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Wprowadzenie

Proces budowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopol-
skiego Parku Narodowego (WPN) dobiegł końca. Z dużą satysfakcją oddajemy do Państwa rąk doku-
ment, który jest efektem pracy interdyscyplinarnego zespołu składającego się z przedstawicieli sa-
morządów, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni, parku narodowego i lasów państwowych.
Przyświecał mu dobrze zdefiniowany cel znalezienia pomysłu na rozwój turystyki jako ważnego ele-
mentu rozwoju społeczno-gospodarczego mikroregionu WPN bez narażania na degradację znaj-
dujących się w jego obrębie cennych obszarów przyrodniczych.

Problem sprzeczności interesów ochrony środowiska naturalnego i rozwoju gospodarczego, w
tym rozwoju turystyki, występuje na całym świecie. Próby jego pogodzenia legły u podstaw między-
narodowej deklaracji ustalającej zasady wdrażania zrównoważonego rozwoju, znanej pod nazwą
Agenda 21. Stosowanie tych zasad w praktyce okazuje się jednak trudne, szczególnie, gdy mamy do
czynienia z terenami chronionymi w parkach narodowych. Zagadnienie to przybliżyły mieszkańcom
Mikroregionu WPN dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu” i Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, które ponad rok temu rozpoczęły niecodzienną debatę
społeczną na temat możliwości bezkonfliktowego połączenia funkcji turystycznych i ochronnych
Wielkopolskiego Parku Narodowego. W projekcie „Dialog w gminach Mikroregionu WPN źródłem lo-
kalnych inicjatyw i współpracy w zakresie rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej”1 zaprosiły do dys-
kusji przedstawicieli innych organizacji pozarządowych, organizacji biznesu, a także jednostek sa-
morządu terytorialnego. W wyniku czteromiesięcznej pracy, w okresie od września do grudnia 2005
roku, powstały: rekomendacje do Planu Ochrony Parku oraz podstawowe założenia do strategii zrów-
noważonego rozwoju turystyki i rekreacji. Miało także miejsce pierwsze ważne wydarzenie identyfi-
kujące Mikroregionu WPN, wspólna promocja Wielkopolskiego Parku Narodowego i ośmiu zaliczo-
nych do tego regionu gmin: Brodnicy, Dopiewa, Komornik, Kórnika, Lubonia, Mosiny, Puszczykowa i
Stęszewa w specjalnym dodatku do „Gazety Wyborczej”.

W 1995 roku siedem gmin należących do obszaru metropolitalnego miasta Poznania, położonych
na terenie lub w bezpośredniej bliskości Wielkopolskiego Parku Narodowego, podpisało porozumie-
nie dotyczące ochrony środowiska w parku i jego otulinie. Dziesięcioletni okres współpracy zaowoco-
wał kilkoma lokalnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi z zakresu gospodarki komunalnej. Nigdy
jednak nie udało się zrealizować wspólnych zadań dotyczących rozwoju turystyki i rekreacji. Dopiero
w styczniu bieżącego roku, w wyniku projektu „Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego –
Zielone Płuca Wielkopolski”, realizowanego przez wspomniane wyżej organizacje pozarządowe, po-
jawiła się możliwość kontynuowania dyskusji na temat lepszego wykorzystania zasobów rekreacyj-
nych Parku i okolic. Gminy: Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina i Stęszew zadekla-
rowały wolę nakreślenia wspólnych kierunków działania oraz podjęły wysiłek ustalenia konkretnego
planu strategicznego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Mikroregionu.

Kompleksowe opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregio-
nu WPN obejmowało dwa etapy:
I. Część diagnostyczną: przygotowanie raportu o stanie zagospodarowania turystycznego gmin

leżących na obszarze Mikroregionu WPN oraz samego Wielkopolskiego Parku Narodowego.
II. Część planistyczną: opracowanie strategii produktu turystycznego i strategii zrównoważonego

rozwoju turystyki i rekreacji dla Mikroregionu WPN.
Celem pierwszego etapu było sporządzenie dokładnego przeglądu walorów turystycznych Wiel-

kopolskiego Parku Narodowego i położonych wokół niego terenów oraz istniejącego zagospodaro-
wania turystycznego tego obszaru. Przez kilka miesięcy dokonano szczegółowej inwentaryzacji
obiektów związanych bezpośrednio i pośrednio z turystyką i rekreacją na terenie 8 gmin.

1 Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu” i Fundację Rozwoju Demokracji Lokal-
nej, dotowany z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wrzesień–grudzień 2005.



Raport: „Atrakcyjność i zagospodarowanie turystyczne Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego” zawiera:

• charakterystykę ogólną parku i położonych w Mikroregionie gmin: Brodnica, Dopiewo, Komorniki,
Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Stęszew,

• opis warunków turystycznych: przyrodniczych oraz kulturowych i antropogenicznych,

• informację o zagospodarowaniu turystycznym (baza noclegowa i gastronomiczna) oraz paratury-
stycznym Mikroregionu,

• analizę narzędzi promocji stosowanych przez gminy i WPN.
Przedstawiony raport stał się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości roz-

woju turystyki i rekreacji na analizowanym terenie. Jest opisem stanu, do którego będzie można się
odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań. Został
opracowany w oparciu o informacje uzyskane z wielu źródeł, głównie ankiet wypełnionych przez pra-
cowników urzędów gmin, z danych dostarczonych przez Wielkopolski Park Narodowy oraz badań te-
renowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa2 i pracowników nauko-
wych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i Akademii Rolniczej w Poznaniu (maj 2006)3. Przy zbieraniu
informacji korzystano również z ogólnodostępnych opracowań Głównego Urzędu Statystycznego
oraz informacji zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych: www.stat.gov.pl, www.wiel-
kopolskipn.pl, www.wielkopolska.mw.gov.pl, www.powiat.poznan.pl, www.powiat-srem.pl, www.
unia.srem.com.pl, www.natura2000.org.pl oraz stronach gmin Mikroregionu. Za przygotowanie czę-
ści diagnostycznej odpowiedzialna była jedna osoba, dr Agnieszka Byczyńska ze Stowarzyszenia
„Partnerzy dla Samorządu”, wspomagana informacyjnie przez pracowników urzędów, WPN, nadle-
śnictw i wielu innych organizacji. Autorka gorąco dziękuje wszystkim za współpracę. Zdaje sobie
sprawę z możliwości drobnych błędów i pominięć w tekście raportu. Jest to bowiem pierwsza próba
inwentaryzacji zasobów rekreacyjno-turystycznych Mikroregionu WPN, która obecnie staje się punk-
tem wyjścia do dalszych uzupełnień i weryfikacji.

Cześć planistyczna Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN
powstała w okresie niespełna pięciu miesięcy. Tak krótki czas realizacji możliwy był tylko dzięki wcze-
śniej przygotowanym założeniom, które powstały w projekcie „Dialog w gminach Mikroregionu
WPN” oraz dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu instytucji, organizacji i osób fizycznych. Wydaje
się, że stała się rzecz bez precedensu. Wokół programu strategii udało się skupić przedstawicieli czte-
rech wyższych uczelni Poznania: Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Ekonomicznej, Akade-
mii Rolniczej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz jednej uczelni berlińskiej: Uniwersytetu
Humboldta. Jednocześnie, oprócz ekspertów z wymienionych uczelni, prowadzących projekt stowa-
rzyszeń, pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego i urzędów gmin, do procesu budowania i
konsultowania strategii dołączyli przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, nadle-
śnictw Babki i Konstantynowo, oraz przedstawiciele innych jednostek administracji i wielu organizacji
pozarządowych.

Jednym z głównych celów opracowania strategii było zaproponowanie wspólnych obszarów
działania i wytyczenie kierunków współpracy w realizacji programów rekreacyjno-turystycznych, przy
akceptacji istniejących ograniczeń środowiskowych. Główną motywacją do współdziałania przy opra-
cowywaniu dokumentu była perspektywa finansowania przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych z
funduszy Unii Europejskiej.

Adresatem wyznaczonych celów strategicznych jest 8 gmin mikroregionu, podmiotów, które będą
owe cele realizować. Świadome posiadanych walorów przyrodniczych oraz korzystnego położenia w
obszarze aglomeracji poznańskiej, gminy będą mogły wspierać rozwój turystyki i rekreacji. Będą
mogły przyczynić się do prosperity nowych, działających w branży turystycznej podmiotów, takich
jak: pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, centra rekreacyjno-sportowe i inne firmy związane z
obsługą ruchu turystycznego.

Odbiorcami wykreowanego produktu turystycznego oraz zawartych w strategii programów stra-
tegicznych będą zarówno odwiedzający region turyści, jak i mieszkańcy gmin Mikroregionu. Przygo-
towane oferty turystyczne skierowane są bowiem do szerokiego grona osób, które pragną obcowa-
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2 Kuba Olejniczak i Joanna Kaczmarek – Dokumentacja i opis jezior i miejsc piknikowych na terenie Mikroregionu
WPN, projekt: Dialog w gminach Mikroregionu WPN, październik–listopad 2005.

3 Beata Czarnecka, Aleksandra Spychała, Dokumentacja i opis gospodarstw agroturystycznych, Projekt: Mikrore-
gion WPN – Zielone Płuca Wielkopolski.



nia z piękną przyrodą, czują potrzebę aktywnego wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu, a
także szukają pamiątek historii lub odnowy biologicznej.

Zespół opracowujący strategię zdaje sobie sprawę z ograniczeń prezentowanego dokumentu.
Czas realizacji programów rozwoju turystyki nie został dokładnie określony. Teoretycznie uwzględnia
nowe możliwości rozwojowe, które daje przynależność Polski do Unii Europejskiej i otwarcie na tury-
stów z zagranicy, z perspektywą kilkunastu lat do przodu. W praktyce tę perspektywę będzie wyzna-
czał następny okres budżetowy Unii Europejskiej na lata 2007–2013. Niestety nieznajomość założeń
budżetu UE przed zamknięciem dokumentu nie pozwoliła na przygotowanie programów operacyj-
nych pod konkretne źródła finansowania. Przeszkodą dla opracowania programów operacyjnych
wspólnych dla gmin Mikroregionu, wyznaczających zadania, role i stopień partycypacji finansowej re-
alizatorów, jest na obecnym etapie brak formalnego porozumienia, brak podmiotu prawnego, który
otrzyma pełnomocnictwa i weźmie na siebie odpowiedzialność reprezentowania Mikroregionu na
zewnątrz.

Jeśli Rady Gmin Mikroregionu zaakceptują dokument strategii, następnym etapem powinno być
podjęcie decyzji o wyborze formy i prawnym usankcjonowaniu współpracy gmin, np. w postaci part-
nerstwa lub związku międzygminnego. Stawką są europejskie pieniądze na finansowanie inwestycji
turystycznych i rekreacyjnych, których otrzymanie będzie możliwe tylko przy realizacji dużych projek-
tów ponadlokalnych.

Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumen-
tu. Wierzę, że dzięki dalszemu współdziałaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów w ciągu naj-
bliższych kilku lat turystyka i rekreacja na terenie Mikroregionu WPN staną się jednymi z kluczowych
elementów wzrostu atrakcyjności regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Z jednej strony
będą nową siłą napędową rozwoju społeczno-gospodarczego, z drugiej – podstawą: ochrony ładu
przestrzennego, zachowania czystego środowiska naturalnego i propagowania zdrowego stylu życia.

W imieniu realizatorów projektu
Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Prezes Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu”
Puszczykowo–Poznań, sierpień 2006

Skład zespołu roboczego współpracującego przy opracowaniu
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego:

• Ewa Lisek – Urząd Miasta i Gminy Brodnica,

• Anna Gonet – Urząd Gminy Dopiewo,

• Przemysław Mieloch – Urząd Miasta i Gminy Komorniki,

• Anna Haremska – Urząd Miasta i Gminy Komorniki,

• Eliza Brzezińska – Urząd Miasta i Gminy Komorniki,

• Anna Liebert – Urząd Miasta i Gminy Kórnik,

• Magdalena Matelska-Bogajczyk – Urząd Miasta i Gminy Kórnik,

• Antoni Kalisz – Urząd Miasta i Gminy Kórnik,

• Cezary Biderman – Urząd Miasta Luboń,

• Bartłomiej Kmieć – Urząd Miasta i Gminy Mosina,

• Piotr Przybysz – Urząd Miasta i Gminy Mosina,

• Aleksandra Stawna – Urząd Miasta i Gminy Stęszew,

• Joanna Zaborska – Urząd Miasta i Gminy Stęszew,

• Jarosław Wyczyński – Wielkopolski Park Narodowy,

• Małgorzata Górna – Wielkopolski Park Narodowy,

• Krzysztof Kasprzak – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,

• Jakub Isański – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

• Justyna Majewska – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

• Marta Resiak-Urbanowicz – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
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• Katarzyna Czernek – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

• Marcin Olszewski – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

• Aleksandra Spychała – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

• Beata Czarnecka – Uniwersytet Humboldta w Berlinie,

• Maria Szeląg – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych,

• Małgorzata Kozaryn – nadleśnictwo Konstantynowo,

• Krzysztof Sroczyński – nadleśnictwo Konstantynowo,

• Mieczysław Kasprzyk – nadleśnictwo Babki,

• Janusz Dulczyk – nadleśnictwo Babki,

• Mariusz Kimmel – KTTK Pomorzanka,

• Iwona Jankowska – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu,

• Anna Okrajek – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu,

• Agnieszka Byczyńska – Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”,

• Bartłomiej Kustoń – Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”,

• Anna Łukasik – Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”,

• Małgorzata Ornoch-Tabędzka – Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”,

• Marcin Pakuła – Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”,

• Waldemar Pruss – Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”,

• Radosław Szarleja – Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”,

10 Wprowadzenie



CZĘŚĆ I

Raport

Atrakcyjność
i zagospodarowanie turystyczne

Mikroregionu
Wielkopolskiego Parku Narodowego

Autor:

Agnieszka Byczyńska





1. Mikroregion WPN – informacje ogólne o gminach

1.1. Położenie

Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego obejmuje tereny gmin: Dopiewo, Brodnica, Komor-
niki, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Stęszew. Położone są one w centralnej części Wielkopolski
i wchodzą w skład powiatu poznańskiego poza gminą Brodnica, należącą do powiatu śremskiego.
Rolę centrum administracyjnego, handlowego, usługowego, komunikacyjnego, przemysłowego, kul-
turalnego i oświatowego pełni miasto wojewódzkie Poznań, oddalone od Lubonia o 10 km, Puszczy-
kowa 16 km, Mosiny, Kórnika i Dopiewa 22 km, Stęszewa 26 km i Komornik 15 km.

1.2. Powierzchnia i ludność

Obszar Mikroregionu WPN to 835 km2 powierzchni zamieszkiwanej przez ponad 120 tys. osób. W se-
zonie letnim liczba przebywających tu osób zwiększa się znacznie, głównie ze względu na rezyden-
tów działek letniskowych zlokalizowanych na tym terenie. W ciągu ostatnich 10 lat obserwowano
wzrost liczby mieszkańców – najszybszy w gminach: Komorniki, Kórnik i Luboń (rys. 1).

Tabela 1. Podział terytorialny gmin Mikroregionu WPN (dane GUS)

Gmina Powiat Typ gminy Liczba sołectw Miasta Wsie

Brodnica śremski wiejski 14 0 26

Dopiewo poznański wiejski 11 0 19

Komorniki poznański wiejski 8 0 13

Kórnik poznański miejsko-wiejski 26 1 34

Luboń poznański miejski 0 1 0

Mosina poznański miejsko-wiejski 21 1 31

Puszczykowo poznański miejski 0 1 0

Stęszew poznański miejsko-wiejski 21 1 33
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Rys. 1. Zmiany liczby ludności w latach 1996–2005 (dane gmin)



Średnia gęstość zaludnienia w Mikroregionie WPN wynosi 144 M/km2, jednak poszczególne gminy
różnią się znacznie pod tym względem. Gminą o najniższym wskaźniku zaludnienia jest gmina wiej-
ska Brodnica, podczas gdy ponad 40-krotnie bardziej od niej zaludniona jest najmniejsza gmina Mi-
kroregionu – gmina miejska Luboń (tab. 2).

Jak wynika z powyższego, gminy Mikroregionu WPN różnią się znacznie między sobą pod wieloma
względami. Przekłada się to również na różnice w ich możliwościach budżetowych.

1.3. Budżet gmin i WPN

Budżety poszczególnych gmin są mocno zróżnicowane (rys. 2), co wynika z ich odmiennego charak-
teru oraz różnic w liczbie ludności. Oto kilka najważniejszych statystyk dotyczących budżetu gmin Mi-
kroregionu WPN:

• największymi finansami dysponują gminy Mosina, Luboń i Kórnik, najmniejszymi – gmina Brodni-
ca,

• niemal na każdym odcinku czasowym z roku na rok (w ciągu ostatnich 5 lat) wszystkie budżety wy-
kazują wzrost dochodów, jak również wydatków,

• największy wzrost dochodów w przedziale czasowym 2001–2005 odnotowała gmina Dopiewo
(66%),

• dalej uplasowały się gminy: Komorniki (61%), Luboń (59%), Mosina (46%), Stęszew (36%), Brodni-
ca (31%), Puszczykowo (25%) i Kórnik (20%),

• największy deficyt wystąpił w gminach: Luboń (2001 rok: 7 305 188 zł), Kórnik (2004 rok: 5 488
427 zł) oraz Mosina (2002 rok: 4 359 575 zł),

• w 2005 roku deficyt wykazała gmina Kórnik (1 677 096 zł), pozostałe gminy wykazały nadwyżkę –
największą gminy: Dopiewo (2 989 057 zł) oraz Puszczykowo (2 535 310 zł),

• w gminach Komorniki, Luboń i Mosina w roku 2005 po raz pierwszy od 5 lat dochody budżetu
przewyższyły wydatki. W tym samym czasie coroczne nadwyżki budżetowe posiadały gminy Do-
piewo (918 509 – 3 238 607 zł) i Stęszew (134 900 – 2 694 943 zł).
Nominalne różnice pomiędzy budżetami poszczególnych gmin ulegają radykalnej zmianie, gdy

dochody i wydatki odniesie się do liczby ich mieszkańców (rys. 3). Okazuje się wówczas, że różnice po-
między gminami nie są już tak widoczne, chociaż można zauważyć, że:

• największe dochody na mieszkańca w 2005 roku były w gminach Komorniki (2353 zł) oraz Dopie-
wo (2153 zł),

• najmniejsze – w gminach Mosina (1641 zł) oraz Luboń (1570 zł),

• największy wzrost dochodów per capita w przedziale czasowym 2001–2005 odnotowała gmina
Dopiewo (376%),

• dalej uplasowały się gminy: Mosina (39%), Komorniki (37%), Stęszew (34%), Brodnica (24%), Lu-
boń (21%), Puszczykowo (21%),
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Tabela 2. Podstawowe dane dotyczące gmin (dane gmin, stan na koniec roku 2005)

Gmina Powierzchnia  (km2) Ludność ogółem Gęstość zaludnienia (M/km2)

Brodnica 96 4 844 50

Dopiewo 108 11 922 110

Komorniki 67 13 639 197

Kórnik 187 16 807 90

Luboń 13 26 367 2028

Mosina 171 24 488 143

Puszczykowo 17 8 884 523

Stęszew 176 13 755 78

Ogółem 835 120 280 144
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Rys. 2. Dochody i wydatki budżetów gmin w latach 2001–2005 (dane gmin)
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• najmniejszy wzrost dochodów per capita w przedziale czasowym 2001–2005 odnotowała gmina
Kórnik (7%).
Roczny budżet samego Wielkopolskiego Parku Narodowego wynosi 2,049 mln zł. Pieniądze te wy-

datkowane są na: wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, za-
kup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, usługi re-
montowe i usługi pozostałe.

