Sprawozdanie rzeczowe
za rok 2016

z działalności

Międzygminnego Związku Turystycznego
„Wielkopolska Gościnna”

Pępowo, dnia 12 czerwca 2017 r.

Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościna” powołany został w oparciu o Ustawę o samorządzie
Gminnym w 2002 r. w celu tworzenia warunków do rozwoju turystyki na obszarach wiejskich gmin członkowskich.
Związek zajmuje się promocją oraz wzbogacaniem infrastruktury turystycznej, wytyczaniem szlaków oraz
tworzeniem produktów turystycznych.
Obecnie Związek tworzy 12 gmin:
Dolsk, Gostyń, Jutrosin, Kobylin, Kościan, Krobia, Krzywiń, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo, Piaski i Rawicz.
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Zgromadzenia
W roku 2016 Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” obradował na trzech Zgromadzeniach:
LI 25 stycznia 2016 r.
LII 23 czerwca 2016 r.
L II 27 września 2016 r.
LIV 24 listopada 2016 r.
podczas których podjął 9 uchwał.

Sprawozdanie rzeczowe
za rok 2016

Zarząd
W 2016 r. Zarząd obradował na trzech posiedzeniach: nr LIX w dniu 31 maja 2016 , nr LX w dniu23 czerwca
2016 nr LXI w dniu 14 listopada 2016r. Na skutek prac administracyjnych Zarządu w 2016 r. Wojewoda
Wielkopolski opublikował zaktualizowany statut Związku.

Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna”
w 2016 r. realizował swoje działania wynikające
z planu pracy w następujących obszarach:

WDRAŻANIE PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
XII Otwarte Mistrzostwa Gościnnej Wielkopolski
w Wyścigach Drezyn Ręcznych 2016r.
Turystyka kolejowa stanowi ważną, opisaną w Strategii Rozwoju
Turystyki Województwa Wielkopolskiego dziedzinę turystyki.
Turystyka kolejowa w naszym regionie to nie tylko parowozownie,
pociągi parowe, czy okazjonalne przewozy turystyczne. Turystyka
kolejowa to także wykorzystanie potencjału nieczynnych linii
kolejowych i dworców oraz wprowadzanie na te linie nietypowych
pojazdów szynowych takich jak drezyny ręczne. Podczas
mistrzostw oprócz rywalizacji sportowej czteroosobowych osad
uczestnikom i widzom tych imprez oferujemy przejażdżki
drezynowe. Ciekawa impreza sportowo-rekreacyjna, która już na
stałe została wprowadzona do wielkopolskiego kalendarza imprez
rekreacyjnych jest próbą przygotowania społeczności lokalnych
i samorządów gminnych do utworzenia i obsługi Wielkopolskiego
Szlaku Drezynowego - nowego rodzaju produktu turystycznego,
aktywnej turystyki drezynowej .
Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna”
zrealizował cykl imprez drezynowych XII Otwartych Mistrzostw
Wielkopolski Gościnnej w Wyścigach Drezyn Ręcznych.
·
·
·
·
·
·
·
·

Bielewo (powiat kościański) 15 maja - 9 osad
Racot (powiat kościański) 29 maja - 10 osad
Wieszczyczyn (powiat śremski) 5 czerwca - 12 osad
Smolice (powiat krotoszyński) 26 czerwca -10 osad
Pępowo (powiat gostyński) 3 lipca – 11 osad
Dłoń (powiat rawicki) 17 lipca – 20 osad
Jutrosin (powiat rawicki) 24 lipca - 9
Miejska Górka (powiat rawicki) Finał 7 sierpnia łącznie 16 osad

W całym cyklu XII Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Gościnnej w
Wyścigach Drezyn Ręcznych wzięło udział 77 osad, łącznie 308
zawodników. Zainteresowanie społeczności lokalnych nie tylko
bezpośrednim udziałem w sportowej rywalizacji ciągle wzrasta.
Mieszkańcy miejscowości, w których rozgrywane są zawody
przychodzą na opuszczone dworce, aby w przyjemny sposób
spędzać niedzielne popołudnie. Niemal we wszystkich
miejscowościach w tegorocznym cyklu mieszkańcy mogli w
ramach przejażdżek rekreacyjnych korzystać z rowerowej drezyny
Związku. Największym zainteresowaniem i około tysięczną
widownią cieszyły się finały w Miejskiej Górce. Impreza ta nabrała
charakteru rodzinnego pikniku dworcowego.

