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SPIS TREŚCI

WSTĘP
Cele powołania i sposoby realizacji zadań

Celem funkcjonowania Związku jest tworzenie markowego 
produktu turystycznego i promocja marki regionu - stąd w 
nazwie "Wielkopolska Gościnna". Cele osiągane są poprzez:

! tworzenie warunków dla rozwoju turystyki w 

gminach, udział w tworzeniu ponadgminnej, 
ujednoliconej oferty turystycznej,

! promocję turystyki do wewnątrz gmin - jako 

sposobu na pozyskiwanie przez mieszkańców 
dochodów z pozarolniczych źródeł,

! standaryzację jakości usług turystycznych. 

Realizacja przyjętych celów wymaga optymalnego 

wykorzystania potencjału i zasobów lokalnych. Związek w 

tym celu nawiązuje współpracę z różnorodnymi partnerami; 

między innymi: Polską oraz Wielkopolską Organizacją 

Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego, władzami powiatowymi i lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi.  Związek traktuje turystykę 

jako sposób na własną promocję gmin oraz jako istotny 

czynnik pozarolniczego rozwoju gospodarczego obszarów 

wiejskich.
„Wielkopolska Gościnna” osiąga wyznaczone cele realizując 

zadania zapisane w rocznych planach pracy.
Plany, a w szczególności zawarte w nich kierunki obejmują 

między innymi:

1.  Działania w sferze obszaru, które muszą znaleźć  

s w o j e  o d n i e s i e n i e  w  m i e j s c o w y m  p l a n i e    

2. Działania w sfer ze rozwoju infrastruktur y 
t u r y s t y c z n e j  ( b a z y  n o c l e g o w e j ,  b a z y  
gastronomicznej, inne usługi jak: motoryzacyjne, 
telekomunikacyjne, handlowe itp.).

3. Dz ia łania  na  r zecz  twor zenia  produktu 
turystycznego, a w szczególności tych produktów, 
które są lub będą markowymi dla gminy lub zespołu 
gmin.

4. Działania na rzecz rozwoju agroturystyki (w tym 
skorzystanie z programów funduszy strukturalnych).

5. D z i a ł a n i a  n a  r z e c z  r o z w o j u  w ł a s n e j  
przedsiębiorczości i pozyskania inwestorów 
zewnętrznych w sferze turystyki.

6. Działania na rzecz wychowania dla turystyki.
7.  Działania na rzecz rozwoju informacji turystycznej.
8. Działania na rzecz promocji turystycznej i jej 

markowych produktów turystycznych.
9. Działania na rzecz umacniania i rozwoju marki 

„Wielkopolska Gościnna”.
Cele i zadania realizowane przez Międzygminny Związek 
Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” uwzględniają również 
specyfikę turystyki wiejskiej. 

HISTORIA 

Uczestnicy II Zgromadzenia Związku przed pałacem w Pępowie.
Międzygminny Związek Tur ystyczny „Wielkopolska 
Gościnna”powołało dziewięć gmin: Gmina Kościan, Krzywiń, 
Gostyń, Pisaki, Krobia,  Pępowo, Jutrosin, Miejska Górka i 
Pakosław. Związek uzyskał rejestrację w 11 lipca 2002r. W 
2003 r. przystąpiła do Związku Gmina  Kobylin. Obecnie 
członkami Związku jest 7 gmin: Gmina Kościan, Krzywiń, 
Pisaki,   Pępowo, Jutrosin, Miejska Górka  i Pakosław.

Lata 2003 - 2006



LISTA CZŁONKÓW ZGROMADZENIA

Marian Poślednik  Przewodniczący Zarządu Związku
Gmina Kościan:
Henryk Bartoszewski Wójt Gminy Kościan, Przewodniczący 
Zgromadzenia,
Mirosław Duda Członek Komisji Rewizyjnej Związku,
Marek Ptak,
Krzywiń:
Paweł Buksalewicz Burmistrz Krzywinia, Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Związku,
Włodzimierz Szajek,
Mirosław Radoła, 
Piaski:
Zenon Norman  Wójt Gminy Piaski,  
Pępowo:
Stanisław Krysicki  Wójt Gminy Pępowo, Zastępca 
Przewodniczącego Zgromadzenia,
Paweł Antkowiak,
Jutrosin:
 Zbigniew Koszarek  Burmistrz Jutrosina,
Ireneusz Mikołajeski Członek Komisji Rewizyjnej Związku,
Miejska Górka:
Karol Skrzypczak  Burmistrz Miejskiej Górki Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Związku,
Pakosław:
Kazimierz Chudy Wójt Gminy Pakosław, Zastępca 
Przewodniczącego Zarządu Związku,
Emilia Kuźnia.

Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska 
Gościnna” w okresie 2003 - 2007 obradował podczas 11 
Zgromadzeń.  Zar ząd Międzygminnego Związku 
Turystycznego zorganizował 19 posiedzeń.

DZIAŁANIA FORMALNE ZWIĄZKU 
Zgromadzenia i posiedzenia Zarządu

XVI Zgromadzenie Związku w Zamku Rokosowo
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Realizacja podjętych planów i zadań możliwa jest dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym z programów i 
p r o j e k t ó w  z a g r a n i c z n y c h ,  k r a j o w y c h  i  
regionalnych.Przedstawiony  schemat ilustruje skalę 
dochodów od początku działalności Związku 
uwzględniającą dochody poza składką członkowską gmin. 

Międzygminny 
Związek realizuje 

zadania, na które 
środki pochodzące 

ze składek 
członkowskich są 

wystarczające tylko 
na bieżące wydatki 

Związku.

Międzygminny Związek Tur ystyczny “Wielkopolska 
Gościnna” w okresie sprawozdawczym to jest w II kadencji 
podjął 39 uchwał.



TWORZENIE INFRASTRUKTURY 
TURYSTYCZNEJ 

Rok 2003

Związek opracował i zaprezentował własną koncepcję  
wytyczenia Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej  i 
rozbudowy ścieżek rowerowych przebiegających przez gminy 
Związkowe oraz wystąpił w tej sprawie do Urzędu 
Marszałkowskiego z wnioskiem o uwzględnienie 
proponowanej przez Związek trasy w planach rozbudowy 
Transwielkopolskich Tras Rowerowych. W ramach prac  
koncepcyjnych przeprowadzono szereg spotkań:
- w Gostyniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 
na temat realizacji projektu wytyczenia i oznakowania „Szlaku 
Ziemiańskiego” w ramach Transwielkopolskiej Trasy 
Rowerowej.
- w Starostwie w Kościanie w celu nawiązania współpracy i 
wspólnego wytyczenia,  oznakowania i promocji 
powiatowych tras rowerowych wpisujących się w wytyczoną 
pr zez  t e r en  Związk u  Tr answie lkopo l sk ą  Tr asę  
Rowerową,realizacja przez  z Centrum Rozwoju Gminy 
Pępowo projektu oznakowania na terenie Związku 
Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej,

Rok 2004

Kontynuacja prac nad projektem „Ziemiański Szlak 
Rowerowy” 

Spotkania z  pr zedstawicie lami gmin dotyczące 
szczegółowego ustalenia przebiegu trasy przez tereny gmin 
oraz finansowej partycypacji poszczególnych partnerów w 
tym przedsięwzięciu w Gostyniu, Lesznie i Śmiglu. 

Uroczystość otwarcia Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego 19. 06. 2004 r. w Cichowie na 

terenie gminy Krzywiń z udziałem władz Urzędu Marszałkowskiego, samorządów powiatów  

i gmin, przedstawicieli PTTK Rawicza i Kościana.

Ziemiański Szlak Rowerowy 
Transwielkopolska Trasa Rowerowa

Z okazji otwarcia Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego został 

przy współudziale Związku przeprowadzony rajd gwiaździsty  

zlot miłośników wypraw rowerowych  z gmin członkowskich 

oraz przyjazd do Cichowa Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym 

miłośników rowerów z Poznania. Inauguracyjny przejazd 

całym Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym przez amatorską 

grupę miłośników turystyki kolarskiej z Poznania odbył się 

następnego dnia.

Wydanie przewodnika turystycznego Ziemiański Szlak 

Rowerowy. 