1.3.1. Najważniejsze wydatki gmin na turystykę

W budżetach gmin nie ma wyodrębnionej pozycji „turystyka” i „rekreacja”, większość wydatków na
zadania w tym zakresie lub inne, które mogą się przyczynić do ich rozwoju, realizowana jest w ramach
różnych działów, m.in. „transport i łączność”, „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, „kul-
tura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „kultura fizyczna i sport”, „oświata i wychowanie”, „ogro-
dy botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” i inne, czy w końcu
bardzo ważne „inwestycje wieloletnie”. W ostatnich latach na obszarze gmin Mikroregionu WPN od-
notowano następujące najważniejsze wydatki służące turystyce i rekreacji:

• Kórnik 2001 zakończenie budowy ścieżki rowerowej łącznie 112 223 zł

2005 rozbudowa bazy kulturalno-sportowej w Kamionkach 12 810 zł

2005 „EKOMĄTWA” – oczyszczanie wód kąpieliska Jeziora
Kórnickiego

67 311 zł

2006 planowane zakończenie ww. zadania łącznie: 120 000 zł

• Luboń 2005 dotacje dla stowarzyszeń na zorganizowanie 10
jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych:
rajdy piesze, rowerowe, wycieczki autobusowe, dla dzieci i
młodzieży związane z historią społeczności lokalnej i
regionalnej

25 000 zł

• Mosina 2003 koncepcja szlaków rowerowych, pozwolenia wodno-prawne,
foldery

55 000 zł

2004 prace projektowe, pomost pływający, projekt ścieżek
rowerowych

100 000 zł

2005 foldery, oznakowanie ścieżek i tras rowerowych 50 000 zł

• Puszczykowo 2005 rozbudowa ścieżek rowerowych i spacerowych 215 000 zł
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2. Atrakcyjność turystyczna mikroregionu WPN

2.1. Walory przyrodnicze

2.1.1. Klimat

Na terenie Mikroregionu WPN występuje klimat umiarkowany. Szczególną cechą tego klimatu jest
wzajemne oddziaływanie powietrza morskiego i kontynentalnego. Powoduje to dużą zmienność sta-
nów pogody. Najczęściej napływa powietrze polarnomorskie pochodzące znad północnego Atlanty-
ku. W lecie jest to powietrze chłodne, przynoszące znaczne zachmurzenie nieba, częste opady atmo-
sferyczne. W zimie powietrze to przynosi ocieplenie i przyczynia się do odwilży. Znacznie rzadziej
napływa powietrze polarnokontynentalne znad Europy Wschodniej i Azji. Cechuje się ono małą wil-
gotnością i powoduje zmniejszenie zachmurzenia nieba. Powietrze to napływa głównie zimą i wio-
sną. Nad Mikroregion WPN bardzo rzadko napływa powietrze znad Arktyki, które wywołuje duże
ochłodzenie. Sporadycznie pojawia się powietrze zwrotnikowe z rejonu Wysp Azorskich, Azji Mniej-
szej lub Półwyspu Bałkańskiego. Powietrze to przynosi znaczny wzrost temperatury w zimie i upały w
lecie. Średnioroczna suma opadów wynosi tutaj poniżej 550 mm, długość okresu wegetacyjnego:
200–220 dni, liczba mroźnych dni: 30–50, a dni z przymrozkami: 110–118. Pokrywa śnieżna zalega
38–60 dni. Umiarkowany charakter klimatu sprzyja uprawianiu aktywnych form wypoczynku, rekre-
acji i turystki.

2.1.2. Ukształtowanie terenu

Obszary położone wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego mają charakter młodoglacjalny. Prze-
ważającą ich część zajmują wysoczyzny jeziorne, które tworzą równoleżnikowe, niewysokie ciągi mo-
ren czołowych fazy poznańskiej (Pojezierze Poznańskie). Ukształtowanie terenu jest ściśle związane z
działalnością lodowca, głównie w okresie 70–10 tysięcy lat temu (tzw. zlodowacenie bałtyckie). Wów-
czas to w wyniku licznych procesów geomorfologicznych wytworzyły się dzisiejsze formy krajobrazu.
Największą powierzchnię zajmuje wysoczyzna morenowa zbudowana z glin, piasków i żwirów
zwałowych, a jej najwyższe wzniesienie – Osowa Góra – wynosi 132 m n.p.m. Obszar wysoczyzny roz-
cinają wyżłobione przez lodowiec bruzdy, tzw. rynny. W rynnach tych znajdują się liczne jeziora: Łódz-
ko-Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie, Rosnowskie, Chomęcickie, Budzyńskie, Jarosławieckie, Ko-
ciołek, Skrzynka, Lipno, Wielkowiejskie i Trzcielińskie. Za najpiękniejsze uchodzi ozdobione dwiema
wyspami Jezioro Góreckie. W południowej części Wielkopolskiego Parku Narodowego obszar wyso-
czyzny graniczy z Pradoliną Warszawsko-Berlińską, którą wyrzeźbiły niegdyś wody topniejącego lo-
dowca (przebiega tędy Kanał Mosiński). W części wschodniej od wysoczyzny odcina się Przełomowa
Dolina Warty. Do innych form terenowych urozmaicających krajobraz należą owalne w zarysie pagór-
ki – kemy oraz wzniesienia przypominające nasypy kolejowe – ozy. Na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego znajduje się część najdłuższego w Polsce Ozu Bukowsko-Mosińskiego (37 km). Pamiątkę
minionej epoki stanowią także głazy narzutowe. Największy z nich, tzw. Głaz Leśników, został objęty
ochroną jako pomnik przyrody.

2.1.3. Ochrona przyrody

Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni poszczególnych gmin przedstawia rysunek 4.



Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U.04.92.880) formami
ochrony przyrody są:

• Parki narodowe Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturo-
wymi i edukacyjnymi, na którym ochronie podlega cała przyroda
oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu za-
chowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i skład-
ników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przy-
wrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz
odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk
roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. Obszar parku naro-
dowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych,
kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w spo-
sób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodo-
wym.

Wielkopolski PN

• Rezerwaty
przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie natural-
nym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrod-
nicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów
oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturo-
wymi lub walorami krajobrazowymi. W parku narodowym wyróż-
nia się „obszary ochrony ścisłej”.

18 obszarów
ochrony ścisłej
w WPN
2 rezerwaty w RPK

• Parki
krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na
wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory kra-
jobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w
warunkach zrównoważonego rozwoju. Grunty rolne i leśne oraz
inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobra-
zowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.

Rogaliński PK
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• Obszary
chronionego
krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze
względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych eko-
systemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną
funkcją korytarzy ekologicznych.

OChK Jeziora
Niepruszewskiego
OChK Zlewni Jezior
Kórnicko-Zaniemyskich

• Obszary Natura
2000

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej ochro-
ny ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszar Natura
2000 może obejmować część lub całość innych obszarów i
obiektów objętych formami ochrony przyrody.

SOO Rogalińska
Dolina Warty, SOO
Ostoja Wielkopolska,
OSO Ostoja
Rogalińska

• Pomniki
przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nie-
ożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej,
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz od-
znaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wś-
ród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy ga-
tunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Ponad 1200
pomników,
w tym: 14 alej,
pojedyncze drzewa,
2 głazy narzutowe,
1 źródełko

• Stanowiska
dokumentacyj-
ne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na
powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod wzglę-
dem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania forma-
cji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mi-
neralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami
oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk po-
wierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyj-
nymi mogą być także miejsca występowania kopalnych
szczątków roślin lub zwierząt.

Na omawianym
obszarze – brak

• Użytki
ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości
ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodno-
ści biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródle-
śne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wy-
dmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie
skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska
rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego
przebywania.

1 staw, 2 oczka
wodne, 1 źródło

• Zespoły
przyrodniczo-
-krajobrazowe

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobra-
zu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze wzglę-
du na ich walory widokowe lub estetyczne.

„Dęby Rogalińskie”

• Ochrona
gatunkowa
roślin, zwierząt
i grzybów

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i wła-
ściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt
i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, en-
demicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginię-
ciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodo-
wych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej
i genetycznej

Wiele gatunków, żyje
na terenie WPN i
poza nim.

2.1.3.1. Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy leży ok. 15 km na południe od Poznania. Został utworzony na mocy roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły wówczas powierzch-
nię 9600 ha, z czego pod zarządem parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996 roku nowe rozporządze-
nie Rady Ministrów w sprawie WPN zmieniło jego powierzchnię na 7584 ha oraz utworzyło wokół
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niego strefę ochronną – tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 14 840 ha. Z
parku wyłączono również tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa.

W parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one roz-
maite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także
związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęto też 32 drzewa pomnikowe i 1 głaz narzutowy.

Obszary ochrony ścisłej w Wielkopolskim Parku Narodowym to:

• Bagno Dębienko,
powierzchnia: 21,23 ha

Lęgowisko ptactwa
wodno-błotnego oraz
zbiorowiska szuwaru
trzcinowego wraz z pa-
sem turzyc kępko-
wych.

Obszar bagienny, obejmujący ochroną zbiorowisko szu-
waru trzcinowego wraz z pasem turzyc kępkowych oraz
lęgowiska ptactwa wodno-błotnego. Jest to podmokły
teren, położony w zagłębieniu wysoczyzny morenowej,
zasilanym przez rzeczkę Trzebawkę.

• Suche Zbocza,
powierzchnia: 3,54 ha

Rzadki w Wielkopolsce
zespół subkontynen-
talnego boru świeże-
go.

Obszar leśny, obejmujący ochroną rzadki w Wielkopol-
sce zespół subkontynentalnego boru świeżego na
nasłonecznionym południowo-zachodnim stoku wyso-
czyzny morenowej.

• Bór Mieszany,
powierzchnia: 5,79 ha

Kontynentalny bór mie-
szany wykazujący ten-
dencję do przekształca-
nia się w zespół
kwaśnej dąbrowy.

Obszar leśny, chroniący kontynentalny bór mieszany,
położony u stóp spiętrzonej Moreny Pożegowskiej, przy
ujściu Rynny Rosnowsko-Jarosławieckiej do doliny War-
ty. Las ten wykazuje tendencję do przekształcania się w
zespół kwaśnej dąbrowy.

• Grabina im. prof.
A. Wodziczki,
powierzchnia: 8,49 ha

Najbardziej naturalny
zespół leśny Wielko-
polskiego Parku Naro-
dowego.

Obszar leśny, na którym ochronie podlega najbardziej
naturalny w parku fragment lasu dębowo-grabowego,
jaki zachował się na skraju rynny Jeziora Góreckiego.
Jest to relikt lasów, które zajmowały niegdyś znaczną
część dzisiejszego parku, wzorzec dla przebudowy drze-
wostanów WPN.

• Jezioro Góreckie,
powierzchnia: 64,62 ha

Krajobraz jeziora ryn-
nowego wraz z florą i
fauną związaną ze śro-
dowiskiem wodnym.

Obszar utworzony dla ochrony krajobrazu najpiękniej-
szego w parku jeziora rynnowego z unikatową florą i
fauną, związaną ze środowiskiem wodnym.

• Jezioro Budzyńskie,
powierzchnia: 21,73 ha

Proces sukcesji ekolo-
gicznej; jezioro znajdu-
je się w fazie postę-
pującego zarastania i
wypłycania.

Obszar wodny, gdzie ochroną objęto jezioro rynnowe,
które znajduje się w fazie postępującego zarastania i
wypłycania, o wyraźnie zaznaczających się strefach ro-
ślinności, odpowiadających kolejnym stadiom sukcesji
ekologicznej.

• Jezioro Skrzynka,
powierzchnia: 6,90 ha

Flora i fauna jedynego
w parku jeziora skąpo-
żywnego (dystroficz-
nego), znajdującego
się w fazie zarastania.

Obszar wodno-torfowiskowy, chroniący jedyne w parku
jezioro skąpożywne (dystroficzne), znajdujące się w fa-
zie szybkiego zarastania, wraz z charakterystyczną florą
i fauną.

• Las Mieszany
na Morenie,
powierzchnia: 13,54 ha

Dobrze wykształcony,
zbliżony do naturalne-
go zespół kwaśnej
dąbrowy.

Obszar leśny, obejmujący ochroną dobrze wy-
kształcony, zbliżony do naturalnego, zespół kwaśnej
dąbrowy, porastającej równinny teren moreny dennej.

• Nadwarciański Bór So-
snowy,
powierzchnia: 12,64 ha

Zespół suboceaniczne-
go boru świeżego.

Obszar leśny, gdzie ochroną objęto zespół suboceanicz-
nego boru świeżego na falistym terenie wydmowym, w
obrębie ponadzalewowej terasy doliny Warty.
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• Zalewy
Nadwarciańskie,
powierzchnia: 5,51 ha

Naturalne zbiorowiska
roślinne terenów pod-
tapianych podczas wy-
lewów Warty.

Obszar łąkowy, obejmujący ochroną naturalne zbioro-
wiska roślinne terenów podtapianych podczas corocz-
nych wylewów Warty.

• Pod Dziadem,
powierzchnia: 13,70 ha

Zespół kontynentalne-
go boru mieszanego.

Obszar leśny, obejmujący ochroną odradzający się las
dębowo-grabowy, na równinnym terenie wysoczyzny
morenowej.

• Pojniki,
powierzchnia: 13,63 ha

Oczko wodne charak-
teryzujące się wielolet-
nimi wahaniami pozio-
mu wody.

Obszar leśno-wodny, który obejmuje niewielkie śródle-
śne oczka wodne, położone na dnie Rynny Rosnow-
sko-Jarosławieckiej.

• Jezioro Kociołek,
powierzchnia: 4,30 ha

Jezioro polodowcowe
typu kocioł eworsyjny.

Obszar wodno-leśny, chroniący jezioro polodowcowe
typu kociołek oraz przylegający kompleks lasów.

• Puszczykowskie Góry,
powierzchnia: 9,73 ha

Stroma krawędź wyso-
czyzny morenowej
wraz z bogatą florą i
fauną.

Obszar leśny położony na krawędzi wysoczyzny more-
nowej, opadającej stromo ku dolinie Warty i ponacina-
nej licznymi wąwozami erozyjnymi. Występuje tu łęg
wiązowo-jesionowy, las dębowo-grabowy i świetlista
dąbrowa.

• Sarnie Doły,
powierzchnia: 2,84 ha

Śródleśne oczka wod-
ne Gapiak i Żabiak oraz
dwa mszary torfowi-
skowe, tzw. Sarni Dół I
oraz Czarny Dół.

Obszar torfowiskowo-wodny, który chroni dwa mszary
torfowiskowe (Czarny Dół i tzw. Sarni Dół I) oraz śródle-
śne oczka wodne (Gapiak, Żabiak), położone na dnie
Rynny Górecko-Budzyńskiej.

• Świetlista Dąbrowa,
powierzchnia: 5,19 ha

Zespoły leśne świetli-
stej dąbrowy oraz kon-
tynentalnego boru
mieszanego, pora-
stające wysoczyznę
morenową.

Obszar leśny, w obrębie wysoczyzny morenowej, na
skraju Rynny Rosnowsko-Jarosławieckiej, gdzie ochro-
nie podlega zespół świetlistej dąbrowy oraz odra-
dzający się las dębowo-grabowy w obrębie wysoczyzny
morenowej.

• Trzcielińskie Bagno,
powierzchnia: 38,14 ha

Miejsce lęgowe wielu
gatunków ptactwa
wodnego i błotnego.

Obszar ornitologiczny, objęty ochroną ze względu na lę-
gowiska wielu gatunków ptactwa wodnego i błotnego,
w obrębie silnie zarastającego jeziora.

• Czapliniec,
powierzchnia: 4,01 ha

Gnieżdżąca się tu nie-
gdyś czapla siwa,
obecnie jedynie że-
rująca.

Obszar ornitologiczny, objęty ochroną w 1969 roku ze
względu na lęgowiska czapli siwej (Ardea cinerea). Jest
to fragment starodrzewu sosnowego nad brzegami Je-
ziora Łódzko-Dymaczewskiego.

Świat zwierząt
Fauna Wielkopolskiego Parku Narodowego charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do roz-
maitych grup systematycznych. Dominują tu gatunki środkowoeuropejskie i eurosyberyjskie. Najbogat-
sza jest fauna bezkręgowców, wśród których najliczniej reprezentowane są owady – ponad 3 tys. gatun-
ków. Lasy obfitują w chrząszcze. Są wśród nich gatunki chronione, takie jak jelonek rogacz, kozioróg
dębosz, ale także pospolite, uszkadzające drzewa, m.in. sosnę – cetyniec większy, cetyniec mniejszy,
przypłaszczek granatek oraz drwalnik paskowany. Miejsca suche i ciepłe zasiedlają owady prostoskrzydłe,
takie jak pasikonik zielony czy świerszcz polny, oraz błonkoskrzydłe, do których należy m.in. mrówka rud-
nica. Bogaty jest także świat pajęczaków. Z bardziej interesujących gatunków stwierdzono tutaj występo-
wanie tygrzyka paskowanego, największego w Polsce przedstawiciela rodziny krzyżakowatych oraz
pająka topika – jedynego w kraju gatunku spędzającego całe życie pod wodą. Ważną grupą bezkręgow-
ców są również mięczaki. W parku występuje około 104 gatunków tych zwierząt, m.in. małż racicznica
zmienna, ślimak przydrożny i ślimak jednopaskowy. Równie bogaty i różnorodny jest świat kręgowców,
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do których należą ryby, płazy, gady, ptaki oraz ssaki. Ryby reprezentowane są przez ok. 26 gatunków.
W Warcie swoje stale tarliska mają m.in. szczupak, certa, boleń. W jeziorach występują licznie okonie,
leszcze, liny, szczupaki oraz węgorze. Na obszarze Parku stwierdzono występowanie wszystkich gatun-
ków płazów spotykanych na terenach nizinnych Polski. Wymienić należy rzadką rzekotkę drzewną oraz
ropuchę paskówkę.

Gady reprezentuje 5 gatunków: miedzianka gniewosz, zaskroniec, beznoga jaszczurka padalec,
jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworodna. Wszystkie wymienione gatunki płazów i gadów podlegają
ochronie gatunkowej.

Ptaki w parku reprezentowane są przez ok. 220 gatunków lęgowych i przelotnych. Z rzadko spoty-
kanych wymienić należy kraskę, zimorodka i dzięcioła czarnego. Z ptaków drapieżnych można za-
uważyć wśród lasów i łąk kanię czarną, w pobliżu pól myszołowa zwyczajnego, a przy bagnach błot-
niaka stawowego. Na jeziorach często widujemy kaczkę krzyżówkę, cyrankę, cyraneczkę oraz perkoza
dwuczubego.

