
 Lgiń -  Holendry –  Jezioro Dąbie –  Pszczółkowo –  Łysiny  – 
Hetmanice  –  Lgiń ; ok. 34,9 km   

Proponowany znakowany czerwony szlak pieszo-kolarski pn. "PĘTLA LGIŃSKA" jest 
bardzo ciekawy pod wzglądem krajobrazowym. Wiedzie głównie leśnymi duktami, trochę 
drogami polnymi, a miejscami szosą asfaltową. 

W  okolicach  Jeziora  Lginko  i  w  pobliżu  nad  stawami  rybnymi,  warto  obejrzeć 
żeremia bobrów a wcześniej resztki po osadzie śródleśnej zwanej Holendry. Nad Jeziorem 
Krzywe można się  zatrzymać na odpoczynek  przy polu  biwakowym Nadleśnictwa Sława 
Śląska. Następny przystanek możemy zrobić na plaży nad Jeziorem Dąbie i tam wykapać się 
na  niestrzeżonym  kąpielisku.  Natomiast  poruszając  się  dalej  po  drogach  leśnych  w 
okolicach  Pszczółkowa,  można  podziwiać  polodowcowe  pofałdowane  tereny  o 
urozmaiconej  konfiguracji  np.  (Stara  Winna  Góra  pod  Starym  Strączem o  wys.  131  m 
n.p.m.). 

W Łysinach natomiast polecamy obejrzeć Kościół pw. Św. NMP, neogotycki z 1867 
r., podobny stylowo do Kościoła pw. Św. Bartłomieja w Lginiu. Po drodze równie ciekawy i 
godny  zobaczenia  jest  barokowy  Kościół  pw.  Św.  Jana  Chrzciciela  na  wzgórzu  w 
Hetmanicach.  Dla  kolarzy  trasa  o  dość 
dużym stopniu trudności z uwagi na liczne 
podjazdy  na  terenach  leśnych  oraz  kręte 
dukty leśne. Ponieważ szlak dla piechurów 
jest dość długi proponuje się przejście jego 
w  dwóch  etapach.  Pierwszy  etap  to 
pokonanie  odcinka  trasy  z  Lginia  do 
Pszczółkowa  (15,5  km)  a  drugi  etap  to 
odcinek  szlaku  od  Pszczółkowo   do  Lgiń 
(19,4 km).

W Lginiu  (0,0  km)  wyruszamy z  parkingu 
przy wjeździe na plażę i  drogą asfaltową 
wśród zabudowań wiejskich udajemy się w 
kierunku południowym. Dochodzimy do skrzyżowania przy Kościele  pw. Św. Bartłomieja 
(0.5 km). Na skrzyżowaniu kierując się znakami idziemy w kierunku płd.-zach. w stronę 
szkoły i szosy 305 Wschowa-Wolsztyn. Przy drugim wariancie przechodząc obok pawilonu 
sklepowego  GS  możemy  iść  dalej  wzdłuż  ogrodzenia  otaczającego  dawny  dwór 
szlacheckiego i tam na końcu ogrodzenia przy bramie wejściowej do dworu skręcić w lewo i 
dojść  z  powrotem  do  drogi  prowadzącej  do  szkoły  i  szosy  305  Wschowa-Wolsztyn. 
Przechodząc  wcześniej  obok  przystanku  PKS   możemy  zobaczyć  po  prawej  stronie 
zabudowania dawnej gorzelni z wysokim kominem. za gorzelnią skręcamy w prawo i dalej 
już  prosto  drogą  na  zachód  dojdziemy  do  pomnikowego  dębu  o  obw.  410  cm.  Za 
pomnikowym dębem, skręcamy w prawo i polną drogę, mijając kilka zabudowań docieramy 
do szosy Wschowa – Wolsztyn. Idziemy jakiś czas szosą w kierunku płn.-zach. ok. 300 m a 
droga ta doprowadzi nas do przesmyku między jeziorami Lgińsko Duże i Lgińsko Małe. Tu 
jest przystanek PKS (2,5 km). Dalej szosą za przesmykiem, trzymając się lewej strony, po 
ok. 60 m dochodzimy do miejsca, w którym trzeba skręcić w lewo. Teraz już leśną drogą 
docieramy do ruin osady „Holandry”(3,0 km). Od tego miejsca idziemy prosto w kierunku 
zach., by następnie po pewnej chwili skręcić w prawo niemal pod kątem prostym. Dalej 
już prosto na północ idziemy mijając po obu stronach drogi pola uprawne i dochodzimy na 
skraj lasu. W dalszym ciągu tą drogą po przejściu ok. 100 m dochodzimy do skrzyżowania, 
na którym skręcamy pod kątem prostym, ale w lewo. Teraz już prostą drogą wzdłuż lasu 
idziemy mając po prawej ręce ścianę lasu a po lewej rząd drzew rosnących przy drodze. Po 
przejściu ok. 600 m stajemy przed ogrodzeniem stawów hodowlanych "na Kluczu"  i  tu 
skręcamy  w  prawo  by  dojść  do  rozłożystego  dębu  (5,1  km)  i  tuż  przed  nim  skręcić 
ponownie w prawo. Teraz idziemy ok. 200 m przez wysoki młodnik i na końcu młodnika 
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skręcamy  w  lewo  trzymając  się  tej  drogi  dochodzimy  do  przebiegającej  prostopadle 
powiatowej  trasy  rowerowej.  Na  trasie  rowerowej  skręcamy  w  lewo  i  dochodzimy  do 
dużego skrzyżowania (6,9 km) przed wsią Nowe Strącze. Na skrzyżowaniu kierujemy się 
drogą polną w lewo. Teraz już prosto dostaniemy się do kompleksu leśnego otaczającego 
Jezioro Dąbie. Za widocznym kanałem łączącym Jezioro Dąbie i  wspomniane stawy "na 
Kluczu" skręcamy 2 razy w prawo i następnie prosto drogą leśną dochodzimy do plaży i 
kąpieliska nad Jeziorem Dąbie (9,0 km). Spod Jeziora Dąbie piaszczystą drogą leśną obok 
obozowiska hufca ZHP Lubiń udajemy się do szosy asfaltowej Wschowa - Sława (10.6 km). 
Na  szosie  skręcamy  w  lewo  a  następnie  przechodząc  pod  wiaduktem  nieczynnej  linii 
kolejowej w prawo. Idąc dalej szosą dochodzimy do tablicy z napisem Wygnańczyce (11,4 
km). Tuż za tablicą stoi przy drodze samotna topola i za nią skręcamy najpierw w prawo po 
chwili w lewo i małym wąwozem udajemy się na polanę ze skrzyżowaniem dróg (11,6 km) 
obok na wzniesieniu stoją zabudowania gospodarskie. My z tego miejsca udajemy się  drogą 
na wprost przez las. Po przejściu pewnego odcinaka skręcamy w prawo i szerokim duktem 
dochodzimy  do  rozłożystego  drzewa  stojącego  przy  mostku  nad  rowem.  Następnie  za 
mostkiem kierujemy się w lewo i duktem leśnym, meandrującym w "sercu pięknego lasu" 
dochodzimy na jego skraj (13.1 km). Na skraju lasu skręcamy lekko w prawo i prosto drogą 
gruntową dochodzimy do drogi asfaltowej Wygnańczyce-Pszczółkowo (13,8 km). Na drodze 
asfaltowej skracamy w prawo i  już  prosto dochodzimy do przysiółka Pszczółkowo (15,5 

