
Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” 

Zebranie odbyło się 26.03.2022 w siedzibie LOT „Puszcza Pyzdrska” 

 

W zebraniu udział wzięło 12 członków LOT „Puszcza Pyzdrska” 

 

Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu z działań zrealizowanych w 2021r 

- wykonano dodruk 200 szt. mapy Puszczy Pyzdrskiej w wersji papierowej za kwotę 1000zł 

-opracowano materiał promocyjny o Puszczy Pyzdrskiej i umieszczono go w dwóch wydaniach 
czasopisma Wiadomości Turystyczne za łączną kwotę 4305zł 

- Zlecono firmie „Compas” opracowanie cyfrowej mapy Puszczy Pyzdrskiej i umieszczenie jej na 
serwerze, łączny koszt tych działań wyniósł 5535zł, mapę można bezpłatnie pobierać ze strony 
www.puszczapyzdrska.com 

- Artysta Wojciech Woźniak opracował i wykonał „witacz” zapowiadający  Puszczę Pyzdrską, który 
został zamontowany przy drodze wojewódzkiej Września – Kalisz koło leśniczówki Benewicze, koszt 
projektu ,wykonania i zamontowania „witacza” wyniósł 5761,05zł 

-ten sam artysta zaprojektował i wykonał mural na ścianie szkoły podstawowej w Górnych Grądach 
za kwotę 8000zł, mural upamiętnia Gedymina Rogińskiego żołnierza wyklętego 

-artystki Magdalena Waszak i Lucyna Jóźwiak zaprojektowały i wykonały murale na trzech 
przystankach autobusowych w Pyzdrach za kwotę 9000zł 

- artystka Anna Markiewicz zaprojektowała i wykonała murale na trzech przystankach autobusowych 
w Gminie Blizanów za kwotę 6000zł 

- opracowano i wykonano we współpracy z firmą „Artem” 64 plansze z mapą Puszczy Pyzdrskiej, 
plansze zostały zamontowane we współpracy z Nadleśnictwem Grodziec i Gminą Pyzdry na 
wszystkich parkingach leśnych oraz w innych odwiedzanych przez potencjalnych turystów miejscach, 
koszt zadania wyniósł 12600zł 

 

W 2021 roku realizację ww.  zadań Lokalną Organizację Turystyczną wsparli : 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – 27158zł 

Gmina Pyzdry – 10700zł 

Gmina Blizanów 1800zł 

Składki członkowskie po 3000zl wnieśli członkowie LOT „Puszcza Pyzdrska”,  Gminy:  Blizanów, Chocz,  

Pyzdry i Zagórów. 



W dalszej części zebrania przystąpiono do głosowań na uchwałami: 

 

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu 

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu 

- w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok 2021 

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Uchwały zostały zatwierdzone jednogłośnie 

 

W związku z upływem  cztero letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej przystąpiono do wyboru 
tych władz na kolejną kadencję 

W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd LOT „Puszcza Pyzdrska” w następującym składzie: 

Prezes  – Przemysław Kowalski 

Zastępca Prezesa  - Eugeniusz Markiewicz 

Skarbnik – Jadwiga Nowińska 

Zastępca skarbnika – Andrzej Wysocki 

Sekretarz – Jarosław Buziak 

 

Oraz Komisję Rewizyjną o następującym składzie: 

Przewodniczący – Waldemar Kurzawa 

Członek – Piotr Czajczyński 

Członek – Elżbieta Koszarek 

 

Na koniec  zebrania Prezes  przedstawił planowane działania organizacji w 2022r: 

Projekt „Rowerem po Puszczy – etap III” 

Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 35500zł. W jego ramach powstanie „witacz” w Jankowie 
Drugim (Gmina Blizanów) oraz zostanie opracowany merytorycznie i graficznie, a następnie wydany 
album pt: „Puszcza Pyzdrska” 



Na ww.  projekt LOT Puszcza Pyzdrska ma przyznane już środki z Urzędu Marszałkowskiego (10400zł) 
i Gminy Pyzdry (5500zł). W najbliższym czasie Lot Puszcza Pyzdrska będzie zabiegał o dodatkowe 
środki na ten cel u innych sponsorów. 

W wolnych głosach zebrani zaproponowali zorganizowanie  dla członków i sympatyków Lot „PP” 
spływu kajakowego po rzece Prośnie. Propozycja zostanie zrealizowana na przełomie maja i czerwca. 

 

 

 