Międzynarodowa Trasa Rowerowa  

Amber route R9 

Odcinek  z Poznania do Wrocławia

Rok 2004

Prace nad tym szlakiem zainaugurowało spotkanie ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i 
„Gazetą Regionalną” we Wrocławiu . Spotkanie to odbyło się 
w ramach poszukiwania partnerów do wytyczenia przebiegu 
Europejskiej Trasy Rowerowej „Eurovelo” przez teren 
Związku.

Rok 2005

W roku 2005 szlak R9 z Poznania do Wrocławia był  pracą 
wspólną ze stowarzyszeniami  Centrum Rozwoju Gminy 
Pępowo oraz Stowarzyszeniem Turystycznym Gmin Wzgórz  

Tr zebnick ich  i  Dol iny  

B a r y c z y ” .  N a  t e r e n i e  

Związku został wytyczony i 

oznakowany odcinek trasy 

R9 z Poznania do granicy z 

Dolnym Śląskiem. W 2005 r. 

O d b y ł a  s i ę  w i z y t a  w  

Regionie Dolna Austria na 

zaproszenie stowarzyszenia 

A u s t r i a c k i  S z l a k  

Bursztynowy i Dyrektora 

Biura Polskiej Organizacji 

Turystycznej w Wiedniu w 

celu zapoznania się z 

możliwością włączenia 

Związku w międzynarodowy 

p r o j e k t  „ S z l a k  

Bursztynowy”.



Rok 2006
Prace wspólne ze Stowarzyszeniem Turystycznym Wzgórz 
Trzebnickich i Doliny Baryczy oraz Centrum Rozwoju Gminy 
Pępowo nad realizacja projektu oznakowania i oddania do 
użytku odcinka Eurovelo R - 9 pomiędzy Wrocławiem a 
Poznaniem. Projekt ten uzyskał dofinansowanie Ministerstwa 
Gospodarki. 19 Października w Pakosławiu odbyło się 
uroczyste otwarcie Międzynarodowej Trasy Rowerowej 
Amber route R9 odcinka z Poznania do Wrocławia oraz 
Konferencja międzyregionalna. 

WIELKOPOLSKA PODKOWA
SZLAK RAJDÓW KONNYCH

ROK 2003

Opracowanie projektu „Wytyczenie, wyposażenie i 
oznakowanie szlaku rajdu konnego po „Wielkopolsce 
Gościnnej” w celu uzyskania dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce i skierowanie 
wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii 
Europejskiej. Wniosek nie uzyskał dofinansowania, ale 
zawarta w nim idea przeniesiona została do kolejnych 
działań. Przeprowadzono rozmowy z Wielkopolskim Biurem 
Planowania Pr zestr zennego na temat możliwości 
wprowadzenia do planu zagospodarowania województwa 
wielkopolskiego w dziale rekreacja planu trasy rajdów 
konnych. Przeprowadzono rozmowy w Stadninie Koni w 
Pępowie na temat uczestnictwa Stadniny w ofercie 
rekreacyjnej dotyczącej wykorzystania koni w rajdach i 
przejażdżkach.

ROK 2005
Szlak Rajdów Konnych „Wielkopolska Podkowa”. Projekt 
uzyskał dofinansowanie z Departamentu Kultury Fizycznej i 
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa

 Wielkopolskiego.W ramach realizacji projektu szczegółowo 
wytyczono przebieg trasy na mapie topograf icznej. 
Udrożniono i oznakowano trasę, wykonano i ustawiono 8 
tablic informacyjnych. W trakcie realizacji projektu „Szlak 
Rajdu Konnego” Związek korzystał z doświadczeń innych 
instytucji; zapoznano się ze sposobem oznakowania 
przebiegu tras konnych na terenach leśnych w Nadleśnictwie 
Przedborów, uzgodniono sposób oznakowania Szlaku na 
terenach leśnych w nadleśnictwach, na terenie których Szlak 
został wytyczony. 

