Regulamin
Ogólnopolskiego Zlotu „Rowerem przez
Parki Krajobrazowe Wielkopolski”

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

22 - 25 czerwca 2017 r.
Zlot organizuje Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Sigma”
I. Współorganizatorzy:
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
- Oddział Poznański PTTK
- Wielkopolska Komisja Turystyki Kolarskiej
II. Partnerzy:
- Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
- Urząd Gminy w Krośnicach
- Urząd Miasta w Miliczu
- Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy
- Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

III. Komitet organizacyjny:
Komandor Zlotu: Ryszard Rurka
Z - ca komandora: Jolanta Walkowiak
Biuro Zlotu: Gertruda Biechowiak, Wacław Gadomski,
Kierownik tras: Andrzej Szymański,
Konkursy: krajoznawczy-Ewa Krenz, strzelecki-Ryszard Paterek, sprawnościoweAdam Walkowiak, Zofia Buczak, Elżbieta Niżałowska
IV. Cele Zlotu:
- poznawanie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Parku
Krajobrazowego Dolina Baryczy,
- popularyzacja turystyki kolarskiej jako jednej z form czynnego wypoczynku,
- nawiązywanie kontaktów, integracja turystów kolarzy oraz wymiana doświadczeń
między uczestnikami Zlotu,
- propagowanie i umacnianie zasad współzawodnictwa sportowego oraz pogłębianie
wiedzy krajoznawczej
V. Termin miejsce Zlotu:
- Zlot odbędzie się od czwartku 22 czerwca do niedzieli 25 czerwca 2017 r. na
terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy,.
- Bazą Zlotu będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach (obiekt "A"),
ul. Kwiatowa 4 i (obiekt "B"), ul. Parkowa 14, oddalone od siebie około 200 m.
VI. Wpisowe i zgłoszenia:
Wpisowe: z noclegami w pokojach wieloosobowych oraz posiłkami:
- młodzież ucząca się - 190 zł
- członkowie PTTK
- 200 zł
- pozostali uczestnicy - 210 zł
Kwotę wpisowego należy wpłacić na konto bankowe Oddziału Poznańskiego PTTK:
PKO BP I Oddział w Poznaniu nr: 50 1020 4027 0000 1902 0323 2196
z dopiskiem: „Dolina Baryczy - 2017”.
Kartę zgłoszenia na Zlot wraz z kserokopią lub skanem przelewu wpisowego,
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rysrur@wp.pl lub pocztą na
adres: Oddział Poznański PTTK, 61-773 Poznań, Stary Rynek 90, z dopiskiem:
„Dolina Baryczy - 2017” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego, organizator prześle potwierdzenie
przyjęcia na Zlot. Ponadto lista uczestników Zlotu zostanie zamieszczona w
specjalnej zakładce na stronie internetowej klubu: www.ktrsigma.com.pl. Przy
wydawaniu świadczeń zlotowych będą sprawdzane uprawnienia do zniżek. Liczba
miejsc ograniczona. O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt z
organizatorem: tel. 602 463 586, e-mail: rysrur@wp.pl
VII. Świadczenia organizatorów w ramach wpisowego
Uczestnikom zgłoszonym w terminie organizatorzy gwarantują:
- metalowy znaczek okolicznościowy Zlotu,
- koszulkę zlotową,
- odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej,
- materiały krajoznawcze,
- mapy terenów rajdowych
- wklejki okolicznościowe
- nagrodę dla najmłodszego uczestnika,
- nagrodę dla najstarszego uczestnika,

-

statuetkę dla najliczniejszego klubu, sekcji lub koła,
potwierdzenie punktów na KOT,
3 noclegi z pościelą w pokojach kilkuosobowych
bilety wstępu, opłaty przewodników,
obiad w dniach 23 i 24 czerwca (piątek i sobota) po powrocie z trasy w
stołówce na terenie bazy,
śniadanie w dniach 23, 24 i 25 czerwca w stołówce na terenie bazy
kiełbaski przy wieczornym ognisku w piątek i sobotę na terenie bazy,
słodkie pieczywo na trasę w dniu 23 i 24czerwca,
nagrody dla zwycięzców w konkursach (puchary, medale, nagrody rzeczowe).