Na obszarze parku występuje ponad 40 gatunków ssaków. Z owadożernych spotykamy tu m.in. ry-
jówki, nasze najmniejsze ssaki. Żyją tu również rozmaite gatunki nietoperzy i gryzoni. Z drapieżników
zamieszkują tutaj m.in. kuna leśna, borsuk i lis. Rozległe lasy stanowią ostoję dla licznych jeleni, saren
i dzików.

Świat roślin
Niezwykle bogata jest szata roślinna Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pod względem geobotanicz-
nym leży on w Krainie Wielkopolsko-Kujawskiej. Stwierdzono tu występowanie około 1120 gatunków
roślin naczyniowych, 148 gatunków mszaków, 150 gatunków porostów, 500 gatunków glonów, 800
gatunków grzybów.

Główny element flory stanowią gatunki eurosyberyjskie, m.in. sosna zwyczajna (jej udział w lasach
parku wynosi 70%), a także liczne rośliny runa leśnego, jak np. czworolist pospolity czy konwalijka
dwulistna, oraz gatunki środkowoeuropejskie, np. dąb szypułkowy, grab pospolity, naparstnica zwy-
czajna, pięciornik biały.

Z roślin północnych wymienić można zimoziół północny – relikt epoki lodowcowej. Wpływy łagod-
nego, wilgotnego klimatu Europy Zachodniej zaznaczają się obecnością we florze Parku gatunków o
charakterze atlantyckim. Rośnie tu np. wiciokrzew pomorski, wąkrota zwyczajna, pięciornik płonny.

Do roślin związanych z klimatem łagodnym należy również rzadkie drzewo jarząb brekinia, tzw.
brzęk. Poszczególne gatunki roślin w zależności od wymagań ekologicznych tworzą naturalne zbioro-
wiska.

Największą powierzchnię w parku zajmują zbiorowiska leśne. Ubogie gleby bielicowe porastają
bory sosnowe i sosnowo-dębowe bory mieszane. Na bogatszych glebach brunatnych rosną m.in.
kwaśne dąbrowy, lasy dębowo-grabowe (grądy), a na siedliskach cieplejszych świetliste dąbrowy. Wil-
gotne i żyzne czarne ziemie w pobliżu jezior i cieków wodnych zajmują łęgi wiązowo-jesionowe, a te-
reny zabagnione lasy z panującą olszą czarną (olsy) oraz zarośla łozowe złożone z krzewiastych
wierzb i kruszyny.

Interesująca jest roślinność jezior. Prawie wszystkie jeziora parku należą do bogatych w składniki
mineralne tzw. jezior eutroficznych. Występują w nich różnorodne zbiorowiska roślin wodnych i ba-
giennych. Najdalej w stronę toni wodnej wysunięte są rośliny całkowicie zanurzone w wodzie, np.
wywłócznik kłosowy, rogatek sztywny i rozmaite gatunki rdestnic. Bliżej brzegów znajdują się zbioro-
wiska roślin o liściach pływających po powierzchni wody, do których należy m.in. powszechnie znany
zespół „lilii wodnych” z grążelem żółtym i grzybieniami białymi. Brzegi jezior zajmują szuwary
złożone z takich gatunków, jak oczeret jeziorny, pałka wąskolistna i szerokolistna, tatarak zwyczajny,
trzcina pospolita.

Odmienna roślinność występuje nad jedynym w parku dystroficznym (ubogim w składniki mineral-
ne) jeziorem Skrzynka. Skupiają się tutaj zbiorowiska torfowców, które gęstym kożuchem wkraczają
na taflę jeziora, powodując jego zarastanie. Na wykształconym już torfowisku znajduje się stanowi-
ska rosiczki okrągłolistnej, ciekawej rośliny owadożernej.

W parku spotykamy również łąki. Do najpiękniejszych należą barwne łąki trzęślicowe.
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2.1.3.2. Rogaliński Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy w Rogalinie, leżący w bezpośrednim sąsiedztwie rezydencji Raczyńskich, jest jedną
z największych atrakcji krajobrazowych i turystycznych powiatu poznańskiego. Został utworzony w
1997 roku na mocy rozporządzenia Wojewody Poznańskiego – 5900 ha to tereny leśne, będące
składową dwóch nadleśnictw: Babki i Konstantynowo (nadleśnictwa w lasach tych prowadzą
działania gospodarcze i ochronne), pozostałą część z 12 220 ha zajmuje pradolina Warty i grunty rol-
ne. Swym zasięgiem obejmuje tereny rozciągające się po obu stronach rzeki Warty, od Wiórka i Pusz-
czykowa w pobliżu Poznania aż do Zbrudzewa i Góry koło Śremu. Stanowi on element w zwartym sys-
temie sąsiednich obszarów chronionych obejmujących Wielkopolski Park Narodowy oraz Park
Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W jego składzie znalazły się utworzone wcześ-
niej:

• Rezerwat
krajobrazowy
„Krajkowo”

Położony w odległości 10 km od Mosiny, został utworzony w 1958 roku w celu ochrony
miejsc lęgowych ptaków, a w szczególności czapli siwej, oraz w celu ochrony krajobrazu
starorzecza Warty. Powierzchnia rezerwatu wynosi 160 ha, w tym łąki i nieużytki 49 ha i
wody stojące 7 ha, jest niedostępny przez znaczną część roku z powodu częstych wylewów
rzeki, występuje tutaj 380 gatunków roślin. Znajdują się także 133 pomniki przyrody, w
większości dęby szypułkowe.

• Rezerwat
przyrody
„Goździk Siny
w Grzybnie”

Położony na terenie leśnictwa Grzybno w gm. Mosina, zajmuje powierzchnię 3,54 ha.
Utworzony został w 1964 roku w celu ochrony stanowiska goździka sinego na jego północ-
nej granicy zasięgu; bór sosnowy na wydmie.

• Zespół przyrodniczo krajobrazowy
„Dęby Rogalińskie”

Dla doliny Warty charakterystyczne są łęgi nadrzeczne porośnięte zbiorowiskami roślinności: wod-
nej, szuwarowej, łąkowej, muraw kserotermicznych i zarośli wierzbowych. Na całym obszarze wystę-
pują również stare dęby szypułkowe.

Z rosnącymi tu słynnymi rogalińskimi dębami liczącymi już 900 lat związana jest legenda, której
bohaterami są Lech, Czech i Rus. Dziś drzewa te są symbolem Wielkopolski, gdyż odwołują się do pra-
dawnych dziejów powstania państwa polskiego. Dęby liczą 926, 726 i 635 cm w obwodzie. Nieco
mniejszy jest dąb „Edward” o obwodzie 650 cm rosnący na skraju parku, na zboczu doliny Warty. Po-
mnikami przyrody jest 860 spośród 1435 rosnących tu drzew. Duże ich skupienie, uznawane za naj-
większe w Europie, znajduje się koło Rogalina. Stare drzewa atakowane są przez owadziego szkodni-
ka będącego pod ochroną, kozioroga dębosza, którego larwy żerują na dębach.

Na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego zaobserwowano dotychczas 206 gatunków
ptaków. W okresie wiosenno-letnim spotyka się tutaj niezliczone ilości kaczek (cyranka, płaskonos),
rybitw, mew, czapli siwej, żurawi, bociana białego, łabędzi, kormorana, orlika krzykliwego, kani czar-
nej i rudej, bielika oraz bociana czarnego. Spotkać tu można duże ilości zwierzyny: jelenie, dziki, sarny
i liczne ślady pobytu bobrów. Egzotycznym ptakiem dla tych terenów jest struś hodowany w zagro-
dzie w Esterpolu.

2.1.3.3. Obszary chronionego krajobrazu

Ta forma ochrony przyrody w swojej istocie przypomina parki krajobrazowe, jednak obszary chronio-
nego krajobrazu powstają tam, gdzie nie powołuje się parku krajobrazowego np. ze względu na wiel-
kość obszaru. Ich drugorzędnym, jednak wyróżniającym zadaniem jest łączenie i przedłużanie koryta-
rzy ekosystemów chronionych utworzonych przez parki narodowe, rezerwaty oraz parki
krajobrazowe. Na terenie gmin Mikroregionu WPN ustanowiono dotychczas:

• Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Jeziora Niepru-
szewskiego

Utworzono go uchwałą Rady Gminy Dopiewo w 2001 roku. Rynna Jez. Niepruszewskiego
położona jest na granicy gmin Dopiewo i Buk, zajmuje powierzchnię 242 ha. Z uwagi na
brzegi podmokłe, w części pd.-wsch. fragmentami zalesione, jezioro nie stanowi dużej
atrakcji dla rekreacji, jednak cechują je wyjątkowe walory ekologiczno-krajobrazowe.
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• Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Zlewni Jezior
Kórnicko-
-Zaniemyskich

Został on ustanowiony w 1995 roku dla zachowania jego walorów rekreacyjnych i ekolo-
gicznych. Jeziora Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej położone są na terenie dwóch gmin: Kór-
nik i Zaniemyśl. W gminie Kórnik leżą jeziora: Bnińskie, Kórnickie, Skrzyneckie Duże, Skrzy-
neckie Małe i Borówieckie.

Ponadto obecnie trwają prace mające na celu modyfikację zasięgu obszaru chronionego krajobra-
zu w gminie Kórnik. Planowany obszar obejmować ma w większości tereny, które były objęte uchwałą
z 1993 roku, wyłączone mają być tereny rolne od torów kolejowych do trasy katowickiej, natomiast
włączone – tereny do wsi Radzewo Konarskie, Czołowo, Borówiec i Kamionki. Obszar proponowany
do objęcia ochroną to w sumie ponad 8000 ha – rozciągałby się zatem na rynnę jezior kórnickich, doli-
nę Głuszynki oraz lasy i pola położone w zachodniej części gminy.

2.1.3.4. Obszary Natura 2000

Zgodnie z postanowieniami prawa Wspólnoty Europejskiej, Natura 2000 to spójna europejska sieć
ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ważnych
dla Wspólnoty. Sieć Natura 2000 składa się z dwóch typów obszarów:

• specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO), tworzonych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej
dla ochrony typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt,

• obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO), tworzonych na podstawie Dyrektywy Ptasiej dla
ochrony siedlisk ptaków.
Na obszarze gmin Mikroregionu WPN wytypowano:

SPECJALNE OBSZARY OCHRONY (SOO):

• Rogalińska
Dolina Warty
(obszar
proponowany
przez Rząd RP)

Rogaliński Park
Narodowy, powierzchnia:
13043,5 ha. Rozciąga się
na terenach gmin
Mikroregionu:
Puszczykowo, Kórnik,
Mosina, Brodnica oraz
gmin: Zaniemyśl (powiat
średzki), Śrem i Książ
Wielkopolski (powiat
śremski).

Obejmuje wiele ważnych dla Europy typów siedlisk przyrodni-
czych, w tym siedliska priorytetowe (9). Występują tu gatunki
cenne przyrodniczo z europejskiego punktu widzenia, w tym
gatunki priorytetowe: bezkręgowce – kozioróg dębosz, jelo-
nek rogacz, pachnica dębowa, ssaki – wydra, bóbr europejski,
ptaki – gąsiorek, świergotek polny, lerka, zimorodek, rybitwa
zwyczajna (rzeczna), rybitwa czarna, derkacz, zielonka, żuraw,
błotniak stawowy, kania czarna, kania ruda, bocian czarny,
bocian biały.

• Ostoja
Wielkopolska
(obszar
proponowany
przez Rząd RP)

Obszar 10048,4 ha, w
większości położony na
terenie Wielkopolskiego
Parku Narodowego
Rozciąga się na terenach
gmin Mikroregionu:
Dopiewo, Komorniki,
Luboń, Mosina,
Puszczykowo, Stęszew.
To charakterystyczny
teren polodowcowy.
Znajdują się tu wydmy,
rynny, liczne głazy
narzutowe i 12 jezior
polodowcowych.

Obszar o dużej bioróżnorodności. Występują tu siedliska (19)
oraz gatunki (20) cenne przyrodniczo z europejskiego punktu
widzenia: m.in. bóbr, wydra, szczególnie liczne bezkręgowce,
m.in. jelonek rogacz, kozioróg dębosz, pływak szerokobrzegi.
Występuje ok. 1100 gatunków roślin naczyniowych oraz ro-
ślin niższych i grzybów. Znajdują się tu stanowiska rzadkich i
zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. Dodatkowo
szczególnie ważne jest 50 gatunków roślin prawnie chronio-
nych w Polsce oraz ok.180 gatunków będących na czerwonej
liście roślin zagrożonych. Występują bogate populacje pełnika
europejskiego i kłoci wiechowatej zagrożonych w Wielkopol-
sce.
Zagrożeniem dla ostoi jest bliskość Poznania i jego przemysłu,
eutrofizacja wód. Najważniejszym problemem jest nadmier-
nie rozwinięte w granicach parku budownictwo rekreacyjne,
np. nad brzegami Jeziora Witobelskiego, niszczenie roślinno-
ści przez intensywne wycieczki odbywające się poza wyzna-
czonymi szlakami.
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OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY (OSO):

• Ostoja Roga-
lińska (obszar
proponowany
przez organi-
zacje po-
zarządowe
w ramach
„Shadow List”)

Ostoja znajduje się w
centralnej części
Pojezierza
Wielkopolskiego
(Poznański Przełom
Warty i Pojezierze
Poznańskie).

Stwierdzono występowanie 26 gatunków ptaków wymienio-
nych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków zostało za-
mieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Polskiej czer-
wonej księdze zwierząt. Ostoja jest jedną z największych
obszarów występowania rybitwy czarnej i dzięcioła średnie-
go.
Zagrożenie dla obszaru ostoi stanowi zaniechanie dotychcza-
sowego użytkowania rolniczego, intensyfikowanie użytkowa-
nia ornego, uprawa łąk, wylewanie ścieków i składowanie
odpadów organicznych, wypalanie roślinności. Niepokojenie
ptaków na skutek penetracji siedlisk przez ludzi i zwierzęta
domowe. Zabudowywanie terenów niezabudowanych, lokali-
zacja i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych oraz
rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach ostoi.

Należy tu jednak nadmienić, że przebieg granic wymienionych obszarów nie jest dokładnie poda-
ny. Na istniejących mapach, przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska, zaznaczona granica
przebiega 50±100 m w obie strony.

2.1.3.5. Użytki ekologiczne

Ustanowienie użytku ekologicznego może nastąpić w drodze uchwały rady gminy (jeżeli nie uczynił
tego wojewoda) jednak gmina nie korzysta z tego prawa często. W chwili obecnej na omawianym ob-
szarze tą formą ochrony objęto:

• w gminie Kórnik: obszar stawu pod lasem w pobliżu stacji kolejowej w Gądkach (ok. 0,7 ha),

• w gminie Stęszew: 2 oczka wodne Skrzynki i Dębienko oraz 1 źródło wodne Żarnowiec.

2.1.3.6. Pomniki przyrody

Spośród ponad 2 tys. pomników przyrody, ustanowionych na omawianym obszarze (wyszczególnio-
nych w załączniku nr 1), w samym Wielkopolskim Parku Narodowym zarejestrowane są 32 drzewa.
Przewagę mają tu dęby szypułkowe. W WPN znajduje się również 1 pomnik przyrody nieożywionej,
którym jest ogromny głaz narzutowy, znaleziony w gliniance w pobliżu Osowej Góry w 1966 roku.
Waży ponad 20 ton, a jego obwód wynosi 10,5 m. Został ustawiony przy szosie Komorniki–Jeziory i
stanowi pomnik poświęcony leśnikom polskim, zwany „Głazem Leśników”.

2.1.4. Lasy

Lasy stanowią południową otulinę miasta Poznania i spełniają funkcje ochronne, dydaktyczne oraz
sportowo-rekreacyjne. Znaczna ich powierzchnia wchodzi w skład Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go – największego kompleksu leśnego na tym terenie, pozostałe zarządzane są przez nadleśnictwa:

• Konstantynowo gminy:
Brodnica,
Dopiewo,
Komorniki,
Mosina,
Stęszew

Obejmuje m.in. fragmenty Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. W skład la-
sów nadleśnictwa Konstantynowo wchodzą 152 kompleksy leśne. Ogółem po-
wierzchnia lasów uznanych za lasy ochronne wynosi 100% powierzchni leśnej.
Podstawowy typ ochronności stanowią lasy wodochronne (strefa ujęć wody) –
39%, następnie lasy wodochronne (wilgotne siedliska) – 24% oraz położone w
odległości 10 km od granic administracyjnych miast 19%.
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• Babki gminy:
Mosina,
Kórnik,
Luboń

W skład lasów nadleśnictwa Babki wchodzi 115 kompleksów leśnych. Ogółem
powierzchnia lasów uznanych jako lasy ochronne wynosi 89% powierzchni le-
śnej. Podstawowy typ ochronności stanowią lasy wokół miast (do 10 km) –
41%, następnie lasy wodochronne – 35% oraz inne, takie jak: glebochronne,
uszkodzone przez przemysł, w granicach administracyjnych miast – razem
24%. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: sosna – 78% i dąb – 11%, a dalej
brzoza – 4%, olcha – 3%. Na terenie nadleśnictwa znajduje się 13 wydzierż-
awionych obwodów łowieckich o ogólnej powierzchni użytkowej 53 146 ha, 5
leśnych i 8 polnych. Występuje następująca zwierzyna łowna: jelenie, daniele,
sarny, dziki, borsuki, kuny leśne, jenoty, tchórze zwyczajne, piżmaki, zające, dzi-
kie króliki, bażanty, kuropatwy, czaple siwe, dzikie gęsi, dzikie kaczki, grzywa-
cze, słonki i łyski.

Poszczególne gminy Mikroregionu różnią się między sobą pod względem lesistości (rys. 5). Najbar-
dziej zalesione, bo aż w 47 %, jest miasto Puszczykowo, gmina Mosina (38%), a najsłabiej – miasto Lu-
boń, w którym tereny leśne zajmują tylko 4% ogólnej powierzchni (rys. 5).

2.1.5. Parki, zieleńce i place zabaw

Niemal we wszystkich gminach Mikroregionu WPN znajdują się publiczne miejsca wypoczynku. Mają
one różnoraki charakter – od ogólnodostępnych parków i zieleńców po place zabaw dla dzieci, w wię-
kszości posiadające podstawowe wyposażenie w postaci ławek, koszy na śmieci lub huśtawek, karu-
zel, zjeżdżalni itp. Wykaz tych miejsc, wraz z opisem ich wyposażenia i atrakcji, znajduje się w
załączniku nr 2 (parki zabytkowe, podworskie, przypałacowe zostaną omówione w dalszych roz-
działach).

2.1.6. Wody powierzchniowe

Do zasobów wodnych mikroregionu WPN należą przede wszystkim rzeki, inne cieki i strumienie, rowy
melioracyjne, jeziora, a w mniejszym stopniu także stawy rybne oraz niewielkie oczka wodne.
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2.1.6.1. Rzeki

Wszystkie wody płynące w Mikroregionie WPN znajdują się w dorzeczu rzeki Warty. Rzeka Warta jest
prawobrzeżnym dopływem Odry, drugiej pod względem długości i wielkości dorzecza rzeki w syste-
mie hydrograficznym Polski. W Mikroregionie WPN przepływa przez gminy: Brodnica, Kórnik, Mosina,
Puszczykowo, Komorniki i Luboń.

