddział Wojska Polskiego. Formalnym początkiem uroczystości była msza 
święta odprawiana na scenie obok Kolegiaty. Brali w niej udział przedstawiciele różnych szczebli 
samorządu oraz organizacji społecznych. 

   O godzinie 14.00, zgodnie z umową pojawił się nasz serwis gastronomiczny, dzięki czemu 
mogliśmy uraczyć się bigosem, kiełbasą a na deser drożdżówką i kawą. Nasyceni duchowo i fizycznie, w 
kilku grupach wracaliśmy do domu. „Zachętą” do powrotu były ciemniejące nad Kolegiatą chmury. Deszcz 
złapał nas już w lesie za Serbami, ale na przygotowanych na takie ewentualności rowerzystach nie zrobił to 
większego wrażenia. 

    W IV Klubowym Rajdzie KTR „Horyzont” we Wschowie pod nazwą „W cieniu Kolegiaty” udział 
wzięło 30 osób, w tym: 9 kobiet, 19 mężczyzn i 1 chłopiec. Uczestnicy rajdu pochodzili; ze Wschowy, 
Siedlnicy, Leszna, Mórkowa, Drzewiec, Brenna, a nawet z Miejskiej Górki. Ci, którzy przejechali pełną trasę 
mogą wpisać na listę dokonań kolejne 57 km

6). XIII Eko Rajd Rowerowy *SPRZĄTANIE ŚWIATA*
              Przyjemne z pożytecznym,  te  dwa przesłania  przyświecały  uczestnikom kolejnego rajdu 
rowerowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej. W niedzielny ranek, 
14 września na punkt zborny nad stawami we Wschowie stawił się trzon ekipy zgłoszonej na trasę do Tar  
nowa Jeziernego. 
              Tym razem start nastąpił bez zbędnej zwłoki, bo już na afiszach było zapowiedziane, że liczba 
uczestników ograniczona jest do 20 osób. Kto nie zdąży ten odpada. Trasa wiodła główną drogą w stronę  
Sławy, a więc przez Przyczynę Górną (z jakiej przyczyny, niewiadomo?), Tylewice i Łysiny. W Łysinach do 
ekipy  wschowskiej  dołączyła  niezawodna  jak  zwykle  rodzinna  trójka  ze  Starych  Drzewiec.  Na  odcinku 
zalesionym drogi atrakcją i pokusą zarazem byli gęsto zasiedlający las grzybiarze. Sporo grzybów dało się  
wypatrzyć już z rowerów, ale świadomość, że są one obciążone ołowiem ze spalin powstrzymywała przed  
zbieraniem. 
            Przy sklepie w Starym Strączu, na głównej krzyżówce dróg na Głogów i Sławę mieliśmy już drugi tego  
dnia postój, w czasie którego dotarły wieści, że zaprzyjaźnieni z nami wijewianie już dotarli do Lipinek. Musieli  
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tam na nas trochę poczekać, aż pokonamy dosyć mozolną trasę przez bruk, tory i dziury po starym asfalcie. 
W Lipinkach niespodzianka! Kiedy tam dojechaliśmy, zza zakrętu nagle wyszła na nas dosyć liczna grupa 
harcerzy.  Nie byli  zbyt  rozmowni  i  chętni  do zatrzymania przy nas,  ale się przydali;  robili  świetne tło do 
naszych fotek. Dołączyła też do nas dwójka niezawodnych seniorek z Ciosańca. Dalsza jazda odbywała się 
już  drogą  piaszczystą  prowadzącą  do  wsi  Kamienna,  gdzie  natknęliśmy  się  na  umówionego  leśnika  i  
jednocześnie szefa ośrodka wypoczynkowego. Pan Zbigniew Dzierżawski, z oficjalnej funkcji – podleśniczy 
Leśnictwa Tarnów, bo o nim tu mowa, przejął nas w lesie, zaopatrzył w worki i rękawice, po czym kazał  
jechać za sobą. Znacząc trasę kolorowym sprejem  skierował nas na miejsce zaplanowanej akcji czyszczenia  
lasu. Śmieci nie było zbyt  wiele,  więc stosunkowo szybko dotarliśmy nad jezioro,  gdzie zaplanowany był  
biwak. Czekając na dostawcę grochówki z dodatkami rozpaliliśmy ognisko. Był też czas na robienie zdjęć, w  
tym zbiorowego z banerem promującym Gminę Wschowa, nad samą wodą. Posileni i zadowoleni, w grupach 
ruszyliśmy w drogę powrotną. Po 1,5 godzinnej jeździe wróciliśmy do Wschowy. 
     Podsumowując XIII Eko Rajd Rowerowy *SPRZĄTANIE ŚWIATA* ze Wschowy do Tarnowa Jeziernego 
należy stwierdzić, że „w szczytach frekwencji” uczestniczyło w nim 25 osób, w tym 11 kobiet, 11 mężczyzn i 
3 dzieci. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania byli to rowerzyści z gmin Wschowa, Wijewo, Szlichtyngowa  
i Sława. Ci co przejechali całą trasę mogą sobie wpisać do dzienniczka 60 km. 

