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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Kto śledzi ofertę wielkopol-

skich gospodarstw agrotury-

stycznych, wie, że wiele z nich

proponuje jazdę w siodle, prze-

jazdy bryczką, kuligi czy naukę

jazdy konnej.

Niektóre gospodarstwa

mają własne stajnie, a pozo-

stałe opierają się na ofercie

licznych mniejszych i więk-

szych stadnin oraz ośrodków

jeździeckich. Dzięki nim wy-

poczynek konno nie jest dziś

zarezerwowany wyłącznie dla

osób bogatych. Przeciwnie,

agroturystyka znacznie po-

szerzyła grono osób poten-

cjalnie zainteresowanych

wczasami „w siodle”.

Wiele tego typu miejsc znaj-

duje się w południowej części

Wielkopolski, w okolicach Lesz-

na. Stadniny w Racocie, Pępo-

wie czy Golejewku znane są każ-

demu miłośnikowi jazdy konnej.

Na terenie działania Mię-

dzygminnego Związku Tury-

stycznego „Wielkopolska Go-

ścinna”, oprócz wspomnianych

stadnin, jest wiele mniejszych

ośrodków. Wszystkie połączyły

dwa konne szlaki turystyczne 

– Wielkopolska Podkowa i Trakt

Chłapowskiego – wytyczone 

i oznakowane w terenie przez

„Wielkopolskę Gościnną”.

Pierwszy ma formę pętli 

i przebiega przez tereny sze-

ściu gmin: Pępowa, Kobylina,

Jutrosina, Pakosławia, Miej-

skiej Górki i Krobi. Drugi wie-

dzie z Racotu przez gminy Ko-

ścian, Czempiń, Krzywiń, Do-

lsk, Piaski i Pępowo. Oba łączą

się we wsi Ludwinowo, a ich

łączna długość wynosi ok. 245

km. Na szlakach, przebiegają-

cych głównie przez tereny rol-

nicze, znajdują się miejsca

odpoczynku oraz stadniny 

i gospodarstwa, w których moż-

na się pożywić i przenocować.

– Nie jesteśmy touropera-

torem i nie organizujemy raj-

dów – tłumaczy Jarosław Li-

siecki ze związku. – Ułatwiamy

jednak działalność okolicznym

mieszkańcom oraz umożliwia-

my samodzielną jazdę w tere-

nie. W tym celu wydaliśmy

przewodniki po obu szlakach.

Są w nich szczegółowe dane 

o przebiegu trasy, atrakcjach

turystycznych oraz informacje

praktyczne, np. o lecznicach

weterynaryjnych.

Szlaki południowej Wielko-

polski to niejedyne atrakcje re-

gionu dla miłośników koni. Na

przeciwnym krańcu wojewódz-

twa powstał Szlak Zbójecki, za

który LGD Puszcza Notecka

otrzymała w tym roku wyróż-

nienie w konkursie „Agrotury-

styka – współpraca w sieci.

Mamy plan”. Na szlaku prze-

biegającym przez południowe

sektory puszczy leży kilka go-

spodarstw agroturystycznych

oraz stadnina ogierów w Sie-

rakowie. 

– Szlak Zbójecki to przy-

kład sieciowania produktu.

Nasza LGD uczy bowiem po-

dejścia zintegrowanego. Tu-

rysta coraz częściej oczekuje

od nas kompleksowej oferty, 

w której znajdzie program dla

siebie i dzieci, zróżnicowany 

i połączony z otaczającymi ob-

szar atrakcjami, gdzie w spo-

sób naturalny pozna dziedzic-

two historyczno-kulturowe,

smaki kuchni, zwyczaje i tra-

dycje naszego regionu – wyja-

śnia Irena Wojciechowska, wi-

ceprezes LGD Puszcza Notec-

ka. – Nasz szlak to nie tylko

oznakowanie, lecz wspólne

usługi i oferta kulinarna. Wy-

daliśmy przewodnik po go-

spodarstwach, organizujemy

imprezy wzmacniające pro-

mocję, takie jak rajd czy kulig.

Te przykłady pokazują, że tu-

rystyka konna rozwija się dy-

namicznie. Dzięki współpracy

środowisk i ośrodków jazdy

konnej udaje się tworzyć pro-

dukty turystyczne, które przy-

ciągają ludzi, integrują spo-

łeczności i popularyzują tę for-

mę aktywnego wypoczynku. 
Marek Rokita

Stępem, kłusem i galopem na skrajach regionu

P
owołanie do życia KSOW

miało stworzyć platfor-

mę współpracy i wymia-

ny doświadczeń dla wszystkich

instytucji działających na rzecz

rozwoju obszarów wiejskich

na poziomie regionalnym, kra-

jowym i międzynarodowym.

Zadania KSOW wykonywane

są w ramach dwuletnich pla-

nów działania przygotowywa-

nych przez województwa we

współpracy z partnerami

KSOW i akceptowanych przez

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi. 

Zakończyła się właśnie re-

alizacja planu KSOW na lata

2012-2013, zatem przedsta-

wiamy najciekawsze projekty,

które miały wpływ na rozwój

wielkopolskiej wsi.