Jakość wód Warty w ostatnich latach poprawia się, a sama rzeka stanowi ważny przedmiot zainte-
resowań turystycznych i rekreacyjnych.

Szczególnie uzasadnione jest poprawianie żeglowności Warty. Generalnie można stwierdzić, że
Warta jest żeglowna od Kanału Ślesińskiego (rejon Konina) do ujścia do Odry. W rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
(Dz.U.02.77.695) potwierdzono dotychczasową klasyfikację szlaku żeglownego Warty: klasa I a – na
odcinku od Kanału Ślesińskiego do Lubonia, klasa I b – na odcinku od Lubonia do ujścia Noteci i klasa
II – na odcinku od ujścia Noteci do ujścia Warty do Odry. Jest to więc droga o znaczeniu regionalnym.

Warto dodać, że w trakcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego wyznaczono rejony rekreacyjne, w których koncentracja walorów przyrodniczo-kra-
jobrazowych i kulturowych jest najwyższa. III Rejon „Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rynny Kór-
nicko-Zaniemyskiej”, położony jest właśnie w dolinie Warty, dla której strategicznym produktem tury-
stycznym, dotyczącym wszystkich gmin nadwarciańskich, będzie turystyka wodna, a więc:

• turystyka motorowodna, turystyczne zwiedzanie Warty na odcinkach długich i krótkich płasko-
dennymi statkami turystycznymi i kabinowymi łodziami motorowymi,

• turystyka wodna aktywna – kajakarstwo, żeglarstwo, wyczynowe sporty wodne – kajakarstwo wy-
czynowe, wioślarstwo oraz inne sporty wodne związane z łodziami,

• wędkowanie.
Niektóre z wymienionych powyżej form turystyki wodnej funkcjonują od lat, chociaż w dosyć

ograniczonym zakresie. Upowszechnienie i uatrakcyjnienie turystyki wodnej wymaga jednak sporych
nakładów na infrastrukturę turystyczną. Podstawowym elementem tej infrastruktury powinny być
niewielkie nowoczesne porty, które zaoferują turystom informację turystyczną, noclegi, usługi ga-
stronomiczne, możliwość poboru paliwa, wypożyczenie sprzętu pływającego, rowerów itp. Bazą dla
powstania tych portów mogą być istniejące porty i przystanie, rozmieszczone wzdłuż odcinka Warty –
w Luboniu, Puszczykowie, Rogalinie, Radzewicach, Krajkowie.

Do Warty uchodzi kilka niewielkich cieków:

• Kanał Mosiński jest największym lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty, uchodzącym do niej w miejsco-
wości Mosina. Należy do systemu kanałów obrzańskich i stanowi pod względem hydrolo-
gicznym jeden z bardziej skomplikowanych systemów wodnych. Początkiem Kanału Mo-
sińskiego jest górna Obra, wypływająca koło miejscowości Obra Stara. Obra przechodzi
następnie w Kanał Obry i Kanał Kościański. Odgałęzienie kanału od miejscowości Boniko-
wo do ujścia do rzeki Warty jest właściwym Kanałem Mosińskim. Do zlewni Kanału Mosiń-
skiego zalicza się całe dorzecze górnej Obry i Kanału Kościańskiego do połączenia z
kanałem Prut I, dorzecze Mogilnicy oraz dorzecze właściwego Kanału Mosińskiego.
Dopływami Kanału Mosińskiego na terenie powiatu poznańskiego są: Olszynka, ujście w
6,5 km, oraz Samica Stęszewska, ujście w 6,1 km.

• Samica
Stęszewska

jest lewobrzeżnym dopływem Kanału Mosińskiego – uchodzi do niego około 3 km powy-
żej Mosiny. Źródła rzeki znajdują się w okolicy Ceradza Kościelnego (gm. Duszniki). Całko-
wita długość rzeki wynosi 37,8 km. W obrębie zlewni leżą jeziora: Niepruszewskie, Tomic-
kie, Łódzko-Dymaczewskie, Dębno i Rosnowskie. Negatywnie na stan czystości wód rzeki
oddziałują spływy z pól oraz baza rekreacyjna nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim. Więk-
szymi dopływami Samicy Stęszewskiej są Kanał Trzcieliński oraz Kanał Trzebawski

• Rzeka Wirynka stanowi lewobrzeżny dopływ Warty, uchodzący do niej w 257,7 km. Całkowita długość
cieku wynosi 17,3 km, a powierzchnia jego zlewni 101,1 km2. Wypływa z łąk w pobliżu
miejscowości Zakrzewo, około 13 km na zachód od Poznania, a uchodzi do rzeki Warty w
miejscowości Łęczyca. Zarówno gmina Dopiewo, jak i Komorniki, które są administratora-
mi gruntów leżących w zlewni Wirynki, mają charakter rolniczy. Największe zagrożenie dla
wód w zlewni Wirynki stanowią miejscowości Dąbrówka, Skórzewo i Komorniki oraz za-
nieczyszczenia obszarowe związane ze spływami powierzchniowymi z pól.
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• Strumień
Junikowski

jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty, do której uchodzi w kilometrze 251,4, w miej-
scowości Luboń. Całkowita długość rzeki wynosi około 10,9 km, a powierzchnia jej zlewni
43,6 km2. Ciek posiada szereg niewielkich dopływów (Ławica, Skórzynka, Plewianka, Ko-
tówka, Żabinka), a w środkowym biegu zlokalizowane są liczne stawy. Na jakość wód w
odcinku ujściowym wpływ mają zanieczyszczenia odprowadzane z całej zlewni, w tym: ka-
nalizacja deszczowa z nielegalnymi przyłączami ścieków bytowo-gospodarczych, spływy z
terenów wykorzystywanych rolniczo i odwodnienia terenów silnie zanieczyszczonych z
nielegalnymi wysypiskami śmieci.

• Kanał
Szymanowo-
-Grzybno

to lewobrzeżny dopływ rzeki Warty, uchodzący do niej około 5 km na południowy wschód
od miejscowości Mosina. Za obszar źródłowy przyjmuje się podmokłe tereny na południe
od miejscowości Błociszewo, około 5 km na południowy zachód od miejscowości Ma-
nieczki (gmina Brodnica). Jest to ciek naturalny, uregulowany, o długości 28,9 km. Obszar
jego zlewni pokryty jest siecią rowów melioracyjnych. Kanał, poza naturalnym spływem
powierzchniowym, zasilany jest głównie wodami rzeki Warty poprzez przepompownię
Śrem, stawy i jezioro Szymanowskie oraz kanał Piotrowo-Główiec, łączący omawiany ciek
z rzeką Olszynką i dalej z Kanałem Mosińskim. Całość dorzecza położona jest na terenie
województwa wielkopolskiego, w obrębie gmin: Śrem, Brodnica, Mosina. O jakości wód
Kanału Szymanowskiego decydują: spływy z pól, stopień zanieczyszczenia wody przerzu-
canej z rzeki Warty i punktowe zrzuty ścieków. Większość ścieków bytowych w omawianej
zlewni kierowana jest do oczyszczalni mechaniczno-biologicznych w Manieczkach i Brod-
nicy. Istnieją jednak nie skanalizowane fragmenty zlewni, a odprowadzane z nich ścieki
oddziałują negatywnie na stan czystości wód tego niedużego cieku. Zlewnia ma charakter
rolniczy, a pobierana z kanału woda wykorzystywana jest do deszczowania pól w Ma-
nieczkach i okolicy, a także do zasilania stawów rybnych w Manieczkach i Grzybnie.

• Kopla jest prawobrzeżnym dopływem Warty, uchodzącym do niej w pobliżu południowej grani-
cy miasta Poznania. Głównym dopływem Kopli jest wspomniana wyżej rzeka Kamionka,
przepływająca Rynną Kórnicko-Zaniemyską przez 18-kilometrowy ciąg jezior (od Jeziora
Raczyńskiego przez Łękno, Małe Jeziory, Wielkie Jeziory, Bnińskie, Kórnickie, Skrzynki Duże
i Skrzynki Małe). Największe źródło zanieczyszczeń rzeki Kopli stanowią punktowe zrzuty
ścieków z oczyszczalni zlokalizowanych w Kostrzyniu, Czerlejnie, Nagradowicach i Borów-
cu.

• Struga Średzka płynie w gminie Kórnik i jest niewielkim ciekiem, przypominającym raczej rów melioracyj-
ny niż rzeczkę. Okresowo wylewa ona na przyległe łąki, a w upalne lata zupełnie wysycha.
Właściciele gospodarstwa rolnego, do którego należą grunty w dolinie Strugi Średzkiej
koło Szczodrzykowa i Kromolic, przegrodzili koryto tej rzeczki trzema zastawkami spię-
trzającymi wodę. Celem tego działania było utworzenie niewielkich zbiorników wodnych,
z których można czerpać wodę do nawodnień okolicznych pól. Podtopienie doliny tej nie-
wielkiej rzeczki zaowocowało powstaniem płytkich i rozległych rozlewisk, które przy-
ciągnęły w krótkim czasie dużą liczbę ptaków.

• Kanał
Tesiny-Orkowo,
Kanał Radzewice

przepływają przez teren nadleśnictwa Babki, są kanałami melioracji podstawowej.

2.1.6.2. Jeziora

Spośród blisko 25 jezior położonych w Mikroregionie WPN 11 to zbiorniki leżące bezpośrednio w ob-
rębie Wielkopolskiego Parku Narodowego, nie bezpodstawnie zwanego krainą jezior. Zdecydowanym
liderem pod względem ilości jezior jest z pewnością gmina Stęszew, w której zlokalizowane są zarów-
no zbiorniki ściśle chronione, jak i akweny atrakcyjne pod względem rekreacyjnym i wypoczynkowym.
Niestety o wiele skromniej wypada w tym kontekście gmina Brodnica czy Puszczykowo i Luboń.

Poniżej zamieszczono podsumowanie inwentaryzacji zbiorników wodnych na terenie Mikroregio-
nu WPN, w wyniku której potwierdzono ich ogromne walory krajobrazowe, jak również walory sprzy-
jające aktywnej turystyce i rekreacji – istniejące i potencjalne.

Oprócz zaledwie kilku miejsc, takich jak nad jeziorem Lipno, Dębno czy Strykowskim, stwierdzono
znaczny niedostatek kąpielisk, plaż i szeroko pojętej infrastruktury służącej rozwojowi aktywnego wy-
poczynku. Wiele ze świetnie prosperujących kiedyś miejsc związanych bezpośrednio z wodą dzisiaj
niszczeje i straszy poprzednią epoką. Z żalem należy też stwierdzić, iż w wielu popularnych wśród tu-
rystów miejscach, nawet na terenie WPN, brakuje tak podstawowego wyposażenia, jakim są chocia-
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żby kosze na śmieci. Warto zastanowić się więc nad przystosowaniem potencjalnie odpowiednich
miejsc przy zbiornikach wodnych do wykorzystania w celach turystycznych, a także nad przywróce-
niem blasku starym i zaniedbanym kąpieliskom. Z pewnością nie można zapomnieć o wędkarzach,
którzy w wielu przypadkach dają wzór do naśladowania (jak w przypadku stanicy wędkarskiej nad je-
ziorem Dębno), ale równie często wykazują się zupełnym brakiem poszanowania środowiska i ota-
czającej przyrody, np. zaśmiecając i niszcząc okolice brzegów jeziora Łódzko-Dymaczewskiego.

GMINA BRODNICA

• Zbiornik Sulejowo Lokalizacja: zbiornik położony poza obszarem WPN, na wysokości Sulejowa, po zachod-
niej stronie drogi 336P.
Dojazd: od strony Brodnicy lub Mosiny drogą 336P.
Uwagi: ze wszystkich stron otoczony polami uprawnymi i szerokim pasem trzcin – brak
dojścia.

GMINA DOPIEWO

• Jezioro
Niepruszewskie

Lokalizacja: jezioro położone poza obszarem WPN, pomiędzy Kalwami a Zborówkiem.
Powierzchnia: 231,1 ha.
Głębokość maksymalna: 5,2 m.
Dojazd: od strony Dopiewa lub Więckowic drogą 340P do Zborowa.
Uwagi: za Zborowem plaża i kąpielisko. Nieopodal duży parking (budowa parkingu nie
dokończona od kilku lat). Bardzo duża trawiasta plaża z boiskiem do siatkówki. Brak ko-
szy na śmieci, ławek, infrastruktury. Miejsce o potencjalnych dużych możliwościach tury-
styczno-wypoczynkowych.

• Jezioro
Konarzewskie

Lokalizacja: jezioro położone w otulinie WPN na wschód od Wypalanek.
Typ: rynnowe.
Dojazd: drogą gruntową łączącą Wypalanki z Konarzewem.
Uwagi: jedyne dojście do jeziora znajduje się od jego północnej strony. Brzeg zbiornika po-
rośnięty szerokim pasem trzcin z licznymi przecinkami wędkarskimi. Powyższe miejsce ma
charakter łagodnej skarpy (nieużytek koszony) schodzącej od drogi w kierunku jeziora.

GMINA KOMORNIKI

• Jezioro
Chomęcicko-
-Rosnowskie

Lokalizacja: jezioro położone na terenie WPN, pomiędzy Rosnówkiem a Wypalankami.
Powierzchnia: 34,21 ha.
Głębokość maksymalna: 10,2 m.
Długość linii brzegowej: 6580 m.
Długość: 2784 m.
Szerokość: 208 m.
Typ: rynnowe, bezodpływowe.
I dojazd: od strony Wypalanek lub od strony drogi krajowej nr 5, drogą gruntową między
Dębienkiem a Rosnówkiem na wysokości wylotu drogi 338P.
Uwagi: parking, pole wypoczynkowe i miejsce biwakowe nad Jeziorem Chomęcickim. Na
skarpie schodzącej do jeziora duża trawiasta plaża. Brak zejścia do wody. Brak koszy na
śmieci oraz WC. Teren zaniedbany i bardzo zaśmiecony.
II dojazd: od strony Wypalanek drogą gruntową prowadzącą z Chomęcic.

Uwagi: plaża nad Jeziorem Chomęcickim zlokalizowana w pobliżu osady Wypalanki. Pla-
ża piaszczysto-trawiasta oraz duża polana trawiasta. Przy plaży znajduje się kosz na śmie-
ci oraz potencjalne miejsca parkingowe.

• Jezioro Małe Lokalizacja: jezioro położone w granicach WPN, na południe od drogi krajowe nr 5 na wy-
sokości Rosnówka.
Powierzchnia: 9,84 ha.
Głębokość maksymalna: 4,9 m.
Długość: 900 m.
Szerokość: 188 m.
Długość linii brzegowej: 2140 m.
Typ genetyczny: rynnowe, bezodpływowe.
Dojazd: z Rosnówka od strony drogi krajowej nr 5 lub szlakiem od strony Jarosławca.
Uwagi: dojście do Jeziora Małego ograniczają od strony północnej podmokłe tereny, od
strony zachodniej zaś stroma skarpa. Bezpośrednio nad brzeg jeziora nie prowadzą żadne
szlaki ani drogi.
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• Jezioro
Jarosławieckie

Lokalizacja: jezioro położone na terenie WPN, nieopodal osady Jarosławiec.
Powierzchnia: 11,20 ha.
Długość linii brzegowej: 2240 m.
Maksymalna głębokość: 6,6 m.
Typ genetyczny: rynnowe, bezodpływowe.
Pole wypoczynkowe nad jeziorem Jarosławieckim: dojście i parkingi od głównej drogi bie-
gnącej przez WPN. Na polanie przy plaży (łagodne zejście do wody) znajdują się trzy stoły
biwakowe oraz siedem ławek, a także kosze na śmieci. Wysokie walory krajobrazowe.
Dzika piaszczysta plaża o łagodnym zejściu do wody zlokalizowana około 200 m na
północ od pola wypoczynkowego nad Jeziorem Jarosławieckim. Brak koszy na śmieci oraz
ławek. Teren nie zaśmiecony.

• Jezioro
Szreniawskie

Lokalizacja: jezioro położone na zachód od Szreniawy, pomiędzy drogą krajową nr 5 a
drogą 343P.
Dojazd: w chwili obecnej do Jeziora Szreniawskiego nie prowadzi żadna droga ani ście-
żka. Na mapach turystycznych błędnie zaznaczona jest piesza trasa, która została zaorana
i przyłączona do pól uprawnych.

GMINA KÓRNIK

• Jezioro Bnińskie Lokalizacja: jezioro położone pomiędzy Bninem a Jeziorami Wielkimi.
Dojazd: do brzegu wschodniego drogą 328P z Kórnika, do brzegu zachodniego drogą 327P
z Bnina.
Biernatki I: nie zagospodarowana działka umożliwiająca dojście do jeziora. Zejście do
wody łagodne. Brak trzcin. Lokalizacja bezpośrednia przy drodze nr 328P. Czysto.
Biernatki II: teren prywatny ze szlabanem. Lokalizacja bezpośrednia przy drodze nr 328P.
Piaszczysty brzeg rozjeżdżony przez ciężki sprzęt. Łagodne zejście do wody. Czysto. Zakaz
wodowania sprzętu pływającego.
Biernatki III: dojście do jeziora przez opuszczoną działkę. Lokalizacja bezpośrednia przy
drodze nr 328P. Stary, zdewastowany pomost bez możliwości wejścia. Trawiasta plaża.
Łagodne zejście do jeziora. Kilka ławek i stolików oraz dzikie palenisko. Brak koszy na
śmieci. Czysto.
Camping Biernatki: brak dojścia, teren ogrodzony i zamknięty. Lokalizacja bezpośrednia
przy drodze nr 328P. Camping zlokalizowany w lesie z bezpośrednim dostępem do jezio-
ra. Domki letniskowe, plac zabaw, boisko sportowe oraz plaża trawiasta.
Ośrodek Błażejewko: ośrodek zlokalizowany po zachodniej stronie jeziora. Dojazd z drogi
nr 327P. Bezpośrednio przy jeziorze dwa hotele/ośrodki wypoczynkowe oraz domki letni-
skowe w odległości ok. 200 m od jeziora. Przy bardzo dużej trawiastej plaży kawiarnia/bar
oraz WC. Wzdłuż brzegu wyasfaltowana promenada z ławkami i koszami na śmieci. Dwa
betonowe pomosty z miejscami do cumowania sprzętu pływającego. Czysto, ale okolica
robi wrażenie niszczejącej.

• Jezioro Kórnickie Lokalizacja: jezioro położone poza obszarem WPN, wzdłuż zachodniej części Kórnika.
Głębokość maksymalna: 6,0 m.
Dojazd: do brzegu wschodniego bezpośrednio z głównej drogi prowadzącej przez Kór-
nik. Do przystani przy północnym końcu dojazd od strony drogi powiatowej 431.
Klub Żeglarski Kotwica i okolice: dojazd od strony północno-zachodniej jeziora. Baza noc-
legowa – hotel oraz domki campingowe. Na terenie klubu boisko sportowe, restauracja,
WC oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego. Duża plaża piaszczysto-trawiasta z dwoma
pomostami. Brak ławek oraz koszy na śmieci. Miejsce wymaga uporządkowania (połama-
ne gałęzie, trzciny). W najbliższej okolicy znajduje się również początek ścieżki zdrowia
prowadzącej brzegiem Jeziora Kórnickiego.