VIII. Obowiązki uczestników
- Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktualnej legitymacji PTTK
(dotyczy członków PTTK), młodzież ucząca się powinna posiadać legitymację
szkolną lub studencką,
- posiadanie książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie zdrowotne,
- uczestnicy którzy nie są członkami PTTK lub nie posiadają opłaconej składki za
dany rok, zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas Zlotu,
- przestrzeganie Karty Turysty, Regulaminu Zlotu i Regulaminu Schroniska,
- posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu
drogowego,
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz ochrony przyrody,
- grupy zorganizowane obowiązkowo winny posiadać apteczkę pierwszej pomocy.
IX. Postanowienia końcowe
- Młodzież do lat 18 może wziąć udział w zlocie tylko pod opieką osoby pełnoletniej,
- organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestników Zlotu osobom trzecim i na odwrót,
- uczestnik Zlotu ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy,
- Zlot nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady „non
profit”, uczestnicy dokonują jedynie wpłat na organizację imprezy,
- impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę,
- w razie nie przybycia na Zlot wpisowe oraz opłata noclegów nie podlegają zwrotowi,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
X. Program Zlotu
22 czerwca – czwartek
Od godz. 14.00 – przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników
Zlotu w Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach (obiekt "A"), ul. Kwiatowa 4.
Godz. 19.00 – uroczyste otwarcie Zlotu, informacja o programie oraz prelekcja
pracownika Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na temat historii i
walorów Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.
Godz. 21:00 – spotkanie przy muzyce
23 czerwca – piątek
Godz. 7.00 – 8.30 - śniadanie (dwie zmiany)
Godz. 9.00 - wyjazd na trasę, którą poprowadzi pracownik Dolnośląskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych p. Cezary Tajer oraz przodownicy turystyki
kolarskiej KTR Sigma

Przebieg trasy wraz z najciekawszymi obiektami – 55 km
Krośnice – Ruda Krośnicka – Czatkowice – Grabownica – Ruda Milicka – Sławoszowice
– Milicz – Koruszka – Sułów – Pracze – Postolin – Świebodów – Wierzchowice Krośnice
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Krośnice – pałac z roku 1785, obecnie Urząd Gminy, Krośnicka Kolej
Wąskotorowa, Galeria Ziemi – muzeum minerałów i skamieniałości
Ruda Krośnicka – domy z rudy darniowej
Kompleks stawów krośnickich – Staw Czarny Las, Grób Myśliwego,
Grabownica – Rezerwat Stawy Milickie, jaz Grabownica (drewniany), wieża
widokowa, XIX wieczny cmentarz ewangelicki
Ruda Milicka – jaz z XIX wieku na rzece Prądnia,
Milicz - Pałac klasycystyczny - z końca wieku XVIII, obecnie Zespół Szkół
Leśnych, park pałacowy - pierwszy na Śląsku park w stylu angielskim powstał
około 1800 r., ruiny zamku książąt oleśnickich z XIV wieku, kościół Łaski z muru
pruskiego z XVIII wieku pw. św. Andrzeja Boboli, kościół neorenesansowy św.
Michała Archanioła z XIX wieku (z chrzcielnicą z 1561 roku), Muzeum Bombki,
Centrum Bioróżnorodności „Dolina Baryczy” – zwiedzenie mini ekspozycji
przyrodniczej
Hodowla Konika Polskiego „Ostoja”
Sułów - barokowy pałac z 1680 roku z zabytkowym parkiem, spichlerz z muru
pruskiego z XVIII wieku, proewangelicki kościół Matki Bożej Częstochowskiej z
1765 roku, kościół parafialny św. Pawła i Piotra z 1731 roku, izba regionalna
(zwana „Domem Polskim”) na Rynku w budynku, w którym nocował Juliusz
Słowacki, Stacja Kolejki Wąskotorowej z 1900 r.
Pracze – dzwonnica (Wieża Strażacka) z muru pruskiego zbudowana w 1846 r.
Postolin - kościół filialny oddany do użytku w 1893 r. jako świątynia gminy
ewangelickiej, ruiny dworku oraz park założony latach 60-tych XIX wieku.
Rezerwat „Wzgórze Joanny” – zameczek myśliwski z 1850 roku w stylu
neogotyckim z wieżyczką widokową, dziś zwany „Wieżą Odyniec”
Wierzchowice – barokowy poewangelicki kościół o konstrukcji szachulcowej,
dwór z XVII o konstrukcji szachulcowej
Godz. 16.30 – 18.00 - obiad w stołówce na terenie bazy (dwie zmiany)
Godz. 18.00 – 20.00 – konkursy sprawnościowe.
Godz. 20.00 – ognisko.
Godz. 21.00 – spotkanie przy muzyce

24 czerwca – sobota
Godz. 7.00 – 8.30 - śniadanie (dwie zmiany)
Godz. 9.00 - wyjazd na trasę, którą poprowadzi przewodnik p. Włodzimierz
Ranoszek oraz przodownicy turystyki kolarskiej KTR Sigma
Przebieg trasy wraz z najciekawszymi obiektami – 60 km
Krośnice – Kotlarka – Czeszyce – Kuźnica Czeszycka – Stara Huta – Możdżanów –
Moja Wola – Cieszyn – Goszcz – Lędzina – Więcków - Krośnice
•

Od Rudy Krośnickiej do Kotlarki, przejazd między stawami: Chełm, Przystań
Duża, Przystań Mała, Duży Wrzosowiec, Duży Karol, Lipsk, Graniczny, Czarny
Las.