Turystyka wiejska

Jednym z najważniejszych

działań zrealizowanych w ra-

mach KSOW w 2012 oraz 

w 2013 roku jest wsparcie roz-

woju turystyki wiejskiej i agro-

turystyki. Realizacja kom-

pleksowego podejścia rozpo-

częła się od cyklu konferencji

pod wspólnym tytułem „Dzie-

dzictwo dla przyszłości”, po-

święconych wskazaniu możli-

wości rozwoju turystyki i agro-

turystyki z wykorzystaniem lo-

kalnego, wiejskiego dziedzic-

twa kulturowego. 

Kolejnym krokiem było zre-

alizowanie projektu pod na-

Projekty, które zmieniają wielkopolską wieś
Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW na obszarach wiejskich

Sekretariat Regionalny KSOW wspiera rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki. Na zdjęciu

uczestnicy zimowego kuligu, zorganizowanego przez ośrodek jeździecki Jurand w Przygo-

dzicach w powiecie ostrowskim.
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zwą „Agroturystyka – współ-

praca w sieci”, w ramach któ-

rego odbyło się pięć subregio-

nalnych warsztatów poświęco-

nych m.in. tematyce tworzenia

sieciowych produktów tury-

stycznych. Ogłoszono również

konkursy dla gospodarstw agro-

turystycznych korzystających

ze środków unijnych oraz grup

gospodarstw współpracujących

ze sobą, a także dla dzienni-

karzy na najciekawszy materiał

poświęcony agroturystyce. 

Profesjonalnie przygotowana,

ciekawa i ogólnodostępna in-

formacja dotycząca możliwości

korzystania z wypoczynku na

wsi jest bardzo ważna z punktu

widzenia turysty oraz rozwoju tej

dziedziny gospodarki. Wobec

tego wydano „Katalog gospo-

darstw gościnnych – Turystyka

wiejska w Wielkopolsce”, pre-

zentujący 590 gospodarstw. Po-

nadto przygotowano cykl felie-

tonów filmowych poświęconych

agroturystyce, wyemitowany na

antenie telewizji WTK, oraz re-

portaż o laureatach konkursów

agroturystycznych, zaprezento-

wany na antenie TVP Poznań. 

Wielkopolska turystyka wiej-

ska promowana jest również

podczas kolejnych edycji targów

Agrotravel w Kielcach. W 2013 r.

województwo wielkopolskie

zdobyło na tych targach pierw-

sze miejsce w konkursie na naj-

ciekawsze stoisko promocyjne,

natomiast w 2014 r. będzie re-

gionem partnerskim targów

Agrotravel. 

Szkoła liderek

– Szczególne podziękowania

kieruję do wielkopolskich lide-

rek, głównych inicjatorek po-

zytywnych przemian na wsi.

Dzięki aktywnym kobietom wieś

na nowo rozkwita, a społecz-

ności się integrują – mówił

członek zarządu województwa

Tomasz Bugajski podczas kon-

ferencji podsumowującej ko-

lejny rok działania Szkoły Lide-

rek Rozwoju Lokalnego.

Szkoła, prowadzona przez

Sekretariat Regionalny KSOW

od 2010 r., jest projektem, któ-

ry zdobył uznanie Europejskiej

Sieci na Rzecz Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich. Przedsię-

wzięcie realizowane jest we

współpracy ze wszystkimi wiel-

kopolskimi lokalnymi grupami

działania. W tym czasie jego

uczestniczki podjęły szereg in-

teresujących projektów, które

były efektem ich udziału 

w szkole. W celu udokumento-

wania, zarówno działania Szko-

ły Liderek Rozwoju Lokalnego,

jak i aktywności społecznej

wiejskich kobiet, wydano pu-

blikację pt. „Wielkopolskie Li-

derki”. 

Aktywnie dla dobra 

wspólnego

Od 2009 r. odbywa się ogól-

nopolski konkurs „Przyjazna

wieś”. Sekretariat Regionalny

KSOW jest jego organizatorem

na poziomie województwa. Pro-

jekty nagrodzone w Wielkopol-

sce dwukrotnie zdobyły pierw-

sze miejsca na etapie ogólno-

polskim. Wielkopolska jest tak-

że liderem tego konkursu pod

względem liczby projektów

uczestniczących w etapie re-

gionalnym. W ramach upo-

wszechniania dobrych praktyk

w dziedzinie wykorzystania fun-

duszy Unii Europejskiej wyda-

no publikacje zawierające in-

formacje o projektach zgło-

szonych do kolejnych edycji

konkursu. 

Sekretariat Regionalny

KSOW realizuje także projekty

we współpracy z partnerami

KSOW. Jednym z najaktywniej-

szych partnerów jest Krajowe

Stowarzyszenie Sołtysów, or-

ganizator m.in. konkursów

„Fundusz sołecki najlepsza ini-

cjatywa” oraz „Sołectwo w Sie-

ci”, a także corocznej konfe-

rencji „Wiejska Polska”. 

Dzięki współpracy z KSS na

terenie MTP podczas Targów

Gmina 2013 odbyła się również

konferencja „Wieś Polska 

– Wieś Innowacyjna”, której

tematyka poświęcona była pro-

mocji wykorzystania na obsza-

rach wiejskich innowacyjnych

technologii m.in. energii odna-

wialnej.  

***
Bogata dokumentacja zdję-

ciowa ze wszystkich konfe-

rencji oraz innych wydarzeń, 

a także publikacje wraz z biu-

letynem „Nasza euroPROWin-

cja” dostępne są na portalu in-

ternetowym www.wielkopol-

skie.ksow.pl, prowadzonym

przez Sekretariat Regionalny

Krajowej Sieci Obszarów Wiej-

skich.