• Jezioro
Skrzyneckie Duże

Lokalizacja: jezioro położone na północny zachód od Kórnika, po zachodniej stronie drogi
krajowej nr 11.
Głębokość maksymalna: 6,5 m
Dojazd: dojazd do jeziora od strony Kórnika drogą powiatową nr 431.
Uwagi: jezioro otoczone ze wszystkich stron szerokim pasem szuwarów. Brak kąpielisk
oraz plaż. Pojedyncze przecinki wędkarskie.
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• Jezioro
Skrzyneckie Małe

Lokalizacja: na zachód od osiedla w Skrzynkach i drogi krajowej nr 11.
Dojazd: od północnej strony z Borówca lub bezpośrednio z drogi krajowej nr 11 skręcając
w kierunku Skrzynek.
Uwagi: parkowanie możliwe w pewnej odległości od brzegu wzdłuż drogi oraz na nieza-
budowanych działkach. Wędkarska ścieżka wokół jeziora z licznymi przecinkami do
połowu ryb. Po stronie południowej jeziora dzika piaszczysto-trawiasta plaża z łagodnym
zejściem do wody. Dojście na plażę prowadzi pomiędzy prywatnymi działkami. Brak koszy
na śmieci oraz ławek. Czysto.

LUBOŃ

• Starorzecze Kocie
Doły

Lokalizacja: zbiornik położony na wysokości Lubonia pomiędzy Wartą a drogą powiatową
nr 430 (ul. Armii Poznań).
Dojazd: wszystkimi bocznymi drogami od ulicy Armii Poznań w Luboniu.
Uwagi: dojazd/dojście do jeziora od strony zachodniej. Brak miejsc parkingowych. Ścieżka
spacerowa wzdłuż brzegu. Brak ławek i koszy. Dużo śmieci.

GMINA MOSINA

• Jezioro
Budzyńskie

Lokalizacja: jezioro położone na terenie WPN, na północ od drogi powiatowej nr 431 i Bu-
dzynia.
Dojazd: jedynie od strony południowej, drogą gruntową z Budzynia.
Uwagi: jezioro położone w obrębie granic miasta Mosiny. Dojście utrudnione – szeroki
pas trzcin, a teren przybrzeżny podmokły i bagnisty. Pojedyncze przecinki w szuwarach.
Bezpośrednio nad brzeg nie prowadzą żadne szlaki ani drogi.

• Glinianki Lokalizacja: glinianki i stawy zlokalizowane w okolicach Pożegowa.
Dojazd: drogą asfaltową prowadzącą od strony drogi 430P.
Uwagi: kompleks glinianek zlokalizowany nieopodal Osowej Góry. Dojazd od strony Poże-
gowa. W odległości około 50 metrów od brzegu znajdują się miejsca parkingowe. Brzeg
dostępny bezpośrednio z piaszczystych i obszernych plaży. Brak ławek i koszy na śmieci.
Teren zaśmiecony.

• Jezioro Kociołek Lokalizacja: na terenie WPN, tworzy rezerwat ścisły „Jezioro Kociołek”.
Powierzchnia: 4,30 ha.
Typ: jezioro typu kociołek, polodowcowe.
Dojazd: dojście niebieskim szlakiem WPN od strony Mosiny bądź Jeziora Góreckiego.
Uwagi: dostęp do brzegów znacznie ograniczony ze względu na ścisłą formę ochrony.
Przy nielicznych przecinkach punkty widokowe na jezioro. Miejsce o wysokich walorach
krajobrazowych.

• Jezioro Łódzko-
-Dymaczewskie

Lokalizacja: jezioro położone na terenie WPN, wzdłuż drogi nr 431, pomiędzy Łodzią a
Nowym Dymaczewem.
Powierzchnia: 119,60 ha.
Głębokość maksymalna: 17,3 m.
Obszerna trawiasta plaża przy hotelu: dojazd od strony drogi nr 431. Miejsca parkingowe
przy hotelu. Dwa pomosty drewniane. Boisko do siatkówki. Brak koszy na śmieci i ławek.
Zaplecze gastronomiczne i WC w hotelu. Teren uporządkowany.
Plaża i kąpielisko przy letnisku w Nowym Dymaczewie: miejsca parkingowe w odległości
około 200 m od kąpieliska. Duży drewniany pomost w kształcie litery „T”. Piaszczysta, zad-
bana plaża. Wypożyczalnia sprzętu pływającego. Brak koszy na śmieci oraz ławek.
Przystań PZW w Starym Dymaczewie: dojazd od Starego Dymaczewa drogą nr 431. Łagod-
ne zejście do wody, trawiasta polana. Przycumowane liczne łodzie wędkarskie. Brak koszy
na śmieci oraz ławek, ale teren uporządkowany i czysty. Brak infrastruktury. Mało potencjal-
nych miejsc parkingowych. Przez obiekt przebiega czarny pieszy szlak turystyczny WPN.
Długa trawiasta polana: miejsce zlokalizowane po przeciwnej stronie kąpieliska w No-
wym Dymaczewie. Idealne do odpoczynku w czasie spaceru czarnym szlakiem, widok na
Jezioro Dymaczewskie. Ewidentny brak ławek i koszy na śmieci. Czysto.

• Żwirownia
i Glinianki
Krosno

Lokalizacja: żwirownie zlokalizowane pomiędzy polami uprawnymi na wysokości Krosna i
Krosinka.
Dojazd: z Mosiny drogą nr 305P, za Krosnem należy skręcić w drogę gruntową w prawo.
Uwagi: potencjalne miejsca parkingowe bezpośrednio przy zbiornikach. Aktualnie w
zbiornikach, w których nie prowadzi się już wydobycia, obowiązuje zakaz kąpieli, a część
z nich zamieniono na stawy hodowlane z możliwością wędkowania (liczne stanowiska
wędkarskie). Istnieje możliwość wyprofilowania brzegów oraz stworzenia łagodnych
zejść do wody. Brak infrastruktury.
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GMINA STĘSZEW

• Jezioro Góreckie Lokalizacja: jezioro położone w sercu WPN, tworzy jednocześnie rezerwat ścisły „Jezioro
Góreckie”.
Powierzchnia: 104,10 ha.
Głębokość maksymalna: 17,3 m.
Dojazd: od strony Komornik i Puszczykowa drogą 354P do Jezior lub niebieskim szlakiem
z Mosiny bądź czerwonym z Puszczykowa.
Stara plaża nieopodal siedziby głównej w Jeziorach: dojście czerwonym szlakiem od stro-
ny parkingów samochodowych około 10 minut. Najbliższy bar i WC przy parkingach oraz
w siedzibie głównej WPN. Plaża piaszczysta. Brak koszy – okolica bardzo zaśmiecona.
Piaszczysta plaża na południowym brzegu Jeziora Góreckiego: dojście szlakiem czerwo-
nym. Brak koszy na śmieci i ławek. Czysto. Łagodne zejście do wody. Widok na całe jezioro
– wysokie walory krajobrazowe.
Niewielka piaszczysto-trawiasta plaża zlokalizowana naprzeciwko Wyspy Zamkowej: brak
kosza na śmieci i ławki. Wybitne walory estetyczne.

• Jezioro Lipno Lokalizacja: niewielkie jezioro położone w Stęszewie, na południe od drogi krajowej nr 5,
obszar otuliny WPN.
Powierzchnia: 8,20 ha.
Dojazd: dojazd/dojście od ulicy Poznańskiej w Stęszewie (parking).
Uwagi: hangar z przystanią dla sprzętu pływającego. Kąpielisko nie strzeżone. Duży po-
most i plaża piaszczysto-trawiasta. Plac zabaw dla dzieci. Liczne ławki i kosze na śmieci
(15). Zaplecze sanitarne i gastronomiczne. Salon gier oraz sklep – czynne w sezonie. W le-
sie domki letniskowe. Czysto. 200 m od jeziora stadion piłkarski.

• Jezioro Łódzko-
-Dymaczewskie

Lokalizacja: jezioro położone na terenie WPN, wzdłuż drogi nr 431, pomiędzy Łodzią a
Nowym Dymaczewem.
Powierzchnia: 119,60 ha.
Głębokość maksymalna: 17,3 m.
Dojazd: do północnego i zachodniego brzegu od strony Łodzi oraz drogami polnymi pro-
wadzącymi od drogi nr 431 ze Stęszewa oraz Nowego Dymaczewa.
Polana nad samym brzegiem: dojazd od drogi nr 431 (należy skręcić w polną drogę około
1 km przed Łodzią). Potencjalne miejsca parkingowe. Nad jeziorem dzikie palenisko i duża
trawiasta polana. Brak stołów i ławek, a także koszy na śmieci. Teren bardzo zaśmiecony
przez wędkarzy. Strome zejście do wody.
Niewielka trawiasta polana do zaadaptowania na plażę przy ośrodku wczasowym – do-
jazd od strony drogi nr 431. Parking przy ośrodku. Brak koszy na śmieci oraz ławek. Teren
zaśmiecony.

• Jezioro Bochenek Lokalizacja: położone na terenie Stęszewa w otulinie WPN, po północnej stronie drogi nr 5.
Powierzchnia: 4,0 ha.
Dojazd: brak dojścia do brzegu.
Uwagi: jezioro położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 5. Duże natężenie
ruchu – uciążliwy hałas. Brak dojścia do brzegu – szeroki pas trzcin.

• Jezioro Dębno Lokalizacja: jezioro położone pomiędzy Stęszewem a Dębnem w otulinie WPN.
Powierzchnia: 23,2 ha.
Dojazd: ze Stęszewa bezpośrednio z drogi nr 5 przy hotelu AB, do brzegu zachodniego
oraz północnego drogą 340P w kierunku Dopiewa.
Piaszczysto-trawiasta plaża przy hotelu AB: obiekt zlokalizowany w odległości 100 m od
drogi krajowej nr 4. Przy hotelu parking strzeżony oraz parking przy drodze nr 4. Duży po-
most, bar, restauracja, WC. Liczne stanowiska wędkarskie. Brak ławek i koszy na śmieci.
Bezpośrednio przy plaży przycumowana stara barka, która może być dodatkową atrakcją.
Stanica wędkarska Krąplewo: miejsce wzorcowe. Dojazd ze Stęszewa ulicą 28 Grudnia.
Kilka miejsc parkingowych. Liczne zadaszone stoły z ławami. Liczne kosze na śmieci. Pale-
nisko. Plac zabaw dla dzieci. Do jeziora schodzi stroma skarpa – miejsce na potencjale
kąpielisko. Teren zadbany i utrzymany w idealnym porządku.
Niewielka plaża zlokalizowana po północnej stronie jeziora: dojazd od strony Krąplewa
lub Dębna. Brak miejsc parkingowych. Łagodne zejście do wody. Brak koszy na śmieci i
ławek. Prywatne działki dochodzą bardzo blisko plaży.
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• Jezioro
Wielkowiejskie

Lokalizacja: jezioro położone w otulinie WPN, na północ od Wielkiej Wsi i wschód od dro-
gi nr 306.
Powierzchnia: 13,3 m.
Dojazd: brak dojścia/dojazdu.
Uwagi: jezioro zamknięte – jedyny dojazd od strony Wielkiej Wsi do zamkniętej stanicy
wędkarskiej PZW H. Cegielski. Jezioro otoczone przez szeroki pas szuwar oraz podmokłe i
bagniste tereny.

• Jezioro
Witobelskie

Lokalizacja: położone w ciągu rynnowym bukowsko-mosińskim z jeziorami: Tomickim,
Wielkowiejskim, Łódzko-Dymaczewskim, które leżą w dolinie rzeki Samica, znajduje się
na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na krańcach jeziora dwie wsie – Wito-
bel i Łódź.
Powierzchnia: 100,3 ha.
Głębokość maksymalna: 3,7 m.
Dojazd: samochodem – drogą gminną, odchodzącą od drogi nr 431 przy krzyżu, nieopo-
dal przystanek PKS; wzdłuż linii brzegowej na północy i zachodzie biegnie znakowany zie-
lony szlak rowerowy oraz niebieski szlak pieszy, od strony południowej i wschodniej –
szlak pieszy zielony.
Uwagi: na południowym brzegu jeziora znajduje się pojedynczy pas drzew, środkowa
część północnego brzegu graniczy z lasami WPN. Jezioro jest jeziorem sandaczowym.
Zbiornik jest w małym stopniu obciążony rekreacją, wykorzystywany jest tylko w celach
wędkowania. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód jeziora są wody z pól uprawnych,
zanieczyszczenia wód Samicy Stęszewskiej oraz spływ z nie skanalizowanej części miasta
Stęszewa. Jezioro Witobelskie jest bardzo podatne na degradację i jednocześnie silnie za-
nieczyszczone.
Na skrzyżowaniu szlaków turystycznych, na północy znajduje się punkt widokowy.

• Jezioro Tomickie Lokalizacja: jezioro położone w otulinie WPN, na północ od wsi Mirosławki.
Powierzchnia: 39,3 ha.
Głębokość maksymalna: 2,7 m.
Dojazd: od strony wsi Mirosławki z drogi nr 306 Stęszew–Buk.
Uwagi: dojście do jeziora ograniczone. Zbiornik otoczony szerokim pasem trzcin oraz
podmokłymi i bagnistymi terenami. Przecinki wędkarskie.

• Jezioro
Strykowskie

Lokalizacja: jezioro zlokalizowane poza obszarem WPN, pomiędzy drogami 348P i 341P.
Powierzchnia: 299,7 ha.
Głębokość maksymalna: 7,7 m.
Dojazd: do brzegu północnego i wschodniego drogą nr 341P Tomice–Strykowo, do brze-
gu zachodniego droga 348P do Słupi.
Plaża i miejsce biwakowe po północnej stronie jeziora: dojazd od strony Rybojedzka lub
Sapowic. Miejsca parkingowe bezpośrednio przy obiekcie. Plaża piaszczysto-trawiasta z
łagodnym zejściem do wody. Wydzielone miejsce biwakowe z zadaszonymi stołami i
ławami. Kosze na śmieci. Teren zadbany i utrzymany w porządku.

• Jezioro
Strykowskie

Sapowice – pomost i plaża piaszczysto-trawiasta – potencjalne miejsca parkingowe w od-
ległości 100 m od brzegu. Nad jeziorem zadaszona estrada. Kilka stolików na pobliskiej po-
lanie. Możliwość wypożyczenia roweru wodnego. W najbliższej okolicy boisko sportowe
oraz sklep spożywczy. Brak WC i infrastruktury. Miejssce zdewastowane i zaśmiecone.
Kąpielisko Strykowo: dojazd drogą nr 341P lub 32. Parking około 200 m od kąpieliska. Duża
trawiasta plaża i kąpielisko. Pomosty, bar oraz sklep. Kosze na śmieci. Względnie czysto.
Słupia – przystań wędkarska: dojazd od strony drogi 348P. Łodzie wędkarskie oraz inny
niszczejący sprzęt pływający. Miejsce bardzo zaniedbane. Brak koszy na śmieci, ławek i in-
frastruktury.

2.1.6.3. Inne zbiorniki wodne

Mniejsze zbiorniki wodne, rozsiane w krajobrazie rolniczym i służące najczęściej celom retencyjnym
lub hodowlanym, dodają malowniczości okolicy Mikroregionu:

• Gmina Brodnica Szołdry: stawy rybne – 15,80 ha
Grzybno: stawy rybne – 46,85 ha
Sulejewo: stawy rybne – 4,99 ha
Manieczki: stawy rybne – 21 ha
Górka: stawy rybne – 2,41 ha
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• Gmina Dopiewo Dopiewo: 1 staw rybny

• Gmina Komorniki stawy, zbiorniki retencyjne lub oczka wodne:
Wiry, ul. Zespołowa
Głuchowo, ul. Stawna
Chomęcice, ul. Stęszewska
Komorniki, Park Strażaka
Komorniki, ul. Stawna
Plewiska, ul. Stawna – tam są dwa stawy

• Gmina Mosina Baranówko: 1 staw rybny

• Gmina Stęszew Skrzynki: oczko wodne (własność prywatna)
Będlewo: 3 stawy
Dębienko: oczko wodne

2.1.7. Wody podziemne

Na terenie Mikroregionu WPN znajdują się dwa wielkie czwartorzędowe zbiorniki wód podziemnych:
Wielkopolska Dolina Kopalna oraz Pradolina Warszawsko-Berlińska. W rejonie Mosiny i Krajkowa te
dwa zbiorniki zachodzą na siebie, tworząc dużej miąższości serię utworów piaszczysto-żwirowych,
wodnolodowcowych młodszych oraz starszych i rzecznych interglacjału mazowieckiego, stano-
wiących zasobny poziom wodonośny (Basen Mosiński). Jest to największe ujęcie wód podziemnych w
Polsce, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych 178 tys. m3/d.

Strefa ochronna Basenu Mosińskiego, powstałego z nakładania się dwóch zbiorników: GZWP nr
150 (Pradolina Warszawsko-Berlińska), GZWP nr 144 (Wielkopolska Dolina Kopalna), jako obszar naj-
wyższej ochrony (ONO), w całości objęta jest strategią ochrony głównych zbiorników wód podziem-
nych na terenie Polski.

Dla ochrony wód wyodrębnione zostały 3 strefy:
– ochrony bezpośredniej ujęcia, na obszarze 2,28 km2 (bariera tarasowa) i 0,5 km2 (bariera brzego-

wa),
– ochrony pośredniej wewnętrznej,
– ochrony pośredniej zewnętrznej.

2.2. Walory kulturowe i antropogeniczne

Trendy łączenia celów wypoczynkowych z poznawczymi, a przy tym aktywny stosunek do odwiedza-
nego środowiska, są charakterystyczne dla turystyki zrównoważonej na całym świecie. Sprzyjają temu
różnorodność rodzajowa walorów turystycznych i możliwość ich wielostronnego wykorzystania. Mi-
kroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego jest atrakcyjny dla turystów, ponieważ mają oni do
wyboru nie tylko to, co proponuje im natura. Świadectwo lokalnej kultury i historii stanowią wszelkie-
go rodzaju obiekty zabytkowe, muzea i inne ciekawe miejsca, szczególnie te, w których odbywają się
cykliczne imprezy kulturalne.

Praktycznie w każdej z gmin znajdują się obiekty warte zobaczenia, o różnorodnym charakterze.
Magnesami przyciągającymi rokrocznie rzesze turystów i wycieczkowiczów są przede wszystkim do-
brze zachowane obiekty zabytkowe: zamek w Kórniku i otaczające go Arboretum, zespół pałaco-
wo-parkowy w Rogalinie (gmina Mosina), pałace – w Strykowie (gmina Stęszew) i Konarzewie (gmina
Dopiewo), kościoły – w Komornikach, Kórniku, Mosinie, Stęszewie, drewniane kościółki – w Łodzi
(gmina Stęszew) i Rogalinku (gmina Mosina), ale także ciekawe kolekcje eksponatów zgromadzonych
w licznych muzeach: wymienionych powyżej – w Kórniku i Rogalinie oraz Szreniawie (Muzeum Rolnic-
twa; gmina Komorniki), Jeziorach (Muzeum Przyrodnicze; WPN, gmina Mosina) czy Puszczykowie
(pracownia literacka A. Fiedlera). Obiekty te są w pełni przygotowane do obsługi turystów.