ROK 2006
Przygotowanie projektu i złożenie wniosku do Departamentu 
Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego na dof inansowanie 
kontynuacji zadań związanych z oddaniem do użytku 
„Wielkopolskiej Podkowy" Szlaku Rajdu Konnego oraz na 
opracowanie przewodnika dla turystów konnych „Po 
Wielkopolskiej Podkowie". Wniosek także otrzymał 
dofinansowanie. W związku z pracami nad oznakowaniem i 
wyposażeniem szlaku prowadzono rozmowy z Nadleśnictwem 
Karczma Borowa oraz Ośrodkiem Integracji Europejskiej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 
Rokosowie. Realizacja II etapu projektu Szlak Rajdu Konnego  
„Wielkopolska Podkowa - prace nad przewodnikiem po szlaku 
Rajdów Konnych Wielkopolska Podkowa oraz wyposażenie 
Szlaku w drobną infrastrukturę turystyczną  miejsca popasu i 
koniowiązy. 

Przemysław Warkocki -autor wytyczenia trasy i opisów.



DREZYNY

Rok  2004
W czasie targów Polagra Farm  w Poznaniu w dniach 7  10 
października  została wręczona Krzywińskiemu Towarzystwu 
Kulturalnemu nagroda 10 000 zł  za Najlepszy 
Agroturystyczny Produkt „Drezyną przez Historię”. Produkt 
ten powstał z inicjatywy Związku.

Rok  2006

Przygotowanie wspólnie z Fundacją Gościnna Wielkopolska i 

złożenie do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

wniosku na dofinansowanie imprezy „l Otwarte Mistrzostwa 

Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych". Wniosek 

rozpatrzono pozytywnie i impreza otrzyma dofinansowanie. 

Projekt zrealizowany zostanie wspólnie z gminami Jutrosin, 

Kobylin, Miejska Górka w dniach 13-15 sierpnia 2006r.

Rok 2005
Prace nad udrożnieniem szlaku drezynowego odcinek Gostyń  
Bieżyń. Międzygminny Związek Turystyczny podjął 
współpracę z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP w 
Gostyniu oraz jednostkami OSP: Jerzewo, Karolew, 
Bruczków, Kosowo, Gola. Strażacy pracowali przy 
odkrzaczaniu odcinka torów pomiędzy Gostyniem a Dusiną, 
dzięki czemu udrożniony został dla drezyn odcinek pomiędzy 
Gostyniem a Bieżyniem. Zorganizowano cykl imprez 
rekreacyjnych z wykorzystaniem drezyn:
Dworzec Kolejowy w Gostyniu 24 lipca 2005 we współpracy z 
Nową Gazetą Gostyńską i Domem Kultury „Hutnik”
Dworzec Kolejowy w Kobylinie 15 sierpnia 2005 we 
współpracy z Gminą Kobylin 
Dworzec Kolejowy w Piaskach 21 sierpnia 2005 we 
współpracy z Gminą Piaski
Dworzec Kolejowy w Piaskach 24 sierpnia 2005 w ramach 
organizacji pobytu gości z Francji w gminie Piaski.

W 2006 r. Związek rozpoczął podczas targów Tur - Salon 
promocję nowej ideii - wytyczenia i oznakowania nowego 
szlaku turystycznego - Racot - Soplicowo Szlak Drezynowy 
Wielkopolski Gościnnej. Dzięki realizacji przez Fundację 
Gościnna Wielkopolska II Schematu Programu Leader + tą 
ideę będzie można urzeczywistnić. 

Realizacja   projektu   „l   Otwarte   Mistrzostwa   
Wielkopolski   w   Wyścigach   Drezyn Ręcznych" oraz imprez 
towarzyszących.



PROJEKTY

Rok 2003
Rozpoczęcie realizacji projektu  dofinansowanego (w 80%) 
ze środków Ambasady Brytyjskiej w Polsce. Biuro Związku 
przygotowało i złożyło projekt do Ambasady Brytyjskiej 
„Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” 
na sumę 84 000 zł gdzie dofinansowanie ze strony Ambasady 
Brytyjskiej wynosiło 11 000 funtów brytyjskich. 

Rrealizacja  grantu z Ambasady Brytyjskiej.

Przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 6 maja 2003r. 
konferencji  „Turystyka Szansą rozwoju południowej 
wielkopolski w kontekście integracji z Unią Europejską” w 
Rokosowie. Współorganizatorami konferencji, obok 
Związku, był Departament Kultury Fizycznej i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
oraz Stowarzyszenie Kwaterodawców Agroturystycznych w 
Pakosławiu „Gospodarstwa Gościnne”.
Główne efekty konferencji to:
promocja walorów i zasobów Związku oraz nawiązanie 
tr wałej współpracy z Ur zędem Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego,
promocja Związku i jego działań za pośrednictwem mediów: 
radio „ELKA” i „Merkury”.

Rok 2004
Kontynuacja projektu „Rozwój turystyki na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce” . Część projektu zrealizowana 
została w 2003 r. Pozostałe działania zrealizowano w roku 
2004. Prace warsztatowe zostały przeprowadzone w :

Witosławiu …………………15 -16 stycznia 2004 r.
Baborówku i Komorowie… 29  30 stycznia 2004 r.
Warsztaty w Witosławiu adresowane były do członków 
Związku.

Związek zorganizował i przeprowadził w ramach 
podsumowania grantu brytyjskiego 2 marca 2004r. 
konferencję regionalną w  Poznaniu we współpracy z 
Urzędem Marszałkowskim  Departamentem Kultury 
Fizycznej i Turystyki, Wielkopolskim Biurem Planowania 
Przestrzennego  oraz innymi instytucjami - Europejskim 
Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej, który wsparł realizację 
projektu kwotą 4 000 zł natomiast Spółdzielcza Grupa 
Bankową kwotą 1 500 zł. Przedstawiciele gmin 
członkowskich uczestniczyli w konferencji.

W dniach 14 - 16 kwietnia 2004 r. w Pakosławiu we 
współpracy Związku i Stowarzyszenia Kwaterodawców 
Agroturystycznych Gospodarstwa Gościnne zostały 
przeprowadzone warsztaty szkoleniowe z rękodzieła 
artystycznego. Szkolenie skierowane było do wszystkich 
kwaterodawców z terenu Związku i zakończyło się 
organizacją okolicznościowej wystawy.

Przeprowadzenie międzynarodowej konferencji „Turystyka 
wiejska w Unii Europejskiej” we współpracy ze starostą 
gostyńskim i samorządem gminy Gostyń. Konferencja odbyła 
się 21 maja 2004 r. Prelegentami podczas tej konferencji byli 
zarówno naukowcy zajmujący się rozwojem turystyki z 
poznańskich uczelni, praktycy związani zawodowo z obsługą 
ruchu turystycznego, jak i reprezentanci powiatu Unterallgau 
z Bawarii.

LEADER+
Najważniejszym zadaniem Związku w latach 2004-2006 było 
wdrożenie w ramach Pilotażowego Programu Leader + 
projektu „Doświadczenia i tradycje dla przyszłości”. Łączna 
wartość uzyskanej dotacji na realizację tego projektu u wynosi 
w przybliżeniu 119 000 zł. Uzyskana dotacja pokrywa w 100% 
koszty wdrożenia..
Rok 2004

Przygotowanie i złożenie projektu na dofinansowanie 
z a d a n i a  w  r a m a c h  S e k t o r o w e g o  P r o g r a m u  
Operacyjnego„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w 
Priorytecie: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich  - działanie: 
Pilotażowy Program LEADER+  pt. „Doświadczenie i tradycje dla 
przyszłości”.
Rok 2005
Realizacja projektu w ramach Pilotażowego Programu Leader 
+.
Przeprowadzono cykl warsztatów z udziałem władz i 
mieszkańców gmin objętych programem.
Przebieg zrealizowanych spotkań warsztatowych:
1. Spotkanie potencjalnych członków Lokalnej Grupy 
Działania:

a. Gmina Pępowo 29.08.2005, 

b. Gmina Kościan 30.08.2005 

2. Wer yf ikacja wstępnej diagnozy stanu gminy 
identyfikacja partnerów gospodarczych i społecznych, 
identyfikacja problemów:



a. Gmina Kościan 30.08.2005, 

b. Gmina Dolsk 3.10.2005, 

c. Gmina Piaski 5.10.2005, 

d. Gmina Pakosław 7.10.2005, 

e. Gmina Jutrosin 10.10.2005, 

f. Gmina Krzywiń 11.10.2005, 

g. Gmina Kobylin 12.10.2005, 

h. Gmina Pępowo 13.10.2005, 

i. Gmina Miejska Górka 14.10.2005.