GRAND PRIX
- nagroda Międzygminnego Związku Turystycznego "Wielkopolska
Gościnna" za największą ilość zgromadzonych punktów w całym
cyklu XII Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Gościnnej w
Wyścigach Drezyn Ręcznych:
Herkules Konary w składzie:
1. Przemysław Gembiak
2. Michał Dubicki
3. Paweł Miedziński
4. Przemysław Pudys
Grand prix kobiet Babeczki Team w składzie:
1. Danuta Dalibor
2. Sylwia Twardowska
3. Patrycja Antkowiak
4. Anita Jasińska
INNE IMPREZY ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM PRODUKTU
KOLEJ NA LUZIE
Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna”
wspólnie z rawickim samorządem podjął realizację projektu, który
skierowałby mieszkańców na dworzec kolejowy.
Partnerem w realizacji projektu pn.
RODZINNY PIKNIK DWORCOWY W SARNOWIE
była Rada Osiedla Sarnowa. Główną atrakcją imprezy była
organizacja specjalnych przejażdżek rekreacyjnych na trasie Rawicz
– Sarnowa – Miejska Górka w trakcie finałów. Ponadto odbyły się
konkursy z nagrodami oraz inne atrakcje.
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XII OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI GOŚCINNEJ
W WYŚCIGACH DREZYN RECZNYCH
2016 ROK
TERMINY PLANOWANYCH ZAWODÓW
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5
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Wrocław

8.Miejska Górka (powiat rawicki)
Finał 7 sierpnia

Organizacja specjalnych przejażdżek
rekreacyjnych na trasie
Rawicz – Sarnowa – Miejska Górka
w trakcie finałów 7 sierpnia
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Na starcie stanęło 9 osad z terenu
całej Gościnnej Wielkopolski.
W doskonałych humorach,
zmotywowani zawodnicy dawali z
siebie wszystko. Nie zabrakło też
osad kobiecych. Jednak najlepsi
okazali się:
miejsce 1 Herkules Konary
miejsce 2 Herkules Konary 2
miejsce 3 Szkaradowo
Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez
Międzygminny Związek Turystyczny
Wielkopolska Gościnna wręczane
przez Burmistrza Krzywinia Jacka
Nowaka.

Bielewo (powiat kościański) 15 maja.
Na starcie stanęło 10 osad z terenu
całej Gościnnej Wielkopolski. Nie
zabrakło też osad kobiecych. Jednak
najlepsi okazali się:
miejsce 1 Herkules Konary
miejsce 2 Herkules Konary 2
miejsce 3 Szkaradowo
Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez
Międzygminny Związek Turystyczny
Wielkopolska Gościnna, natomiast
najlepsza osada żeńska - Babeczki
team z Pasierb odebrała
ufundowany przez Wójta Gminy
Kościan obiad w lokalnej
restauracji. W Racocie
udostępniona została drezynka
Związku, na której 11 dziecięcych
osad ścigało się o nagrody Gminy
Kościan

Racot (powiat kościański) 29 maja.
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W Mistrzostwach wystartowało 12
drużyn, z których na podium
znalazły się:
1. Herkules Konary
2. Herkules Konary II
3. Kwintale
Wśród drużyn znalazła się również
drużyna kobieca: Babeczki Team.
Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez
Międzygminny Związek Turystyczny
Wielkopolska Gościnna. Zostały one
wręczone przez włodarza gminy
Dolsk: burmistrza Henryka Litkę.