Poniżej zamieszczono pełne zestawienie obiektów stanowiących o walorach kulturowych i antro-
pogenicznych Mikroregionu WPN, obejmujące również charakterystykę tych mniej cennych, gorzej
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zachowanych czy mniej znanych, lecz mogących potencjalnie stanowić przedmiot zainteresowania
krajoznawczego. W wielu przypadkach kluczem do nadania im odpowiedniej rangi, a tym samym
wzbogacenia walorów turystycznych, jest odpowiednia promocja, oznaczenie oraz zagospodarowa-
nie ich najbliższego otoczenia.

2.2.1. Zabytki i architektura sakralna

GMINA BRODNICA

• Brodnica Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny w Brodnicy (1867–1870). Neogotycki ko-
ściół św. Katarzyny z lat 1867–1874 zbudowany wg projektu znanego architekta Sta-
nisława Hebanowskiego, twórcy Teatru Polskiego w Poznaniu. Wysmukłą wieżę i transept
dobudowano w 1890 roku. W wyposażeniu kościoła zachowały się: późnobarokowe rze-
źby i klasycystyczne tabernakulum. Na zewnętrznej ścianie tablice epitafijne dawnych
właścicieli wsi: Moraczewskich i Mańkowskich oraz kaplica grobowa Koźmianów.

• Iłówiec Zespół kościoła parafialnego p.w. Andrzeja Ap. w Iłowcu (1839–1841).

• Manieczki Kaplica parafialna (1786).

• Żabno Zespół kościoła p.w. św. Jakuba Ap. w Żabnie (1789–1792). Drewniany kościół św. Jakuba z
1789 roku o rzadkiej konstrukcji sumikowo-łątkowej. Wewnątrz jednolite wyposażenie
późnobarokowe z około 1790 roku. Wokół kościoła cmentarz, na nim klasycystyczny po-
mnik nagrobny z 1813 roku fundacji Bilińskich wykonany przez Jastrzębowskiego.

• Jaszkowo Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Barbary w Jaszkowie (1789–1792). Późnogotycki ko-
ściół św. Barbary z połowy XV wieku, powiększony w XVI wieku. Wewnątrz prezbiterium
nakryte sklepieniem gwiaździstym z połowy XVI wieku. W barokowym ołtarzu głównym
obrazy: św. Trójcy i św. Barbary w zwieńczeniu. Na ścianach tablice epitafijne rodziny
Szołdrskich z 1750 i 1866 roku. Położona obok stara plebania z XIX wieku mieści Izbę Pa-
mięci poświęconą Edmundowi Bojanowskiemu.

GMINA DOPIEWO

• Dopiewo Kościół p.w. św. Marcina i św. Wincentego w Dopiewie – ok. połowy XIV wieku. Kościół
przyjął swoją ostateczną formę pod koniec lat 80. Przez wiele wieków w Dopiewie nie było
parafii, choć pierwotny kościół pod wezwaniem św. Mikołaja zbudowano ok. połowy XIV
wieku. W roku 1798 parafię przyłączono jednak do Konarzewa, a kościół rozebrano. Para-
fię erygowano w 1938 roku, tworząc świątynię w adaptowanym budynku.

• Skórzewo Kościół Św. Marcina w Skórzewie z ok. 1300 roku. Pierwszy kościół w Skórzewie. Następny
na jego miejscu powstał w drugiej połowie XV wieku i był wzniesiony przez właścicieli wsi
Drogosławów Skórzewskich. W ciągu kolejnych dwóch wieków obiekt ten podupadł, od-
nowił go w 1785 roku ówczesny dziedzic Florian Wyssogota Zakrzewski. Obecna świątynia
została wzniesiona za księdza Stanisława Dołęgi Kozierowskiego w latach 1927–1929. Do
jej wybudowania przyczynili się Roman i Teresa z Zamojskich Czartoryscy z Konarzewa i K.
Tempelhoff z Dąbrówki. Jest to imponujący obiekt sakralny, najwyższy w całej okolicy, gdyż
jego wieża ma wysokość 45 m. We wnętrzu kościoła znajduje się sporo zabytków. Główny
ołtarz pochodzi z 1775 roku. Na ścianach wiszą portrety trumienne z połowy XVII wieku i
późniejsze. Najstarszy jest portret Andrzeja Grota, zmarłego w 1648 roku.

• Zakrzewo Kościół p.w. N.M.P. Królowej Korony w Zakrzewie. Świątynia została zbudowana w 1875
roku przez miejscowych Niemców wyznania ewangelickiego. Służyła mieszkańcom kilku
miejscowości. Po wojnie objęli ją katolicy. Jest to piękny, stylowy kościół, którego wieża gó-
ruje nad wsią, tworząc atrakcyjną panoramę Zakrzewa. Przed kościołem zwraca uwagę po-
budowana w ostatnim okresie kamienna grota z figurką Matki Boskiej.
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• Konarzewo Pierwszy kościół w Konarzewie stał już prawdopodobnie w XII wieku, ale kościół parafialny
p.w. św. Marcina i Piotra w Okowach wzniesiony został w 1370 roku. Obecny kościół wybu-
dowany został przed pierwszą połową XVI wieku. Około 1694 roku do istniejącej już bryły
kościoła dobudowano prezbiterium, a w początkach XVIII wieku wieżę, nadając tym samym
budowli cechy barokowe, które miały ją upodobnić do architektury wzniesionego w XVII
wieku pałacu. Świątynia posiada cechy późnego gotyku i baroku. Korpus budowli składa się
z czteroprzęsłowej nawy gotyckiej i dwuprzęsłowego, barokowego prezbiterium. Nawa ko-
ścioła nakryta jest sklepieniem gwiaździstym. Wewnątrz znajduje się wiele cennych zabyt-
ków, m.in. ołtarze, krucyfiks z ołtarza głównego o wysokości 62 cm, ambona barokowa z
pierwszej połowy XVIII wieku, chrzcielnica rokokowa z ok. 1788 roku i wiele innych.

• Konarzewo Figura przydrożna z piaskowca, przedstawiająca postać św. Jana Niepomucena. Późny ba-
rok. Miejscowa historia mówi, że do Konarzewa na konną wycieczkę w 1806 roku wybrał
się sam Napoleon.

• Zakrzewo, Palę-
dzie, Dopiewo,
Więckowice,
Skórzewo

Figury, krzyże.

GMINA KOMORNIKI

• Wiry Kościół parafialny św. Floriana. Założony zapewne w XIII wieku, wzmiankowany w 1420
roku. Obecny murowany, neoromański, 3-nawowy z transeptem, zbudowany 1899–1900.
Prezbiterium zamknięte półkolistą absydą. Na szczytach transeptu wielkie okna w kształcie
rozety. Wnętrze utrzymane w stylu pseudobizantyjskim. Między nawami i pod chórem
neoromańskie filary granitowe. Brama kościelna z roku 1900 – neoromańska, 3-arkadowa,
zwieńczona krzyżem. Arkada środkowa, szersza, o wykroju trójliściennym, wsparta na ko-
lumnach o kształcie romańskim. Po bokach rzeźby aniołków. Wskutek budowy drogi bra-
ma znalazła się o wiele niżej i zatraciła charakter miejsca wjazdu na teren przykościelny.
Organizowane są koncerty organowe.

• Komorniki Kościół paraf. św. Andrzeja. Fundowany zapewne w XII wieku, wzmiankowany w 1288
roku. Obecnie składa się z późnogotyckiego prezbiterium z XV/XVI wieku, nakrytego skle-
pieniem krzyżowym, oraz 3-nawowego korpusu neobarokowego z lat 1910–1912, z po-
szerzeniem naw na 2 przęsłach w rodzaju transeptu; późnobarokowy ołtarz główny wyko-
nany przez sztukatorów włoskich z 1789 roku; w lewym ołtarzu rzeźba Matki Boskiej
Bolesnej z 1913 roku dłuta Władysława Marcinkowskiego; w prezbiterium chrzcielnica ro-
kokowa z drugiej połowy XVIII wieku, a pod pulpitem ołtarzowym nieduża rzeźba św. An-
drzeja o cechach barokowych.
Organizowane są koncerty organowe.

• Komorniki Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej to współczesna budowla, położona na skarpie doli-
ny Jez. Rosnowskiego, po północnej stronie biegnącej wzdłuż niej drogi (ul. 1 Maja). Zbu-
dowana wg projektu Aleksandra Holasa, poświęcona w 1983 roku. Stylem przypomina
współczesną, górską architekturę sakralną. Wybudowana została przez górali. Murowana,
tynkowana, kryta dwuspadowym dachem blaszanym. Fasada frontowa (południowa) lico-
wana kostkami granitowymi.

• Komorniki Przed domem przy ul. Młyńskiej w Komornikach znajduje się figura Najświętszej Marii Pan-
ny z datą 1921 u podstawy, ustawiona na niewysokim, bogato zdobionym cokole w stylu
przypominającym barokowy.

• Komorniki
(koło RSP)

Nowsza figurka Najświętszej Marii Panny na starym cokole o przekroju kwadratowym i
ściętych narożach, pochodzącym być może z XIX wieku. Do roku 1939 na tym cokole stała
figurka św. Rocha, zniszczona w czasie okupacji hitlerowskiej.

• Chomęcice
(przy drodze do
Konarzewa)

Na ceglanej podstawie sześciennego kształtu, zdobionej arkadowymi wnękami, znajduje się
kwadratowy cokół, tynkowany i bielony. W nim prostokątne wnęki, w których umieszczono
niewielkie rzeźby świętych. Z tyłu data 1815. Wyżej niezbyt wysoka kolumna zwieńczona
metalowym krucyfiksem. Według miejscowej tradycji „Męka Boża” znajduje się na miejscu
cmentarza, na którym poza wsią chowano ofiary wielkiej epidemii cholery z lat 1826–1837.

• Plewiska
(przy
ul. Szkolnej)

Nowsza figurka Matki Boskiej Królowej Polski umieszczona jest na starym cokole o eklek-
tycznych formach, być może z XIX wieku.
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GMINA KÓRNIK

• Kórnik Kościół Parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku z 1437 roku. Kościół został wznie-
siony z fundacji Górków w drugiej połowie XVIII wieku. Przebudowany w drugiej połowie
XVIII i gruntownie odbudowany po pożarze w XIX wieku, stan bardzo dobry. W zbiorach
znajdują się m.in. trzy późnorenesansowe płyty nagrobne Górków z XVI wieku, alabastro-
wy nagrobek Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej (Białej Damy) z XVIII wieku oraz
pasja alabastrowa z XVI wieku. W podziemiach kościoła mieszczą się krypty rodziny
Działyńskich i Zamoyskich.
Organizowane są koncerty organowe.

• Bnin Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha w Bninie z 1827 roku. Zbudowany na rzucie pro-
stokąta, dawny kościół ewangelicki, od 1945 roku jest kościołem parafialnym. Stan bardzo
dobry. Jego wyposażenie stanowią obrazy, rzeźby, kielichy, a także XV-wieczna ośmiobocz-
na chrzcielnica pochodząca ze zniszczonego przez faszystów gotyckiego kościoła, zbudo-
wanego w Bninie w drugiej połowie XV wieku.

• Kórnik,
Kórnik-Bnin,
Pierzchno,
Czmoniec,
Czmoń, Radzewo

13 innych obiektów sakralnych, takich jak: kaplice, dzwonnice, bramy cmentarne, plebanie
itp. Pomniki, figurki i krzyże przydrożne znajdują się w każdej wsi, obiekty te są w trakcie
inwentaryzacji.

LUBOŃ

Kościół parafialny św. Barbary, murowany (1908–1910). Stan zachowania dobry.

Zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pastorówka, obecnie plebania, murowana
(1908–1912).

Dom Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP (1922) i Sanktuarium
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Tutaj spoczywają jego doczesne szczątki.

Kościół parafialny św. Jana Bosko.

Ponadto – 2 pomniki, 2 figurki i 2 krzyże przydrożne.

GMINA MOSINA

• Rogalin Kościół p.w. św. Marcelina (przy trasie 431 Mosina–Kórnik) został wybudowany w latach
1817–1820 na polecenie hr. Edwarda Raczyńskiego (patron św. Marcelin – papież i mę-
czennik, który za panowania Maksymiana w roku 304 n.e. został ścięty za wiarę). Na fron-
tonie świątyni jest umieszczony napis: DIVO MARCELINO. Edward Raczyński uczcił w ten
sposób ciotecznego kuzyna Marcelego Lubomirskiego, żołnierza napoleońskiego, po-
ległego w 1807 roku podczas oblężenia Sandomierza.
Architektonicznym pierwowzorem dla tej budowli była świątynia rzymska, zwana Maison
Carrée, z I w. p.n.e. w Nimes, we Francji. Podzielona jest na dwie kondygnacje. Górna o de-
koracji klasycystycznej pełniła funkcję kaplicy pałacowej, a obecnie jest kościołem parafial-
nym, dolna funkcjonuje jako mauzoleum. W górnej części świątyni ołtarz główny został
wykonany i ufundowany w 1832 roku. Mozaikowe antepedium to dzieło Franciszka Lan-
ciego. Jest wykonane z takiego samego materiału jak antepedium znajdujące się w Złotej
Kaplicy w katedrze poznańskiej. Fryz, który otacza wnętrze świątyni, przedstawia orły
zwrócone parami ku sobie z rozpiętą girlandą. Motyw ten ma na celu podkreślenie boha-
terskiego ducha Marcelego Lubomirskiego. Po lewej stronie drzwi głównych, na ścianie
znajduje się płaskorzeźba z białego marmuru z 1880 roku przedstawiająca Marię z Krasiń-
skich Raczyńską, pierwszą żonę Edwarda Aleksandra, z dwojgiem dzieci.
W dolnej części świątyni – mauzoleum – znajdują się trzy sarkofagi, w których pochowani
są: prezydent hr. Edward Raczyński, Konstancja i Roger Raczyńscy. Ponadto na ścianach
mauzoleum znajdują się tablice nagrobne, m.in. tablica, za którą spoczywa serce hr.
Edwarda Raczyńskiego, fundatora tej świątyni.

• Rogalinek Kościół św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Późnobarokowy
drewniany kościół wybudowany w latach 1700–1712. Świątynia położona na skraju wsi
kryta jest gontem, dach zwieńczony wieżyczką. Kościółek posiada bogate wyposażenie. Do
najciekawszych zabytków należy ołtarz z późnogotycką rzeźbą Madonny oraz ołtarz bocz-
ny stanowiący przykład sztuki ludowej z XVII/XVIII wieku, w tym samym stylu utrzymany
jest również obraz „Chrystus ubiczowany”. Znajdują się tu trzy ołtarze barokowe z końca
XVIII stulecia.

38 Atrakcyjność turystyczna mikroregionu WPN



• Krosno Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej jest jednym z nielicznych obok starych cmentarzy
zachowanych przykładów bogactwa kulturowego tych ziem, miejsca, gdzie przenikały się
wpływy polskie, niemieckie i żydowskie. Krosno od 1405 roku stało się królewszczyzną,
wchodzącą w skład dzierżawy mosińskiej. Wieś mocno podupadła w wyniku najazdu
szwedzkiego w XVII wieku. W 1774 roku powstała na jej gruntach wieś osadników holen-
derskich. W latach 1779–1881 wzniesiona została świątynia ewangelicka, obecny kościół
MB Częstochowskiej. Budowla ma konstrukcję szkieletową, wypełnioną cegłą i otynko-
waną. Wieżyczkę nad sygnaturką przykrywa barokowy hełm z ośmioboczną latarnią.
Wewnątrz znajdują się piętrowe empory. Z czasów budowy kościoła zachowała się rokoko-
wa ambona. Obok świątyni stoją dawna pastorówka i drewniana dzwonnica z początku
XX wieku.

PUSZCZYKOWO

• ul. Kościelna 1 Kościół parafialny MBW (1923). Jego projektantem był znany poznański architekt Lucjan
Baellendstedt. Świątynia jest budowlą eklektyczną, z cennym wyposażeniem wnętrza.
Ołtarz główny projektował znany przed wojną poznański architekt Stanisław Andrzejew-
ski, a rzeźby Matki Boskiej Wniebowziętej (w prezbiterium) i św. Józefa (w kruchcie) są
dziełem wybitnego rzeźbiarza poznańskiego Czesława Woźniaka. Przed świątynią nato-
miast stanęła dzwonnica w stylu góralskim i rzeźba przedstawiająca Matkę Boską Bolesną.

GMINA STĘSZEW

• Stęszew
ul. Kościelna

Kościół p.w. św. Trójcy. Kościół parafialny, pierwotnie drewniany, zbudowany został ok.
1468 roku z fundacji Mikołaja Stęszewskiego. W 1770 roku został zniszczony przez pożar.
Gruntownej jego przebudowy dokonała Dorota z Broniszów Jabłonkowska. Kościół jest
budowlą jednonawową, pierwotnie gotycką, obecnie barokową. Posiada sklepienia żagla-
ste. Wyposażenie wnętrza kościoła jest późnobarokowe. W kaplicy dobudowanej w 1771
roku znajduje się nagrobek Doroty Jabłonkowskiej, z jej portretem, wykonany w formie
ołtarza architektonicznego, a w zakrystii – kilka starych portretów miejscowych probosz-
czów. Na zewnętrznej ścianie kościoła umieszczona jest tablica pamiątkowa ku czci ks. Ka-
zimierza Stachowiaka, proboszcza tutejszej parafii, zamordowanego w Dachau w 1942
roku. Na cmentarzu przykościelnym, nieopodal dzwonnicy, znajduje się grób Melchiora
Rzyskiego – powstańca z 1831 roku.

• Stęszew
ul. Kościańska

Sanktuarium Maryjne. Neogotycki kościół filialny zbudowany został w 1905 roku na miej-
scu pierwotnej świątyni drewnianej z 1638 roku. Kościół ten ma bogatą historię i od wie-
ków nawiedzany jest przez pielgrzymów. Znajdująca się w nim gotycka rzeźbiona w drze-
wie figura stęszewska wyobrażająca Najśw. Maryję Pannę z Dzieciątkiem czczona jest od
pradawnych czasów. Pamięta ona kilka świątyń, które były dla niej kolejno stawiane w tym
miejscu. W czasie okupacji sanktuarium podzieliło losy wielu innych świątyń. Kościół był
zamknięty i służył za magazyn mebli i innych przedmiotów.
Świątynia współczesna zbudowana jest z cegły. Do sanktuarium prowadzą trzy wejścia.
Kościół jako budynek nie jest zabytkiem wysokiej klasy, ale w swoim wnętrzu kryje wiele
starych i nowych dzieł sztuki. Należą do nich m.in.:
– figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, która jest przedmiotem szczególnego kultu – jest to

drewniana rzeźba wykonana w stylu późnogotyckim,
– neobarokowy ołtarz główny, w którym znajduje się figura Matki Bożej,
– zaliczany do dzieł sztuki ludowej obraz Chrystusa na krzyżu,
– wczesnobarokowy ołtarz boczny itd.