3. Warsztaty II Analiza SWOT  część pierwsza, określenie 
wizji dla obszaru, podział i praca w zespołach 
tematycznych Gmina Pępowo 4.11.2005 

4. Warsztaty III Analiza SWOT  część druga, określenie 
celów strategicznych, praca w zespołach, wstępne 
określenie zadań i projektów Pałac Smolice 7.12.2005.

Podczas tych spotkań przeprowadzono diagnozę stanu, oraz 
opracowano cele i projekty w ramach budowanej 
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Równocześnie prowadzono inne, niezbędne do realizacji 
Projektu prace. Były to między innymi: wprowadzono korekty 
harmonogramu, podpisano Umowy w Warszawie z Fundacją 
Programów Pomocowych dla Rolnictwa ( FAPA) w dniu 9 
sierpnia na wdrożenie projektu, uzyskano gwarancje 
płatności. Przygotowano wniosek kredytowy do PKO BP S. A. 
na prefinansowanie zadań I etapu związanych z realizacją 
Pilotażowego Programu „Leader+” „Doświadczenia i 
tradycje dla przyszłości” 
Przygotowano rozliczenia oraz wnioski o płatność I etapu 
Pilotażowego Programu Leader+ „Doświadczenia i tradycje 
dla przyszłości” oraz dostarczono te dokumenty do FAPA w 
Warszawie. 
Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z powołaniem 
Lokalnej Grupy Działania - dokonano ekspertyzy prawnej, 
przygotowano statut. Podczas Zgromadzenia Związku 
podjęto decyzję o formie prawnej i sposobie powołania 
Fundacji Gościnna Wielkopolska Lokalna Grupa działania

Obchody Wojewódzkie Światowego Dnia Turystyki  na 
terenie Związku. 23 września 2005 Zorganizowano 
Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki na 
Świętej Górze oraz Bieżyniu i Cichowie. Projekt zrealizowany 
był we współpracy Z gminami Krzywiń i Piaski.

Rok 2006
Kontynuacja realizacji Pilotażowego Programu Leader +.
Zakończenie prac II etapu  warsztatami w Pakosławiu. 
Powołanie Lokalnej Grupy Działania „Gościnna 
Wielkopolska” podczas zebrania Fundatorów w Urzędzie 
Gminy Pępowo w dniu 27 stycznia 2006 r. Rozpoczęcie 
działalności Fundacji Gościnna Wielkopolska. Prace nad 
kwestiami formalnymi.
Organizacja  Konferencji podsumowującej realizację
 Pilotażowego Programu Leader + „Doświadczenia tradycje 
dla przyszłości” 9  - 10 lutego 2006 r. w Rokosowie.

PRODUKTY

Rok 2003

Przygotowanie oferty weekendowej z pobytem turystów na 
kwaterach agroturystycznych w Pakosławiu. Prace 
realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Kwaterodawców z 
Pakosławia. W ramach tego projektu wykonano opracowanie 
i druk folderów dla Stowarzyszenia Kwaterodawców 
Agroturystycznych z Pakosławia.

Rok 2004

„Drezyną przez historię” oferta weekendowa opracowana we 
współpracy z Krzywińskim Towarzystwem Kulturalnym 
wykorzystująca zabytki Ziemi Krzywińskiej oraz nieczynną 
linię kolejową i drezyny Krzywińskiej Kolei Drezynowej.

Związek rozpoczął prace nad „Programem rozwoju produktu 
turystycznego na obszarze Międzygminnego Związku 
Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”. Program tworzony 
był w ścisłej współpracy z gminami członkowskimi. Prace 
prowadzone były podczas warsztatów szkoleniowych.

Uczestnicy obchodów Światowego Dnia Turystyki  na drezynie

Ukonstytuowanie Lokalnej Grupy Działania „Gościnna 
Wielkopolska”- przyjęcie statutu, wybór władz, podjęcie 
uchwał.
Rejestracja  i przyjęcie Zrównoważonej Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
Skompletowanie dokumentów i złożenie w Fundacji 
Programów Pomocowych dla Rolnictwa w Warszawie 
wniosku o płatność za II etap.
Przygotowanie i złożenie projektu do II schematu 
Pilotażowego Programu Leader +.
Udział w Konferencji organizowanej przez Urząd 
Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu 6 grudnia 
2006 r. - prezentacja projektu „Doświadczenia i tradycje dla 
przyszłości” w ramach realizacji Schematu I Pilotażowego 
Programu Leader +.



