
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 SP w Szczurach, 15–16 kwietnia 2011 r. 

 

 

 



 
 

PPoodd  hhoonnoorroowwyymm  ppaattrroonnaatteemm  wwóójjttaa  GGmmiinnyy  OOssttrróóww  WWiieellkkooppoollsskkii  
PPaannaa  PPiioottrraa  KKuurroosszzcczzyykkaa  

 

15-16 KWIETNIA 2011 r. 
 
ORGANIZATORZY:  

 Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl-1977” Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie 
Wielkopolskim 

 SP w Szczurach 
 Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 
 Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
 Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 
 Koło Łowieckie nr 8 „Klub Myśliwski” w Ostrowie Wielkopolskim 

KIEROWNICTWO RAJDU:  
 Bernadetta Jaszczyk  
 Katarzyna i Jarosław Maj 
 Małgorzata i Dariusz Nowaccy 
 Zdzisław Kowalczyk  

CELE RAJDU: 
 obchody 60-lecia ostrowskiego Oddziału PTTK 
 aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu 
 poznanie powiatu ostrowskiego oraz okolic Ostrowa Wielkopolskiego 
 realizacja hasła: „Rok 2011 rokiem turystyki rodzinnej w PTTK” 
 popularyzacja rekreacji, turystyki rowerowej i pieszej oraz krajoznawstwa 
 zacieśnienie więzi pomiędzy turystami oraz nawiązanie nowych kontaktów 
 promocja Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko” 

TERMIN:  
15-16 kwietnia 2011 r. 

META RAJDU: 
Znajdować się będzie w SP w Szczurach i czynna będzie:  

16 kwietnia 2011 r. od godz. 11.30. 
ZAKOŃCZENIE RAJDU: 
Nastąpi w sobotę 16 kwietnia o godz.13.00 w SP w Szczurach. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W imprezie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni, dzieci i młodzież 
pod opieką osób dorosłych. 



WPISOWE: 

Uczestnictwo jednodniowe: 
członkowie PTTK – dzieci i młodzież szkolna: 5 zł, dorośli: 7 zł  
niezrzeszeni – dzieci i młodzież: 6 zł, dorośli: 8 zł 

Uczestnictwo dwudniowe: 

członkowie PTTK – dzieci i młodzież szkolna: 8 zł, dorośli: 10 zł 
niezrzeszeni – dzieci i młodzież: 9 zł, dorośli: 12 zł 

 
Dla tras z noclegiem dodatkowe konkursy, ognisko z kiełbaską. Nocleg w warunkach turystycz-
nych w salach lekcyjnych – należy posiadać własny śpiwór i materac. Dojazd do Szczur autobu-
sami linii MZK lub PKS-u. 
 
Powrót grup do Ostrowa wynajętym autobusem przez organizatora za dodatkową opłatą (3 zł). 
Chęć powrotu autobusem należy zgłosić i opłacić przy wpłacie wpisowego na rajd. 

 
TRASY RAJDU: 

 
piątek, 15 kwietnia 2011 r. 
Przyjmowanie uczestników w SP w Szczurach od godz. 17.30, rozlokowanie na noclegu, 
ognisko, zabawy i konkursy przy ognisku. W sobotę rano wymarsz (wyjazd) na trasę (ewen-
tualnie gra terenowa po okolicy) lub inną dowolną po okolicy. 
 
sobota, 16 kwietnia 2011 r. 
ROWEROWE:  
1. Ostrów Wielkopolski – Lewkowiec – Rąbczyn – Przybysławice – Raszków – Moszczan-

ka – Skrzebowa – Szczury (dł. trasy ok. 20 km). Start na trasę: sobota, 16 kwietnia, 
godz. 8.30, parking przy cmentarzu przy ul. Limanowskiego.  

2. Ostrów Wielkopolski – Kołątajew – Lewków – Kwiatków – Młynów – Słaborowice – 
Szczury (dł. trasy ok. 20 km). Start na trasę: sobota, 16 kwietnia, godz. 8.30, parking 
przy kościele przy ul. Limanowskiego. 