•
•

•

•
•

Kuźnica Czeszycka – Skansen pszczelarski: zwiedzanie, degustacja oraz
możliwość zakupu miodu. Barokowy kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela,
z lat 1789-1790
Możdżanów - dwór myśliwski z lat 1890-1902, dom w którym urodziła się Janina
Ludwika Szymkowiak – (Siostra Sancja ze Zgromadzenia Serafitek,
beatyfikowana w 2002 roku), szypułkowy Dąb Jan – pomnik przyrody o obwodzie
ponad 867 cm i wysokości ok. 28 m wiek ok. 300 lat, zwiedzenie Gospodarstwa
Rybackiego Możdżanów,
Moja Wola - pałac myśliwski zbudowany w 1852 r. zaliczany do najcenniejszych
obiektów architektury w regionie, z niezwykle oryginalną elewacją wykonaną
pierwotnie z kory dębu korkowego, obecnie uzupełnioną korą debów gatunków
rodzimych.
Cieszyn - kościół św. Michała, barokowy, sprzed 1697 roku
Goszcz - zespół pałacowy, z lat 1749-1755, poewngelicki kościół barokowy z
XVIII wieku
Godz. 16.30 – 18.00 - obiad w stołówce na terenie bazy (dwie zmiany)
Godz. 18.00 – 19.00 - konkursy sprawnościowe
Godz. 18.00 – 18.30 - konkurs krajoznawczy.
Godz. 20.00 – Uroczyste zakończenie Zlotu, rozdanie nagród, spotkanie przy
ognisku i muzyce

25 czerwca - niedziela
Godz. 7.00 – 8.30 - śniadanie
Godz. 9.00 – dla chętnych możliwość wyjazdu na dodatkową trasę do
Gospodarstwa Sadowniczego i Pijalni Soków „Malinea” w Wierzchowicach oraz do
zabytkowego młyna parowego obecnie restauracja.

***

Wszystkim uczestnikom Zlotu
życzymy wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy został powołany na mocy wspólnego rozporządzenia
wojewody kaliskiego i wrocławskiego Nr 39 (1) z dnia 3 czerwca 1996 r. w celu zachowania
wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych. Obejmuje obszar o
powierzchni 87 040 ha, z czego większość znajduje się w województwie dolnośląskim, w
obrębie gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Prusice, Twardogóra, Trzebnica i Żmigród. Na terenie
Wielkopolski leży 17 000 ha w gminach: Odolanów, Przygodzice i Sośnie.
Do najbardziej charakterystycznych i najciekawszych elementów krajobrazu Parku
Krajobrazowego Dolina Baryczy należą stawy rybne zakładane w XIII w. przez cystersów.
Płaski teren umożliwił niewielkim nakładem pracy budowę sztucznych zbiorników wodnych.
Dzięki małym spadkom rzeki usypywanie grobli w poprzek rozdzielających się dawniej ramion
Baryczy sprzyjało rozwojowi gospodarki stawowej.
Obecnie łączna powierzchnia stawów rybnych wynosi około 7 000 ha (z czego na terenie
województwa wielkopolskiego znajduje się około 1 100 ha). Należy do nich 110 sztucznych
zbiorników wodnych o wielkości od 1 do 112 ha w kompleksach Przygodzice, Dębnica,
Kociemba, Możdżanów, Konradów, Janisławice, a także małe śródleśne zbiorniki wodne w
okolicy Antonina.
Wartość przyrodniczą terenu potwierdza występowanie stwierdzonych tu dotychczas 277
gatunków ptaków, w tym 169 lęgowych. Bogata roślinność wodna i szuwarowa oraz liczne
groble i wyspy sprzyjają koncentracji ptaków, takich jak: perkoz dwuczuby i rdzawoszyi,
zausznik, perkozek, krzyżówka, czernica, głowienka, krakwa, łabędź niemy, gęgawa, błotniak
stawowy, kokoszka, łyska, remiz, zimorodek, rybitwa czarna i rzeczna, a także bielik i bocian
czarny.
Innym niezwykle cennym elementem przyrodniczym parku są podmokłe, wilgotne łąki w
dolinie Baryczy i jej dopływów: Olszówki, Kurocha oraz kanału Świeca. Rosną na nich rzadkie
gatunki roślin, takie jak: kruszczyk błotny, goździk pyszny, storczyk szerokolistny, pełnik
europejski, bobrek trójlistkowy, bukwica zwyczajna, starzec kędzierzawy czy kozłek dwupienny.
Największy i najcenniejszy obszar wilgotnych łąk trzęślicowych występuje w okolicy wsi
Uciechów i Raczyce. Łąki te spełniają także ogromną rolę w okresie wędrówek ptaków. Są też
miejscem gniazdowania następujących ptaków siewkowatych: czajka, rycyk, kszyk, kulik wielki i
derkacz.
Równie ważnym i interesującym elementem parku są lasy Nadleśnictwa Antonin. Stanowią
procentowo największy obszar omawianego parku, zajmując 38,8% jego powierzchni. W dniu 1
lipca 1996 r. utworzono z nich Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Rychtalskie” w celu
prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, opartej na podstawach ekologicznych,
integrowania jej z zadaniami ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska oraz edukacji
ekologicznej.
Ten ponadregionalny i największy w Polsce park krajobrazowy ze względu na wartości
przyrodnicze został uznany za jeden z obszarów europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.
Źródło: www.zpkww.pl