 Przy tworzeniu tego Programu zastosowana jest metoda 
ekspercka tworzenia planów strategicznych. Przygotowanie 
i przeprowadzenie 3 spotkań warsztatowych, które odbyły 
się:

29. 09. 2004 r. w Ośrodku Kultury w Miejskiej Górce13. 10. 
2004 r. w  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Oborzyskach 
Starych. 27. 10. 2004 r. w Zespole Szkół Rolniczych  w 
Grabonogu na terenie gminy Piaski.

Równocześnie z prowadzonymi warsztatami w Grabonogu  
w gostyńskim  kinie „Hutnik” z inicjatywy Związku odbył się 
koncert Jerzego Filara pt.: „Wędrowanie i śpiewanie”. 

PROMOCJA I TARGI

Związek utworzył, administruje i aktualizuje własną stronę 
internetową. Strona została wzbogacona o strony dla 
gospodarstw agroturystycznych z terenu gmin Pakosław 
Pępowo, Krzywiń i Jutrosin. 
Promocja w mediach:
- Telewizja TV Biznes w Poznaniu, Radio Elka oraz 
całotygodniowa prezentacja  walorów obszaru Związku w 
Radio Wrocław.
- Prasa: Gazeta Wyborcza , Głos Wielkopolski, ABC, prasa 
lokalna.
Przygotowano, wydrukowano przeprowadzono dystrybucję 
pięciu numerów „Gazety Gościnnej” wśród mieszkańców 
związku oraz podczas różnorodnych imprez i targów.

Rok 2003
Przygotowanie ekspozycji i udział w targach turystycznych we 
Wrocławiu w dniach 9-11 maj 2003 r. (pierwsze samodzielne 
stanowisko targowe Związku). Na stanowisku obok Związku 
prezentowały się: Stadnina Koni w Pępowie, Pałac w 
Gębicach, Skansen Filmowy „Soplicowo”, Stowarzyszenie 
Kwaterodawców z Pakosławia.
Organizacja i obsługa stoiska na targach agroturystycznych 
organizowanych przez Przedsiębiorstwo Turystyczne 
„Gromada” oddział Wielkopolska w „Domu Chłopa” w 
Warszawie w dniach 23-24 sierpnia 2003 r. Na stoisku 
prezentowało się również Stowarzyszenie Kwaterodawców z 
Pakosławia.
Przygotowanie i udział w targach „Polagra Farm” w dniach 9-
12 października w Poznaniu.
Przygotowanie i prezentacja oferty Związku na stoisku 
Starostwa Powiatowego w Kościanie podczas targów 
„Tursalon” 2003 w Poznaniu.

Rok 2004
Przygotowanie ekspozycji i udział w targach „Wiosna” w 
Lesznie w dniach 13  14 marca 04  zadanie zostało 
zreal izowane wspólnie z  grupą kwaterodawców 
agroturystycznych z Pępowa.

Stoisko Starostwa Powiatowego w Kościanie

Tursalon w Poznaniu w dniach 19-23 października. Związek 
korzystał ze stoiska WOT oraz promował produktu „Drezyną 
przez historię”. Promocja odbywała się z udziałem 
Towarzystwa Miłośników Kolei z Poznania. Na terenie targów 
zorganizowane były  pr zejażdżki  drezynowe dla 
zwiedzających.

Rok 2005
Berlin. Dla członków Zgromadzenia zorganizowano wyjazd 
na targi turystyczne ITB do Berlina 11 marca 2005 r.

Targi w Berlinie 2005

Leszno. Zorganizowano ekspozycję Związku na rolniczych 
targach „Wiosna 2005” w Lesznie 12  13 marca 2005 r.

Związek wziął udział w imprezie „Konie i powozy” 
organizowanej przez Zamek Rokosowo  Ośrodek Integracji 
Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego 11. 06. 2005 r.