3. Pleszew – Zielona Łąka – Łasew – Taczanów – Bógwidze – Bronów – Grudzielec – 
Borowiec – Górzno – Szczury (dł. trasy ok. 25 km). Start na trasę: sobota, 16 kwietnia, 
godz. 8.00, ul. Kaliska, parking przy LIDL-u. 

4. Trasy dowolne. 
 

 PIESZE: 
1. Ostrów Wielkopolski – Piaski – Szczygliczka – Stary Staw – Franklinów – Lewkowiec – 

Szczurawice – Szczury (dł. trasy ok. 9,5 km). Start na trasę: sobota, 16 kwietnia, godz. 
8.30, parking przy Sklejkach-EKO ul. Reymonta 35. 

2. Czekanów ( żółtym szlakiem) – Baby – Kwiatków – Słaborowice – Szczury (dł. trasy ok. 
8,5 km). Start na trasę: sobota, 16 kwietnia, godz. 8.30. Dojazd autobusem MZK „M” 
o godz. 8.15 z dworca PKP w Ostrowie Wielkopolskim. 

3. Kwiatków – Słaborowice – Będzieszyn (grodzisko na „Haraju” ) – Szczury (dł. trasy ok. 
8 km). Start na trasę: sobota, 16 kwietnia, godz. 9.10 z pierwszego przystanku MZK 
w Kwiatkowie. Dojazd autobusem MZK nr „14” o godz. 8.50 z przystanku przy szpitalu 
ul. Limanowskiego. 

4. Trasy dowolne. 
 



ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 
Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp. ul. Staro-
targowa 5 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 do 14 kwietnia 2011 r., 
skr. poczt. nr 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski, osobiście w godzinach otwarcia biura 
lub za pośrednictwem poczty (oryginał dowodu wpłaty wpisowego) na konto WBK O 
/ Ostrów Wielkopolski nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520. Bliższe informacje 
można uzyskać pod nr tel./ fax. 62 736-28-17. 

W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
 odcisk rajdowej pieczątki, plakietkę okolicznościową 
 udział w konkursach z nagrodami (wiedzy o gminie Ostrów Wielkopolski 

i powiecie ostrowskim), sprawnościowych, myśliwskich (również dla opie-
kunów).  

Uwaga!!! Zgłoszenia do konkursów dla tras dowolnych przyjmowane będą do 
godz. 11.30 )  
 dodatkowe konkursy dla trasy dwudniowej  
 herbatę na mecie rajdu i na noclegu (do własnych kubków), posiłek dla 

wszystkich uczestników, wspólną zabawę i serdeczną atmosferę podczas 
trwania całej imprezy. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 
 przestrzeganie karty turysty 
 przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 
 posiadanie apteczki 
 przestrzeganie poleceń organizatorów i postanowień niniejszego regulami-

nu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Odpowiedzialność za 
ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowa-
nia. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępu-
ją niezgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku rezygnacji z udziału w raj-
dzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego jak również nie za-
pewniamy świadczeń w pełnym wymiarze dla osób zgłaszających się i opłacających 
wpisowe po 14 kwietnia lub bezpośrednio na mecie. 

UWAGA KONKURS!!!!! 
Organizatorzy Wiosennego Rajdu „Bocianim Szlakiem” ogłaszają konkurs na wykonanie rysunku 
(praca plastyczna) lub fotografii związanej z wizerunkiem bociana. Zwycięska praca zostanie 
wykorzystana do zaprojektowania znaczka rajdowego w 2012 roku. Dodatkowo zwycięzcy uczest-
nicy otrzymają upominki. Prace muszą być złożone w Oddziale PTTK do dnia 14 kwietnia 2011 r. 
i musi mieć kształt znaczka rajdowego (koło). Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega 
sobie prawo do wykorzystania prac w mediach i w projekcie znaczka.  
 

http://ostrow-wielkopolski.pttk.pl/ 
 

 
 