Wieszczyczyn (powiat śremski) 5 czerwca
Pomimo nie najlepszej pogody na
starcie stanęło 10 drużyn.
Na podium znalazły się następujące
drużyny:
Miejsce I Herkules Konary
Miejsce II Kościuszkowo
Miejsce III Kwintale
Wśród drużyn znalazła się również
drużyna kobieca: Babeczki Team,
która jest z nami od początku
zmagań.
Zw yc i ęzc y o t r zy m a l i n a g ro d y
r ze c zo w e u f u n d o w a n e p r ze z
Międzygminny Związek Turystyczny
Wielkopolska Gościnna. Zostały one
w r ę c zo n e p r ze z Pa n a P i o t r a
Chlebowskiego członka
Zgromadzenia Gościnna
Wielkopolska.

Smolice (powiat krotoszyński) 26 czerwca
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Tym razem pogoda nam dopisała,
przybyło wielu mieszkańców z
terenu LGD Gościnna Wielkopolska.
W Mistrzostwach startowało 11
drużyn, w tym dwie drużyny
kobiece. Panie z Siedlca i z Pasierb.
W rywalizacjach między kobietami
na prowadzenie wyłoniła się
drużyna BABECZKI TEAM z Pasierb
z czasem 29:56.
Tabela miejsc i wyników
przedstawia się następująco:
I miejsce SZKARADOWO czas 20:90
II miejsce HERKULES KONARY czas
22:30
III miejsce KOŚCIUSZKOWO z
czasem 22:56
Drużyny kobiece
BABECZKI TEAM czas 29:56
JAGÓDKI czas 31:41
Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez
Międzygminny Związek Turystyczny
Wielkopolska Gościnna. Zostały one
wręczone przez Prezesa Mariana
Poślednika.

Pępowo (powiat gostyński) 3 lipca
Na starcie stanęło 20 osad z terenu
całej Gościnnej Wielkopolski.
W doskonałych humorach,
zmotywowani zawodnicy dawali z
siebie wszystko. Nie zabrakło też
osad kobiecych. Walką o podium
była bardzo zacięta, a o wygranej
decydowały setne sekundy.
Najlepsi okazali się:
miejsce 1 Herkules Konary z
czasem 27,00 s
miejsce 2 Szkaradowo z czasem
27,03 s
miejsce 3 Kościuszkowo z czasem
27.08 s
Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez
Międzygminny Związek Turystyczny
Wielkopolska Gościnna.

Dłoń (powiat rawicki) 17 lipca
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W rywalizacji wzięło udział IX
drużyn w tym jedna drużyna
kobieca BABECZKI TEAM.
Klasyﬁkacja po zawodach
przedstawia się następująco:
I miejsce Herkules Konary z
czasem 23:24
II miejsce Szkaradowo z czasem
24:48
III miejsce Kościuszkowo z czasem
24:49