• Łódź W tej miejscowości, wzmiankowanej już w 1241 roku, odnaleźć można drewniany kościół
p.w. św. Jadwigi z połowy XVII wieku. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz z ok. 1670
roku i późnogotycki krucyfiks z początku XVI wieku. W 1854 roku wybudowano przyle-
gającą do kościoła murowaną kaplicę rodziny Potockich, a w 1936 roku – ośmioboczną za-
krystię. Obok znajduje się drewniana dzwonnica z 1863 roku, a w niej dzwon z 1884 roku,
jak głosi legenda, odlany na pamiątkę zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.

• Tomice Kościół zbudowany w 1463 roku, z fundacji Mikołaja Tomickiego, przebudowany w 1770
roku. Pierwotnie gotycki, w obecnej formie barokowy. Ołtarz główny wczesnobarokowy z
pierwszej połowy XVII wieku. Ołtarze boczne: rokokowy i barokowy. Ambona i chrzcielnica
wczesnobarokowa. Obrazy i rzeźby barokowe. Pod chórem organowym gotycko-renesan-
sowa płyta nagrobna fundatora kościoła. Obok kościoła dzwonnica drewniana z dwoma
dzwonami. Nieco dalej – dziewiętnastowieczny wiatrak.
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• Modrze W roku 1784 wybudowano tu kościół barokowy, po którym pozostało jedynie prezbite-
rium stanowiące kaplicę w obecnym kościele neobarokowym, wzniesionym w 1936 roku, z
lożami na piętrze, otwartymi do wnętrza arkadami o łuku spłaszczonym. W ołtarzu bocz-
nym krucyfiks z XVI wieku. Obok kościoła barokowa figura św. Jana Nepomucena z końca
XVIII wieku. W ogrodzie plebańskim barokowa rzeźba św. Józefa z Dzieciątkiem. Od połud-
nia oś zabudowy zamyka pałac z ok. 1880 roku.

• Będlewo Neogotycka kaplica murowana (1866–1870).

• Jeziorki Neogotycki kościół wybudowany w latach 1896–1897.

• Wronczyn Kaplica murowana, kościół z początku XX wieku.

2.2.2. Cmentarze

GMINA DOPIEWO

• Zakrzewo II wojna światowa odcisnęła bolesne piętno na terenie gminy. We wsi Zakrzewo zlokalizo-
wano masowe groby ofiar hitleryzmu. Las Zakrzewski kryje więc najbardziej ponurą histo-
rię. Pierwszych egzekucji dokonano 31 października 1939 roku, natomiast ostatnich mor-
dów Niemcy dopuścili się w 1942 roku. Szacuje się, że Niemcy potajemnie wymordowali
tutaj około 6 tys. Polaków z różnych środowisk społecznych – robotników, kolejarzy, księży,
wojskowych, studentów, profesorów, a także więźniów Fortu VII. Ufundowany przez Aka-
demię Medyczną pomnik ku czci pomordowanych, jak również 7 zbiorowych kwater to je-
dyny bolesny ślad okrutnej historii z czasów wojny.

GMINA KÓRNIK

• Kórnik „Ucho igielne” to przejście do nieistniejącej już bożnicy żydowskiej, gdzie zgromadzono
macowy ze zlikwidowanego w 1940 roku cmentarza żydowskiego

GMINA MOSINA

• Borkowice Cmentarz wiejski, założony prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Do naszych
czasów zachowało się 26 zdekompletowanych mogił.

• Baranówko Cmentarz wiejski, prawdopodobnie z pierwszej połowy XIX wieku. 10 zdekompletowanych
nagrobków.

• Nowinki Stary wiejski cmentarz ewangelicki, założony w pierwszej połowie XIX wieku. Zachowanych
31 zdekompletowanych nagrobków, najstarszy z 1864 roku.

• Krosno Cmentarz ewangelicki, założony w drugiej połowie XIX wieku. 2 wolno stojące nagrobki, 1
płyta, 20 mogił. Najstarszy istniejący nagrobek: Ferdinand Stark z końca XIX wieku. Położony
poza terenem zabudowanym, otoczony polami uprawnymi. Na lekkim wzniesieniu.

• Krosinko Cmentarz ewangelicki w Krosienku Położony na skraju wsi przy szosie Mosina–Stęszew.
Założony w połowie XIX wieku. 4 nagrobki wolno stojące. Zły stan. Najstarszy nagrobek:
Daniel Ludwig Muller z 1865 roku.

• Radzewice Cmentarz ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki. Początek XIX wieku. 6 starych nagrobków
wolno stojących. Najstarszy nagrobek z 1827 roku Michael Jahns. Powierzchnia 1,5 ha.
Położony przy szosie na skarpie nadwarciańskiej, otoczony z trzech stron lasem. Teren lekko
wzniesiony. Przekazany parafii p.w. św. Marcelina w Rogalinie w latach 80 XX wieku.

• Rogalinek Cmentarz parafialny przy kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku,
istniał wraz z kościołem. 6 nagrobków z XIX wieku. Najstarszy pomnik: krzyż nagrobny Julii
z Kopałczyńskich Matejki z 1867 roku. Krzyż księdza proboszcza Grelicha z 1881 roku, przy
kościele dzwonnica z 1893 roku. Powierzchnia 2,5 ha. Położony na skraju wsi nad doliną
rzeki Warty. Wschodni kraniec cmentarza opiera się o nieregularną krawędź doliny rzeki.

• Mosina Cmentarz parafialny przy kościele p.w. św. Mikołaja. Założony w drugiej połowie XIX wieku,
rzymskokatolicki. Istnieją krzyże nagrobne z drugiej połowy XIX wieku. Na terenie cmenta-
rza stoi pomnik ku czci zamordowanych w 1939 roku 15 mieszkańców Mosiny.

• Mosina Stary cmentarz żydowski Kirkut założony pod koniec XIX wieku. Całkowicie zniszczony w
czasie II wojny światowej. Powierzchnia 0,9 ha. Położony przy stacji Mosina-Pożegowo.
Mur ogrodzeniowy. Cmentarz zamieniony po wojnie w plac zabaw.
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2.2.3. Zamki, pałace, dwory i folwarki

GMINA BRODNICA

• Boreczek Zespoły dworsko-folwarczne, w bardzo dobrym stanie, XIX wiek.

• Manieczki Manieczki (1781–1822) należały do Józefa Wybickiego (1747–1822), publicysty, działacza
politycznego, twórcy słów hymnu narodowego. W ładnie utrzymanym parku krajobrazo-
wym z połowy XVIII wieku znajduje się dwór z 1894 roku z mansardowym dachem i now-
szym przedsionkiem z 1912 roku. Mieści on muzeum im. gen. Józefa Wybickiego, działa
przy nim Oddział Wielkopolski Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. W parku usta-
wiono liczne głazy narzutowe z tablicami pamiątkowymi i pomnikiem gen. J. Wybickiego z
1992 roku. Dwie kolumny z tablicą z 1766 roku upamiętniają pojedynek o dziewczynę
dwóch braci Kołaczkowskich, o czym mówi miejscowa legenda.
Kaplica z 1786 roku w formie rotundy wystawiona przez gen. J. Wybickiego, o czym infor-
muje tablica fundacyjna umieszczona na zewnątrz.

• Jaszkowo W parku krajobrazowym z okazami starych dębów szypułkowych o obwodach do 530 cm
znajduje się pałac z 1912 roku wzniesiony wg projektu Stanisława Mieczkowskiego. Zespół
pałacowo-parkowy mieści obecnie Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego.

• Grzybno Dwór z 1905 roku o charakterze willi podmiejskiej, w holu tablica gen. J. Wybickiego – pa-
trona mieszczącego się tutaj Zespołu Szkół Rolniczych. Przy szkole działa popularny zespół
folklorystyczny pieśni i tańca „Chabry”.

• Brodnica Rozległy park podworski (XIX–XX wiek), do którego prowadzi aleja kasztanowo-lipowa,
uznana za pomnik przyrody. W jego centrum wznosi się eklektyczny dwór z około 1890 roku.
Obecnie mieści się tu ekskluzywny hotel. Przed nim pomnik gen. Józefa Wybickiego wg pro-
jektu Grzegorza Kowalskiego. Za parkiem duży zespół folwarczny z lat 1889–1912, a obok
kolonia czworaków z XIX/XX wieku, ozdobiona w narożach budynków figurami świętych.

• Iłówiec Dwór z XVIII wieku.

• Grabianowo Dwór z XIX wieku.

• Piotrowo Eklektyczny dwór z przełomu XVIII/XIX wieku, powiększony o skrzydło w 1920 roku, obec-
nie własność prywatna.

• Szołdry Dwór z 1750 roku o częściowo zatartych cechach barokowych, rozbudowany w XIX wieku.
Wokół park krajobrazowy z końca XVIII wieku z pomnikami przyrody.

• Przylepki Dwór z około 1910 roku w typie modernistycznej willi, z mansardowym dachem, własność
prywatna. Z Przylepek do okolicznych wsi prowadzą aleje pomnikowych drzew.

• Chaławy Dwór z początku XX wieku.

• Żabno Dwór z XIX wieku z piętrową wystawką i drewnianą wieżyczką. Na początku XX wieku mie-
ścił się w nim zbór ewangelicki.

GMINA DOPIEWO

• Więckowice Położony na terenie parku (o powierzchni 9 ha) pałac Berezów został zbudowany pod ko-
niec XIX wieku. Wpisany do rejestru zabytków w 1973 roku. Do remontu, nie użytkowany

• Dąbrówka Na terenie 15 ha parku założonego w XVIII wieku znajdują się dwa obiekty, które tworzą za-
budowę dworską, tzw. dwór stary i dwór nowy. Dwór stary sięgający końca XVIII wieku jest
jakby oficyną w stosunku do dworu nowego. Zły stan techniczny nie pozwala na jego eks-
ploatację. Dwór nowy, w którym zgodnie z jego nazwą dokonano pewnych zmian architek-
tonicznych, zastępując stromy dach płaskim, co w znacznej mierze zmieniło jego pierwotny
wygląd zewnętrzny, jest wykorzystywany na pomieszczenie dla szkoły podstawowej. Przed
wojną cały obiekt wraz z ogrodem był w posiadaniu rodziny Tempelhoffów. Dwór jako
całość został uznany za zabytek. W sąsiedztwie parku znajdują się ponad 100-letnie aleje li-
powe oraz trzy ok. 600-letnie dęby, które zadziwiają swoja grubością i rozłożystością.
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• Konarzewo Barokowa rezydencja parkowo-pałacowa z końca XVII wieku, powstała, gdy właścicielem
Konarzewa był Maciej Radomicki, generał wielkopolski i wojewoda wielkopolski. Do remon-
tu, nie użytkowany. Najbardziej znamienitym obiektem historycznym w gminie, choćby z
uwagi na swoich właścicieli i dzieje, jest pałac w Konarzewie. W wieku XVIII i XIX Konarzewo
było w posiadaniu rodu Działyńskich. Pamiętnego listopada 1806 roku w pałacu dościł Na-
poleon Bonaparte wraz z Dezyderym Chłapowskim. Pałac otacza piękny park, zagospodaro-
wany w stylu francuskim. Późniejszy właściciel Ksawery Działyński przekształcił go w park o
charakterze krajobrazowym. Z parkiem i pałacem związane są losy zabytkowego kościoła
późnogotyckiego z XVII wieku, który znajduje się w ich najbliższym sąsiedztwie.

• Trzcielin Jednokondygnacyjny dwór zbudowany na wysokiej skarpie pradoliny cieku wodnego w
drugiej połowie XIX wieku. Wielokrotnie zmieniał swój wygląd zewnętrzny po licznych
przebudowach.

GMINA KOMORNIKI

• Komorniki Zespół Komorniki. Tzw. Dworek Komorniki – budynek zapewne z XIX wieku, po przebudo-
wach bezstylowy, praktycznie bez walorów zabytkowych. Jednopiętrowy, wytynkowany,
podpiwniczony. Park dworski o powierzchni 3,41 ha: drzewostan ok. 100-letni, przeważnie
liściasty, występują w nim dwa stawy i łączące je struga.

• Plewiska Zespół dworski. Dwór z początku XX wieku, wydłużony, 13-osiowy (układ osi zakłócony
przebudowami), zawrócony fasadą na zachód. Dach dachówkowy 4-spadowy z okienkami
powiekowymi, a w nim 2 wystawki dwuosiowe zwieńczone szczycikami.
Park krajobrazowy o powierzchni 1,85 ha, założony w XIX wieku. Dawny układ nieczytelny.
Częściowo zajęty pod obiekty doświadczalne.

• Szreniawa Zespół dworski – pałac z 1853 roku wraz z odrestaurowanymi budynkami folwarcznymi i
parkiem.

GMINA KÓRNIK

• Kórnik Zespół zamkowy – składają się na niego: zamek, trzy oficyny, wozownia, Arboretum i Mu-
zeum Dendrologiczne.
Zamek kórnicki, wybudowany w XV wieku, pełnił pierwotnie funkcję rezydencji możnego
rodu Górków. Do dziś z tego okresu zachowały się stare mury i piwnice. W XVI wieku zamek
przebudowano w stylu renesansowym. W XVIII wieku Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potu-
licka przebudowała zamek, nadając mu kształt barokowej rezydencji arystokratycznej.
Obecny kształt zamku – neogotycki – pochodzi z XIX wieku, a budowla zawdzięcza go Tytu-
sowi Działyńskiemu. Bardzo dobrze utrzymana. Jest symbolem miasta i do dziś przechowu-
je się w niej najcenniejsze zabytki historii i literatury polskiej. W zamku mieszczą się: mu-
zeum i Biblioteka Kórnicka PAN.
Dzięki wyposażeniu zamku w windę pomieszczenia muzeum przystosowane są do
zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.
Oficyny barokowe (XVIII wiek), pierwotnie identyczne, zachodnia zwana „Australią” (od
przechowywania tu niegdyś zbiorów etnograficznych pochodzących z Australii) przebudo-
wana w czasie II wojny światowej. Trzecia, mniejsza oficyna zwana „Klaudynówką” – na
cześć Klaudyny z Działyńskich – zbudowana została w 1791 roku. W stanie dobrym. W
„Klaudynówce” po remoncie wygospodarowano pomieszczenia przeznaczone na wystawy
okolicznościowe. Zespół zamkowy jest największą atrakcją, a jednocześnie najcenniejszym
zabytkiem Kórnika.
Wozownia z XIX wieku. Znajduje się ok. 150 m na północ od zamku, stan zachowania – do-
bry. W wozowni stoją trzy karety hrabiowskie z połowy XIX wieku, zakupione przez Jana
Działyńskiego, oraz jedna kareta włościańska.

• Kórnik Arboretum Przylega do zamku od południowego zachodu. Pierwszy ogród włoski istniał tu
już w XVI wieku. Został on przekształcony w XVIII wieku w ogród francuski przez Teofilę
Szołdrską-Potulicką. W połowie XIX wieku Tytus Działyński powiększył go, przekształcił w
park w stylu angielskim oraz sprowadził do niego kilka tysięcy gatunków drzew i krzewów z
kraju i zagranicy, tworząc największą kolekcję w Polsce. Bardzo dobrze utrzymany. W maju
ściągają do parku rzesze turystów, by podczas „Kórnickich Spotkań z Białą Damą” podziwiać
kwitnące magnolie, azalie i różaneczniki.

• Prowent Dawny zespół folwarczny z czworobocznym dziedzińcem z XVIII i XIX wieku, przy drodze z
Kórnika do Bnina. Do odnowienia. W jednym z tych domów urodziła się laureatka Nagrody
Nobla – Wisława Szymborska.
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• Dziećmierowo Zespół składa się z dworu, oficyny i otaczającego je parku (XIX wiek), a usytuowany jest w
centralnej części wsi, przy drodze nr 434. Dworek zadbany, ale do remontu. Park zachowa-
ny w dobrym stanie (w porównaniu z innymi, zlokalizowanymi w okolicznych wioskach).
Zachowały się wiekowe lipy, jesiony, robinia biała i wiąz.

• Pierzchno Nie jest znana dokładna data wybudowania folwarku, który znajduje się po lewej stronie
wsi, przy drodze z Runowa do Pierzchna. Po II wojnie światowej folwark wszedł w skład
kombinatu PGR w Kórniku, a obecnie jego właścicielem jest prywatna spółka „Jagrol”. Wy-
remontowany, stanowi jedyną atrakcję wsi.

• Robakowo Dworek (dawna rządcówka) z końca XIX wieku. Dworek został odremontowany, jednakże
park jest zniszczony.

• Runowo Dworek (dawna rządcówka) z końca XIX wieku. Położony jest po lewej stronie wsi, od drogi
ze Szczodrzykowa do Pierzchna. Dworek i park są zniszczone, a trzy stawy położone na jego
terenie – zanieczyszczone. W drzewostanie dominują robinie, jesiony, klony i lipy.

• Dachowa,
Dworzyska,
Dziećmierowo,
Radzewo,
Żerniki

Zespoły dworskie będące własnością prywatną. Obiekty są zniszczone i stanowią na dzień
dzisiejszy jedynie walor potencjalny.

GMINA MOSINA

• Rogalin Pałac przy trasie wojewódzkiej 431. Historia pałacu rogalińskiego sięga drugiej połowy XVIII
wieku, kiedy właścicielem dóbr stał się Kazimierz Raczyński, późniejszy marszałek koronny
na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. W latach 1768–1774 zbudowano dla nie-
go późnobarokowe założenie pałacowe wg projektów nieznanego architekta, po-
chodzącego najprawdopodobniej z kręgu saskiego. W latach 80. XVIII wieku przeprowa-
dzono modernizację wnętrz pałacu w stylu klasycystycznym. Autorami projektów byli
najwybitniejsi wówczas architekci królewscy: Dominik Merlini i Jan Christian Kamsetzer.
Właściciel Rogalina w latach 1810–1845 Edward hr. Raczyński przebudował salę balową na
zbrojownię o neogotyckiej dekoracji, a kaplicę pałacową w skrzydle południowym na bi-
bliotekę i archiwum. W 1820 roku na wschodnim krańcu osi założenia wzniósł kaplicę – ko-
pię rzymskiej świątyni Maison Carree w Nimes niedaleko Marsylii – pełniącą jednocześnie
funkcję mauzoleum rodowego. W latach 90. XIX wieku, kiedy właścicielami Rogalina byli
Edward Aleksander Raczyński i jego żona Róża z hr. Potockich, krakowski architekt Zygmunt
Hendel prowadził w pałacu szeroko zakrojone prace remontowo-konserwatorskie. Hendel
był autorem projektu neobarokowej biblioteki na piętrze pałacu. W latach 1911–1912
Edward Aleksander Raczyński wzniósł poniżej południowej oficyny pałacu budynek galerii
malarstwa, w którym umieścił gromadzoną przez siebie od lat 80. kolekcję malarstwa. Był
to jeden z nielicznych w tym czasie na ziemiach polskich obiektach zbudowanych od
początku z myślą o udostępnianiu go publiczności.
W czasie II wojny światowej, kiedy pałac był siedzibą Hitler – Jugend Gebietsfuhrerschule, i
krótko po jej zakończeniu wyposażenie pałacu uległo prawie całkowitemu rozproszeniu.
Zachowała się znaczna część zbiorów, zdeponowana w przededniu wojny przez Rogera Ra-
czyńskiego w warszawskim Muzeum Narodowym, galerii rogalińskiej. Ocalały też portrety
rodzinne i nieliczne wyroby rzemiosła artystycznego. W 1949 roku pałac w Rogalinie stał się
Oddziałem Muzeum Wielkopolskiego, przemianowanego w 1950 roku na Muzeum Naro-
dowe w Poznaniu. W 1991 roku syn twórcy rogalińskiej galerii – Edward Bernard hr. Raczyń-
ski, Prezydent RP na Uchodźstwie, powołał Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum Narodo-
wym w Poznaniu, której przekazał prawa własności do pochodzących z pałacu dzieł sztuki
oraz zespołu rezydencjonalnego.
Położoną malowniczo w dolinie Warty rogalińską rezydencję wraz z ogrodem francuskim z
drugiej połowy XVIII wieku otacza park krajobrazowy w stylu angielskim, z unikatowym w
skali europejskiej skupiskiem starych dębów. Spośród nich największą sławą cieszą się,
noszące imiona legendarnych słowiańskich braci, dęby Lech, Czech i Rus. W parku znajduje
się ponad tysiąc drzew uznanych za pomniki przyrody. Zachwyt wzbudza majestatyczny
dąb Edward rosnący na nadwarciańskich łąkach.