7). II Rajd Rowerowy *JESIEŃ NAD BARYCZĄ I ODRĄ*
    Banery i plakaty wyborcze na płotach i drzewach towarzyszyły grupie rowerzystów z Klubu 

Turystyki Rowerowej HORYZONT ze Wschowy, którzy w niedzielę 26 października ruszyli w trasę rajdu do 
Wyszanowa. Miejsce startu było pod wieżą ciśnień we Wschowie, skąd grupa 31 kolarzy wyruszyła w 
stronę Przyczyny Górnej. Przez Tylewice ekipa dotarła do Łysin. Tradycyjnym już miejscem postoju była 
łączka przy świetlicy wiejskiej. To tam dogoniło nas słonce, które towarzyszyło rowerom już do końca rajdu 
oraz jeden spóźniony cyklista, Stefan z Brenna. 
    Z Łysin trasa wiodła do Starych Drzewiec, gdzie dołączyła do grupy dwójka miejscowych cyklistów; 
mama Sabina z synkiem Kubą. Kolejny krótki przystanek był pod sklepem w Starych Drzewcach. Dalej 
rowerzyści jechali przez odkryte pola do Zamysłowa, gdzie upatrzyli sobie świetne miejsce do zbiorowej 
fotki. 

Po opuszczeniu Zamysłowa kawalkada rowerzystów nie dojeżdżając do Górczyny skręciła wzdłuż 
rowu do Puszczy. Kolejnym miejscem krótkiego zatrzymania był stary, zniszczony cmentarz ewangelicki w 
Szlichtyngowej.

 Nieopodal cmentarza ewangelickiego znajdował się także kirkut - cmentarz żydowski, który 
większość uczestników rajdu oglądała po raz pierwszy.  Po sesji fotograficznej na żydowskim cmentarzu 
opłotkami Szlichtyngowej rowerzyści ruszyli do Wyszanowa. 

 Po lustracji sytuacji za mostem w Wyszanowie, wszyscy zgromadzili się przy sali wiejskiej, gdzie rolę 
gospodarza pełnił zadomowiony w Wyszanowie Cezary Burzyński. Był już tam dostawca bigosu i innych 
specjałów, za którymi zgłodniali rajdowcy już zdążyli zatęsknić. Posileni rowerzyści niespiesznie ruszyli w 
drogę powrotną do Wschowy. 

Do statystyk wpisano; 34 uczestników, w tym 9 kobiet, 24 mężczyzn i jedno dziecko; długość trasy 
wyniosła 52 km.

8). I Rajd Rowerowy *NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI*
   Zaplanowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości rajd rowerowy zapowiadał się 

atrakcyjnie. Wiadomo było z góry, że dominować będą akcenty patriotyczne, więc wielu z rowerzystów na 
miejsce zbiórki, tym razem pod CKiR we Wschowie, stawiło się z flagami. 
   Ze względów praktycznych nie były to flagi pełnowymiarowe, a raczej proporczyki przyczepione do 
roweru. Pierwsze kroki, a właściwie obroty kół rowerowych skierowano do cmentarza na grób Powstańca 
Wielkopolskiego Stanisława Szymkowiaka, gdzie dzień wcześniej kwiaty składały delegacje gminy. 
   Do wiązanek złożonych na grobie złożyliśmy swoją, od rowerzystów. Dalej trasa wiodła wzdłuż ulicy 
Piłsudskiego, w poprzek Polnej na asfalt przed pomnikiem byka Ilona i do Osowej Sieni. Bez zatrzymania 
dość szybko ekipa dojechała aż za Zbarzewo, pod kolejne miejsce pamięci. Tym razem był to pomnik 
Powstańców Wielkopolskich Poległych o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Po złożeniu bukietu kwiatów 
rowerzyści ze Wschowy pedałowali w stronę Włoszakowic. 
   Przy kościele pw. Św. Trójcy, ulicą Spokojną skręcili w stronę cmentarza, bo tam zaplanowano kolejne 
oddanie hołdu zasłużonym powstańcom, spoczywającym na cmentarzu we Włoszakowicach.  Dalej, bez 
zbędnej zwłoki ekipa rowerowa podążała w kierunku Wijewa, żeby jeszcze przed opuszczeniem granic 
Włoszakowic skręcić w prawo, na Dominice. Nieopodal jeziora zatrzymała się przy drewnianej wieży 
obserwacyjnej, gdzie przebiegała "Ścieżka przyrodniczo- leśna Papiernia".
   Jechaliśmy więc dalej przez Miastko do Brenna. Na parkingu nad jeziorem, gdzie ma swoją siedzibę 
Gminny Dom Kultury zrobiliśmy postój. Stamtąd już tylko kwadrans zajął nam dojazd w okolice stadionu w 
Wijewie. Pod pomnikiem "Ku wiecznej pamięci weteranów Powstania Wielkopolskiego w walce o wolność 
Wijewa i okolicy w latach 1919-20" złożyliśmy kolejną wiązankę kwiatów.  Powrót odbywał się w luźnych 
grupach, przy czym chyba największa z prezesem Lutowskim jechała przez Zaborówiec, żwirownię, Lgiń i 
Hetmanice. Statystycy Klubu Turystyki Rowerowej "Horyzont" - organizatora rajdu, odnotowali, że 
uczestniczyły w nim 34 osoby, w tym 15 kobiet i 19 mężczyzn, a przejechano trasę 42 km. Ostatni w tym 
roku rajd rowerowy przeszedł do historii. 
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Poniżej  w  formie  tabeli  przedstawiamy  zestaw  zorganizowanych  i  zrealizowanych  wydarzeń 
turystyczno-rekreacyjnych w roku 2014:

Lp Nazwa imprezy  Data realizacji Meta imprezy Liczba osób
1 Rajd Rowerowy  *POWITANIE WIOSNY* 

„Piknik wiosenny nad jeziorem Wrzos”
29.03.2014* Wschowa  – 

Jezioro Wrzos
40 osób

2 XII  Eko Rajd Rowerowy „DZIEŃ ZIEMI*  
„Piknik przy Pałacu Osowa Sień”

26.04.2014* Wschowa – Osowa 
Sień 

18 osób

3 Rajd Rowerowy „Święto konstytucji 3 Maja” *Piknik  
w Bukówcu Górnym*

03.05.2014* Wschowa – 
Bukowiec Górny

17 osób

4 Rowerowy Rajd Turystyczny z okazji
„Święto Flagi Narodowej”

10.05.2014* Wschowa –  Osowa 
Sień 

16 osób

5 Rajd Rowerowy - „Wydmy Sławocińskie”  
*Majówka  z piknikiem w Ciosańcu*

24.05.2014* Wschowa -Sławocin 
- Ciosaniec

25 osób

6 III Familijny Rajd Rowerowy dla dzieci i rodzin  „Z  
Rowerlandem” z  okazji Dnia Dziecka

08.06.2014* Wschowa – Lgiń, 
plaża główna

17 osób

7 XI Zlot Turystyczny „Witamy wakacje”
„Letni piknik pod Zamkiem w Rydzynie”

22.06.2014* Wschowa – 
Rydzyna 

35 osób

8 Klubowy Rajd Cyklistów *Dni Jeziora Lgińskego*  
„LETNI PIKNIK W LGINIU”

12.07.2014* Wschowa – Mały 
Bór – Lgiń 

20 osób

9 I Klubowy Rajd Cyklistów
Na spotkanie ”W CIENIU KOLEGIATY”            

15.08.2014* Wschowa – Gola - 
Głogów

30 osób

10 XIII  Eko Rajd Rowerowy *SPRZĄTANIE ŚWIATA”-  
„Piknik w leśnictwie Tarnów”

14.09.2014* Wschowa – Tarnów 
Jezierny

25 osób

11 Rajd Rowerowy „Koniec sezonu na rowery”  
*JESIEŃ NAD BARYCZĄ i ODRĄ*

26.10.2014* Wschowa –
Wyszanów

  32 osoby

12 Rajd Rowerowy „Święto Niepodległości”  
*Chwała Bohaterom Powstania Wielkopolskiego*

11.11.2014* Wschowa –- Wijewo   34 osoby

Ogółem w 2014 roku odbyło się 12 imprez z dziedziny turystyki aktywnej czyli rajdów rowerowych, w  
których wzięło udział: 309 osób z terenu gmin powiatu wschowskiego, ościennych gmin: Wijewa i  
Włoszakowic oraz kilka osób z Leszna, Mórkowa, Góry i Głogowa.
Na tym sprawozdanie z działalności w okresie  od 01.01.2014 r. do 31.12. 2014r. zakończono.

Sprawozdanie opracowali:
Krzysztof Lutowski i Andrzej Szczudło

                                                                                
                                                                                         W imieniu Zarządu sprawozdanie zaakceptował:

                                                                                                    

          

Wschowa, dnia 31 stycznia  2015 r.
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