Jutrosin (powiat rawicki) 24 lipca
RODZINNY PIKNIK DWORCOWY
W SARNOWIE

Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna
realizując wdrażanie produktu kolej na luzie rozszerza zakres
działań.
Miejscowości na terenie gminy Rawicz położone wzdłuż linii
kolejowej tak zwanej kobylinki dysponują doskonałymi warunkami
do budowania kolejowej oferty turystycznej. Rada Osiedla Sarnowa
zaangażowała się w przeprowadzenie imprezy promującej nasz
produkt.
Rodzinny piknik dworcowy w Sarnowie, który odbył się w niedzielę 7
sierpnia 2016 r. o godzinie 15.00 na dworcu kolejowym ciszył się
dużym zainteresowaniem mieszkańców.
W programie tej bezprecedensowej imprezy znalazły się atrakcje
zarówno dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców.
- bezpłatne przejażdżki rekreacyjne na Finały Mistrzostw
Drezynowych drezyną mechaniczną na trasie Sarnowa- Miejska
Górka- Sarnowa, konkursy z nagrodami, gry i zabawy oraz bezpłatny
dmuchaniec dla dzieci.
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FINAŁY XII OTWARTYCH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI GOŚCINNEJ
W WYŚCIGACH DREZYN RĘCZNYCH W MIEJSKIEJ GÓRCE
Miłośnicy zmagań drezynowych stawili się tłumnie na dworcu kolejowym w Miejskiej Górce,
gdzie 7 sierpnia odbyły się Finały XII Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Gościnnej w Wyścigach Drezyn Ręcznych.
Na publiczność, obok emocji sportowych, czekały liczne atrakcje.
Rywalizacja w wyścigach drezyn ręcznych wzbogacona była w wiele dodatkowych atrakcji przygotowanych przez Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej i Gminę Miejska Górka.
Dla najmłodszych widzów ﬁnałów uruchomione zostały bezpłatnie zjeżdżalnie i inne urządzenia do zabawy.
Również dla milusińskich był przygotowany konkurs rysunkowy z nagrodami.
Ponadto na dawnym dworcu PKP Miejska Górka odbywało się malowanie twarzy, przejażdżki drezynami.
Ważnym punktem imprezy był wystawa zdjęć wielkoformatowych,
przedstawiających dworzec w Miejskiej Górce na starych fotograﬁach. Widzowie i uczestnicy zawodów mogli korzystać z małej gastronomi.
Wszystkie zawody w sezonie 2016r. rozegrano na drezynie Krzywińskiej Kolei Drezynowej pana Tomasza Węsierskiego.
Elektroniczny pomiar czasu pan Piotr Giernas.

Promocja Związku

PROMOCJA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU TURYSTYCZNEGO WIELKOPOLSKA GOŚCINNA PODCZAS PIKNIKU W PAKOSŁAWIU
17 lipca 2016 r odbył się IV Powiatowy Piknik Country w
Pakosławiu. Na piknik przybyli mieszkańcy okolicznych
miejscowości i Gmin. Była to doskonała okazja do wspólnej
zabawy. Na Pikniku można było podziwiać stare
amerykańskie samochody i motocykle. Każdy mógł także
spróbować swoich sił w tańcu przy rytmach muzyki
country.
Piknik nad zalewem zgromadził, także wielu amatorów
jazdy rowerem dlatego obecność Międzygminnego
Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna ze swoim
produktem turystycznym „Rowerem do wspomnień" była
jak najbardziej uzasadniona.
Każdy kto odwiedził stoisko Międzygminnego Związku
Turystycznego Wielkopolska Gościnna mógł otrzymać
materiały promocyjne i mapę rowerową wyznaczającą
bursztynowy szlak R9 Wrocław-Poznań.
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ROWEREM DO WSPOMNIEŃ
Wspólną dla wszystkich gmin członkowskich cechą są warunki predestynujące
do uprawiania turystyki aktywnej. Rozwojowi turystyki rowerowej sprzyjają
wytyczone, oznakowanie i wzbogacone własnymi przewodnikami szlaki
rowerowe;
- Ziemiański Szlak Rowerowy,
- Euro Velo R9 – Odcinek Z Poznania do Wrocławia,
- Bogata sieć powiatowych i gminnych trasy rowerowych.

20 czerwca 2015

Prace nad przygotowaniem rajdu, regulaminami,
logistyką, promocją oraz koordynacją działań
rozpoczęły się już w marcu.

Wielkopolska Ofensywa Rowerowa stała się
imprezą cykliczną. Kolejna już edycja rajdu
organizowana była przez Międzygminny Związek
Turystyczny „Wielkopolska Gościnna", Powiat
Gostyński, Gminę Piaski, Towarzystwo Rowerowe
Piaski im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy
współpracy z pozostałymi gminami Powiatu
Gostyńskiego oraz Centrum Rozwoju Gminy
Pępowo.