km). W Pszczółkowie skręcamy w lewo a 
potem  w  prawo  i  wśród  nielicznych 
zabudowań  początkowo  drogą  polną  a 
potem leśna ścieżką idziemy w kierunku 
płd.-zach.  i  na  końcu  wychodząc  z  lasy 
docieramy do skrzyżowania drogi polnej z 
drogą  (bitą)  przed  Łysinami  (17.2  km). 
Dalej idziemy prosto szeroką polną drogą, 
by po krótkim czasie skręcić najpierw w 
prawo a potem w lewo i  osiągamy plac 
przed Świetlicą Wiejską w Łysinach (21,6 
km).  W  pobliżu  placu  znajduje  się 
neogotycki  Kościół  p.w.  NMP  Bolesnej  z 
1867 r., zbudowany z fundacji właścicielki 
Lginia, Nimfy z Modlibowskich Kęszyckiej. 

Z placu w Łysinach udajemy się drogą asfaltową w kierunku północnym do szosy nr 278 
Wschowa-Sława (22,1 km). Na szosie Wschowa - Sława skręcamy w lewo a po przejściu 200 
m w prawo na szosę Łysiny-Lgiń  (22,3 km). Dalej wspomnianą wcześniej szosą wędrujemy 
prosto w kierunku Lginia. Po pewnym czasie skręcamy w prawo do lasu na "Małym Borze" 
(23,9 km).  Tu leśnym duktem idziemy prosto około  3,5 km. Po przejściu  tego odcinka 
znajdziemy się na skrzyżowani dróg. Tu najpierw skręcimy w prawo a potem w lewo i 
dojdziemy  do  szosy  nr  305  Wschowa-Wolsztyn  na  wysokości  przystanku  PKS  n.ż.  w 
Hetmanicach (28.7 km). Teraz musimy przejść przez ruchliwa szosę i prosto obok żwirowni 
i budynku dawnej niemieckiej strażnicy granicznej dochodzimy polna drogą na skraj lasu 
(29,6  km).  Wchodzimy  w  las  i  dalej  prosto  drogą  leśną  dochodzimy  do  pewnego 
skrzyżowania, na którym musimy skręcić w lewo (30,2 km). Teraz pokonamy nie wielki 
odcinek trasy i dojdziemy do miejsca, w którym skręcimy prawo pod katem 90° (30,7 km). 
Teraz  idziemy  prosto  drogą  w  kierunku  północnym  i  dochodzimy  do  ponownego 
skrzyżowania (31,3 km). Tu skręcamy w lewo i prosto idziemy przez niewielkie wzniesienie 
w  kierunku  leśnego  parkingu  pod  Lginiem  (32,4  km).  Tu  można  odpocząć  chwilę  a 
następnie drogą prostopadłą do parkingu udać się do miejsca, gdzie rozpoczęliśmy naszą 
wędrówkę, czyli parkingu przy plaży w Lginiu (34,9 km).
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