Wrocław Rynek. Przeprowadzono promocję Związku, 
kwaterodawców agroturystycznych i walorów turystycznych 
południowej Wielkopolski podczas prezentacji ofert 
turystycznych na Rynku we Wrocławiu w dniach 25 -  26 
czerwca 2005r. zorganizowanych w ramach dni Wrocławia. 
Zdanie  to  pr zeprowadzono we współpr acy  ze  
Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i 
Doliny Baryczy.

Związek wziął udział w targach jesiennych w Poznaniu Polagra 
Farm, oraz Tursalon.

Rok 2006 
Uczestnictwo członków Zgromadzenia w wyjeździe na targi 
ITB do Berlina 10 marca 2006 r.
Ekspozycja  Związku w Targach rolniczych Polagra Farm 12  
15 października 2006r.
Uczestnictwo Związku w Targach Turystycznych Tursalon 25  
28 października 2006r.  promocja Wielkopolskiego Szlaku 
Drezynowego. 



IMPREZY

Rok 2003
Związek przygotował i przeprowadził w dniu 30 sierpnia 
2003r. na scenie w Parku Miejskim w Gostyniu „Festiwal 
Kultury Wielkopolski Gościnnej”, w którym wystąpiło osiem 
zespołów folklorystycznych.
Festiwal zorganizowano we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Gostyniu i Urzędem Miasta i Gminy Gostyń. 
Związek na przeprowadzenie tej imprezy uzyskał 
dof inansowanie z Depar tamentu Kultur y Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa  w Poznaniu.

Festiwal w Gostyniu

Rok 2005
Festiwal kultury. Projekt zrealizowano wspólnie z 
Wielkopolską Fundacją Rozwoju Lokalnego. III Festiwal 
Kultury Wielkopolski Gościnnej pod tytułem „Wędrowanie i 
śpiewanie” odbył się w Cichowie, w dniu 26 czerwca 2005 r. 
Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
Organizację festiwalu wspierało Krzywińskie Towarzystwo 
Kulturalne  organizator Jarmarku Soplicowskiego. Efektem 
projektu jest utwór muzyczny autorstwa Jerzego Filara, do 
którego Związek ma prawa własności.

Festiwal w Cichowie 2005

Towarzystwo Turystyczne „Tramp” z Miejskiej Górki 
promowało Międzygminny Związek Tur ystyczny 
„Wielkopolska Gościnna”. Promocja miała miejsce w dniach 
6  17 lipca 2005 podczas wyprawy rowerowej „Rowerem 
Wokół Wielkopolski” po trasie Ziemiańskiego Szlaku 
Rowerowego. 

Rok 2006
Związek wziął udział w imprezie Konie i Powozy w Ośrodku 
Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Rokosowie w dniach 17 -
1 8 czerwca 2006 r.

Realizacja projektu Festiwal Kultury Wielkopolski Gościnnej 
„Na turystycznym szlaku" - przedsięwzięcie wspólne z 
Wielkopolską Fundacją Rozwoju Lokalnego w Poznaniu 
oraz Krzywińskim Towarzystwem Kulturalnym ( 25 czerwca 
2006 r.) Impreza była zorganizowana podczas „Jarmarku 
Soplicowskiego”

Festiwal w Cichowie 2006

Związek opublikował „Rozwój turystyki na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce” w ramach realizacji projektu 
dofinansowanego przez Ambasadę Brytyjską.

WYDAWNICTWA



Związek wydał płytę z muzyką Jerzego Filara.
Związek wyprodukował film promocyjny Leader +.

FAPA w swojej publikacji, na temat realizacji programu 
Leader+ pr zytacza pr zykład projektu „Gościnnej 
„Wielkopolski.

Związek wydał i współuczestniczył w 
wydaniach przewodników turystycznych.

Związek wydrukował 
okolicznościowe plakaty 

zaproszenia, broszury.



Związek wydał pięć numerów „Gazety Gościnnej” i 
tematyczne wkładki do gazet.

Związek wydał biuletyny na rozpoczęcie i zakończenie prac w 
programie Leader +.

Marian Poślednik

Przewodniczący Zarządu
Międzygminnego Związku Turystycznego

“Wielkopolska Gościnna”
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