12 czerwca na metę w Piaskach dojechało z
różnych stron Związku oraz pozostałych gmin
powiatu Gostyńskiego około 500 cyklistów.
Związek na skwerze przed Zespołem Szkół w
Piaskach zorganizował stoisko promocyjne w
namiocie wystawowym. Na stoisku
Międzygminnego Związku Turystycznego
„Wielkopolska Gościnna" szereg atrakcji znaleźli
najmłodsi uczestnicy rajdu, biorąc udział w
zabawach i konkursach.
Rowerzyści mogli się zaopatrzyć w odblaskowe
gadżety, dzięki którym na drodze będzie można
czuć się bezpiecznie oraz mapy i przewodniki
rowerowe.
Oprócz organizacji stoiska Związek poniósł
koszt ubezpieczenia uczestników rajdu oraz
zakupił wodę dla rowerzystów.
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Promocja Związku
1.
7 października 2016 r. - Udział Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” w X Międzynarodowych
Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD & VI Targach Ekologicznego Stylu Życia beECO w Łodzi. Było to najważniejsze
wydarzenie branży eko produktów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dla Związku uczestnictwo w tych targach było
przygotowaniem do przyszłorocznej imprezy 17 – 19 marca 2017 roku odbędzie się XXIII edycja Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU
KULTUR. Wydarzenie odbędzie się w hali Expo-Łódź.Targi
2.
Udział Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” w konferencji "Wiedza, produkt i współpraca
kluczem do sukcesu w turystyce". Organizatorem konferencji 19 października w hotelu Sheraton w Poznaniu była Wielkopolska
Organizacja Turystyczna. Największym przesłaniem konferencji było wykorzystanie nowoczesnych technologii w promocji oraz
pozyskiwaniu turystów.
3.
Udział Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” w gali z okazji wręczenia nominacji i wyróżnień
Etapu Regionalnego XIV Edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej oraz
podsumowującą kompleksową kampanię promocyjną Szlaku Piastowskiego w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski. Związek podczas gali
prezentował produkt „Podróże z Panem Tadeuszem.

Prace koncepcyjne

Zmiany Statutu Związku
Dotychczas obowiązujący Statut Związku był przygotowany w 2000 r. Zarząd Międzygminnego Związku
Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” zakończył prace nad jego zmianami. Przy okazji przystąpienia nowych
gmin w Statucie zostały zaktualizowane zapisy –dostosowane do najnowszych zapisów w Ustawie o Samorządzie
gminnym. Zarząd oraz Zgromadzenie Związku przyjęło stosowne uchwały - przyjęto statut w brzmieniu
określonym przez Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego. Aktualny
statut jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” rozpoczął prace przygotowawcze do strategii działania dla
Związku na najbliższe lata
W związku z wyraźnym podziałem pomiędzy planowaną w Lokalnej Strategii Rozwoju działalnością LGD a
turystyczną misją związku – działania stricte turystyczne realizowane będą przez Związek. Istotą tej strategii będą
dwa rodzaje działań:
•
współpraca z LGD na płaszczyznach wspólnych dla obydwu organizacji zwłaszcza w obrębie szeroko
rozumianych produktów spożywczych (produkt turystyczny pn. „Kulinarne odkrycia Gościnnej Wielkopolski”) oraz
w tworzeniu warunków do turystycznej działalności gospodarczej związanej z ochroną zasobów przyrodniczych –
połączonych z wytyczaniem szlaków.
•
Działania podejmowane wyłącznie przez Związek. Nadal będą trwały prace nad produktem „Kolej na luzie”
związanym z tworzeniem drezynowej oferty weekendowej i nad produktem „Konno i w powozie”. Związek będzie
prowadził dalsze prace nad rozwojem turystyki rowerowej na poszerzonym obszarze działania, w ramach
inicjatywy Wielkopolska Ofensywa Rowerowa.
W ramach prac nad aktualizacją strategii 15 grudnia w gminach Gostyń i Rawicz Międzygminny Związek
Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” przeprowadził warsztaty związane z identyfikacją potencjałów
turystycznych tych gmin. Raport z warsztatów
Marian Poślednik
Przewodniczący Zarządu
Międzygminnego Związku Turystycznego
Wielkopolska Gościnna
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