• Babki Zespół folwarczny: rządówka, stodoła, obora, chlewnia.

• Ludwikowo Ruiny zameczku na wyspie Jeziora Górckiego (1824).

• Sowiniec Zespół folwarczny, lata 70. XIX wieku, obecnie własność PGR Słowiniec, murowane budyn-
ki: obora, spichlerz, kuźnia, chlewnia, stodoła.
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GMINA STĘSZEW

• Będlewo Pałac o rozbudowanej bryle, wzniesiony w 1866 roku przez Potockich w stylu gotyku ro-
mantycznego. W fasadzie frontowej, po bokach, dwie nierównej wysokości wieże (ośmio-
boczna i okrągła). Za pałacem rozciąga się obszerny park krajobrazowy z małym stawkiem i
pomnikowymi drzewami. Obecnie znajduje się tam Ośrodek Konferencyjny Instytutu Mate-
matycznego PAN.

• Strykowo Pałac wybudowany w 1900 roku.

• Modrze Eklektyczny pałac z 1880 roku.

• Wronczyn Dwór z XVIII/XIX wieku.

• Wielkawieś Dwór z XIX/XX wieku.

• Jeziorki Pałac zbudowany pod koniec XIX wieku, przebudowany w pocz. XX wieku, obecnie siedzi-
ba szkoły podstawowej.

• Sapowice Eklektyczny dwór z połowy XIX wieku.

• Skrzynki Pałac z połowy XIX wieku.

• Trzebaw We wsi wzmiankowanej w 1241 roku zachował się dwór z XIX wieku oraz folwark i ładny park.

• Strykowo Neogotycki pałac z 1900 roku, przypominający sylwetką zamek obronny.

2.2.4. Zabytki architektury, kultury materialnej i użytkowej

GMINA KOMORNIKI

• Wiry,
Rosnówko,
Łęczyca/Wiry

Ceglane wiadukty łukowe na linii kolejowej Poznań–Wolsztyn uruchomionej w 1909 roku.
Ściany czołowe również ceglane, łączące się z trójkątnego kształtu ceglanymi murami opo-
rowymi, które podtrzymują skarpy nasypu.

• Wiry Nad rzeka Wirynką przebiega most kolejowy linii Poznań-Wolsztyn uruchomiony w roku
1909 roku. Jest to ceglany most łukowy o 3 półkolistych arkadach. Wznosi się na ok. 20 m
ponad koryto rzeczki.

• Szreniawa Wieża mauzoleum Bierbaumów. Wznosi się ok. 500 m na wschód od wsi Szreniawa, na szczy-
cie wzgórza kemowego (118 m n.p.m.), porośniętego borem mieszanym. Neogotycka bu-
dowla z nietynkowanej cegły w formie 8-bocznej wieży, stojącej w kwadratowej dolnej kon-
dygnacji. Zbudowana ok. 1880 roku przez Bierbaumów ze Szreniawy jako kaplica grobowa
tragicznie zmarłej córki. Jej rodzice kazali się pochować w grobie pod wieżą (pozostało po
nim zagłębienie w ziemi). Otoczenie miało dawniej charakter parkowy, ale zadrzewienie
wskutek braku konserwacji zdziczało. Wieża została zaadaptowana na punkt widokowy.

GMINA KÓRNIK

• Kórnik,
Plac
Niepodległości

Ratusz (1907) usytuowany na środku rynku, neobarokowy, murowany, dwukondygnacyjny
z mansardowym dachem i wieżyczką zwieńczoną hełmem z iglicą. W 2004 roku ratusz zo-
stał wyremontowany. Na północno-wschodniej ścianie budynku dobudowano szklane pa-
tio, a pod nowym zegarem swoje miejsce znalazł kur. W południe mieszkańcy mogą
usłyszeć z ratuszowej wieży hejnał kórnicki oraz kura. W ratuszu mieści się siedziba Urzędu
Miejskiego w Kórniku

• Bnin,
Rynek

Ratusz (1777) usytuowany na środku rynku (w trakcie remontu). Wzniesiony w stylu baro-
kowym, piętrowy, na rzucie prostokąta, z cegły, otynkowany. Między kondygnacjami znaj-
duje się gzyms kordonowy, na narożach – lizeny. Na mansardowym dachu czworoboczna
wieżyczka nakryta hełmem z latarnią i iglicą. W ratuszu mieści się siedziba Rady Miejskiej w
Kórniku i Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw – Redakcja „Kórniczanina”.

LUBOŃ

• ul. Powstańców
Wlkp. 19

W latach 1870–1877 mieściła się w Żabikowie, na terenie dzisiejszego Lubonia, w budynku
istniejącym do dzisiaj przy ul. Powstańców Wlkp.19, Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Po-
wstała staraniem Augusta Cieszkowskiego, słynnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji
rolniczej. Była ona jedyną wyższą uczelnią na ziemiach polskich pod zaborem pruskim.
Mimo krótkiej, bo niespełna siedmioletniej działalności, wywarła znaczący wpływ zarówno
na poziom rolnictwa wielkopolskiego, jak i na rozwój wyższego szkolnictwa rolniczego,
dając początki dzisiejszej Akademii Rolniczej w Poznaniu.
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• ul. dr R. Maya Zakłady Chemiczne Luboń. Budynki fabryczne murowane (1909–1914), arch. Hans Poelzig:
– produkcji kwasu siarkowego, cz. rozebrany, nie użytkowany,
– produkcji soli fosforowych, obecnie warsztat budowlany, remontowany w latach 60.

XX wieku,
– przetworów kostnych, obecnie produkcji fosforu, rozbudowany w latach 60. XX wieku,
– produkcji superfosfatu, obecnie wielofunkcyjny, remontowany i przebudowany po 1960,
– klejarnia i warsztat wydziału superfosfatu granulowanego, obecnie magazyn opako-

wań, przebudowany w latach 70. XX wieku,
– magazyn pirytu, obecnie warsztat i biuro konstruktorskie, przebudowane w latach 60.

XX wieku,
– magazyn superfosfatu pylistego, tzw. hala Poelziga, przebudowany w latach 60. XX

wieku,
– warsztat mechaniczny, obecnie elektryczny, przebudowany po 1945,
– kotłownia z kominem, przebudowany 1948–1955,
– kotłownia rezerwowa, obecnie budynek socjalny, przebudowany w 1963.
Most kolejowo-drogowy, żelbetonowy (1909–1910).

• ul. Armii
Poznań 51/51a,
ul. dr Maya 1–4

Kolonia mieszkalna:
– dom murowany, lata 20. XX wieku,
– 4 domy murowane, lata 20. XX wieku.

• ul. Armii
Poznań

Zabudowa fabryczna (1904–1908) należąca do niedawna do WPPZ (pierwotnie 2 przedsię-
biorstw: przetwórni ziemniaczanej Kellmanna i fabryki drożdży von Synera).
Budynki fabryczne północnej część zakładu, murowane: bednarnia i stolarnia, obecnie wydział
automatyki; budynek gospodarczy; elektrownia i kotłownia, obecnie gorzelnia, przebudowa-
ne; krochmalnia pszenna, obecnie nie użytkowana, (1924); magazyn beczek, obecnie magazyn
gospodarczy; magazyn wyrobów gotowych, obecnie wydział produkcji białka, rozbudowany;
remiza straży pożarnej, rozbudowana w 1958; suszarnia mączki z wieżą próżniową i warsztat;
stacja rafinacji krochmalu, częściowo rozebrana, – styropiarnia (1921–1925); warsztat mecha-
niczny, obecnie Elektryczny; wieża próżniowa suszarni krochmalu.
Budynki fabryczne południowej części zakładu, murowane, początek XX wieku: – drożdż-
ownia, rozbudowana; malasownia (1904–1908); słodownia; warsztat elektryczno-mecha-
niczny; komin przy kotłowni (1904–1908).

• ul. Armii
Poznań 49,
ul. Armii
Poznań 41, 43,
47, 64 i 67,
ul. Armii
Poznań 39,
ul. Ratajskiego
1–6

Kolonia mieszkalna:
– murowany dom dyrektora, obecnie przychodnia zakładowa i mieszkania (1904),
– 5 murowanych domów (ok. 1904),
– murowany dom (1924),
– 6 murowanych domów (1904).

GMINA MOSINA

• Mosina
centrum

Zachowany średniowieczny układ przestrzenny, z centralnie położonym, czworobocznym
rynkiem i odchodzącymi od niego wąskimi uliczkami. W szeregu kamieniczek oglądanych z
Kanału Mosińskiego wyróżnia się charakterystyczny budynek z cegły z wysoką wieżą (dawną
wieżą ciśnień) oraz stara bożnica z 1870 roku – obecnie Izba Muzealna i Galeria Miejska.

• Szosa
Poznańska

• ul. Słowackiego

• ul. Sowiniecka

• ul. Spokojna

• ul. Strzelecka

• ul. Szkolna

• ul. Śremska

Domy murowane z lat 30. XX wieku, nr: 49, 50, 52, 53.

Domy murowane z XIX wieku, nr: 1, 3, 13, 14 oraz 12 (1927).

Domy murowane: nr 3 (koniec XIX), nr 5 (4 ćwierć XIX wieku), nr 8 (początek XX wieku), nr
10 (1934, Arch. Ochota), nr 48 (lata 20. XX wieku), nr 51 (lata 30. XX wieku), nr 52 (1895)
oraz nr 2 – murowana stodoła z końca XIX wieku.

Dom murowany nr 1 (2 połowa XIX wieku) oraz nr 4 (XIX wiek), stodoła i budynek gospo-
darczy murowane (z końca XIX wieku).

Domy murowane z przełomu lat 20. i 30. XX wieku, numery: 2, 5 (arch. Józef Grygier), 22
(arch. Stanisław Trener), 30, 38, 40, 44, 46, 52, 56.

Dom murowany nr 1 z początku XX wieku.

Domy murowane z lat 30. XX wieku, numery: 2, 10, 11, 12 (obecnie USC), 60.
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• ul. Tylna

• ul. Wawrzyniaka

• ul. Wąska

• ul. Rzeczpospo-
litej Mosińskiej

• ul. Zieleniec

• ul. Mickiewicza

• ul. Reymonta

Domy murowane z XIX wieku, numery: 3, 4, 6 oraz nr 12 – spichlerz murowany z końca XIX
wieku.

Domy murowane nr 1 (początek XIX wieku), nr 7 – kuźnia (obecnie dom mieszkalny) oraz z
początku XX wieku: nr 8, 9, 10, 15.

Domy murowane z XIX wieku nr 1 i 4 (przebudowywany), Cegielnia Pożegowo, Zakłady
BARWA.

Domy murowane z lat 20. XX wieku, nr: 23, 24.

Dom murowany z lat 20. XX wieku, nr 4.

Domy murowane z lat 30. XX wieku, nr: 2, 3, 4, 9, 17, 27, 28, 35, 36, 37, 40, 41 oraz nr
10/11, 12, 20 (ok. 1905) i 14a (początek XX wieku).

Domy murowane z ok. 1905 roku, nr 1/2, 3, 4/5, 11/12, 15/16, 20/21 oraz nr 6 (lata 20. XX
wieku), nr 10 (początek XX wieku), nr 18 (murowany, początek XX wieku), nr 23 (lata 30. XX
wieku).

• ul. Fiedlera Zespół Zakładów Farbiarskich BARWA, była farbiarnia Kałamajskiego – po 1920: murowa-
ne: budynek farbiarni z wieżą i hala z lat 20. XX wieku.

Zespół cegielni, wł. Poznańskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej (4 ćwierć XIX wieku):
budynek administracyjny, suszarnia cegieł, budynek warsztatowy, budynek mieszkalny
(początek XX wieku).

Pozostałości zespołu cegielni, obecnie rozlewnia oleju i magazyn (4 ćwierć XIX wieku): su-
szarnia cegieł, wypalarnia cegieł, warsztat, 2 budynki mieszkalne, przebudowywane.

• Babki Leśniczówka, obecnie dom nr 8, wł. nadleśnictwo Babki, murowany z początku XX wieku.

• Baranowo Zagroda nr 5: dom murowany szachulcowy z początku XX wieku, obora.

Dom nr 6, wł. Nowak, dom drewniany szachulcowy z początku XIX wieku.

• Borkowice Zagroda nr 5: dom murowany z końca XIX wieku, wł. Roszak, ze stodołą drewnianą.
Dom nr 22, wł. Urbaniak, szachulcowy z pierwszej połowy XIX wieku.
Zagroda nr 23, wł. Wojciechowicz, dom drewniany szachulcowy z początku XIX wieku wraz
ze stodołą.
Dom nr 26, wł. Kozakiewicz, murowany szachulcowy z XIX wieku.
Stodoły w zagrodach nr 20 (drewniana, druga połowa XIX wieku, wł. Roszak) oraz nr 27
(szachulcowa drewniana, wł. Jóźwiak).

• Daszewice

• ul. Poznańska

Wiatrak koźlak z XIX wieku.

Dom nr 31, murowany z końca XIX wieku.

• Drużyna Dom nr 19, wł. Walkowiak, drewniany szachulcowy, z XIX wieku.

• Krajkowo Dom nr 23, wł. Przybylski, szachulcowy, z pierwszej połowy XIX wieku.

• Krosinko Szkoła Podstawowa, obecnie Szkoła Zbiorcza, murowana z roku 1909.

Drewniany dom z 1816 roku – nr 125.

Domy letniskowe z lat 30. XX wieku: nr 57, 59, 60.

• Krosno
ul. Główna

Budynki szachulcowe z XIX wieku, dom nr: 28 (wł. Walenciak), dom nr 68 (wł. Żukowski),
obora w zagrodzie nr 14, stodoła w zagrodzie nr 36.

• Ludwikowo Na przełomie XIX i XX wieku w Ludwikowie powstał prywatny ośrodek uzdrowiskowy. Kil-
kanaście lat później doprowadzono bocznicę kolejową od linii Poznań –Wrocław ze stacją w
Osowej Górze. W 1927 roku budynki zmodernizowano i rozbudowano, obiekt pełnił funk-
cję sanatorium. Obecnie znajduje się tu Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. Stanisława Staszi-
ca. Na terenie szpitala jest wiele budynków, które są dobrym przykładem XIX-wiecznego
stylu uzdrowiskowego: pawilon I (ok.1899–1902), remont i przebudowa 1926–27, częścio-
wa rekonstrukcja 1986–88, pawilon II (1930), weranda północna, drewniana (1899–1902),
weranda wschodnia, drewniana (1899–1902), willa dyrektora, obecnie budynek admini-
stracji (1929), budynek mieszkalny (1930), budynek gospodarczy (1930), elektrownia (ok.
1930), stacja pomp (ok.1930) oraz park z pocz.ątku XX wieku.

• Mieczewo
ul. Podgórna

Dom szachulcowy, nr 2, wł. Piasecki, z drugiej połowy XIX wieku.
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• ul. Szeroka Domy murowane z końca XIX/początku XX wieku: nr 9, nr 17 (wł. Matuszewski), nr 18 (wł.
Majchrzak), nr 20 (wł. Ochowiak), nr 25 (wł. Kurek), nr 37 (wł. Kozłowski) oraz szachulcowy
dom z XIX wieku nr 24 (wł. Rozmiarek) i dom nr 27 – drewniany szachulcowy, murowany w
drugiej połowie XIX wieku (wł. Michalewski).

• Nowinki Szkoła powszechna, obecnie szkoła podstawowa, murowana, z 1913 roku.
Domy nr 8 (wł. Jeżowicz, szachulcowy, z pierwszej połowy XIX wieku), nr 22 (wł. Wolski,
szachulcowy murowany z 1777 roku), nr 26 (wł. Walkowiak, szachulcowy, z pierwszej
połowy XIX wieku).

• Pecna

• ul. Główna 50

• ul. Główna

• ul. Dębowa

• ul. Kozia

Dworzec kolejowy, murowany z początku XX wieku.

Szkoła powszechna, obecnie szkoła podstawowa, murowana, z początku XX wieku.

Domy szachulcowe z drugiej połowy XIX wieku: nr 14 (wł. Hunter), nr 47 (wł. Kukiełka), nr
65 (wł. Kierowski), nr 68 (wł. Miara), nr 70 (wł. Krakowiak).

Dom nr 1 (wł. Mrożek), szachulcowy, koniec XIX.

Dom nr 1 (wł. UG Mosina), szachulcowy, z pierwszej połowy XIX wieku, dom nr 6 (wł. Bere-
ta), murowany z końca XIX wieku, dom nr 10 (wł. Matecki), murowany, szachulcowy z
początku XX wieku oraz dom nr 18 (wł. Gierek), murowany z początku XX wieku.

• ul. Sosnowa Dom nr 1 (wł. Bolewska), murowany z początku XX wieku.

• Radzewice

• ul. Długa

Szkoła powszechna, obecnie dom mieszkalny (wł. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót In-
stalacyjnych, Poznań, ul. Strzelecka 2/6), murowana, z początku XX wieku.

Zagroda nr 5 (wł. Stelmasiak): dom murowany z końca XIX wieku, drewniana stodoła (1832).
Dom nr 6, obecnie restauracja, budynek murowany (1906).
Dom nr 10 (wł. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych), murowany z początku
XX wieku.
Dom nr 14 (wł. J.B. Janiccy), szachulcowy, drewniany/murowany (1804).
Dom nr 24 (wł. Jesse), szachulcowy, drewniany/murowany, z pierwszej połowy XIX wieku.
Dom nr 25 (wł. Szustakiewicz), szachulcowy, drewniany z drugiej połowy XIX wieku.
Stodoła w zagrodzie nr 26 (wł. Jóźkowiak), szachulcowa, z pierwszej połowy XIX wieku.

• Rogalinek
ul. Wodna

Dom nr 1, murowany z 1912 roku, przebudowany w 1920.

• Sasinowo
ul. Poznańska

Dom nr 10 (wł. Jędrzejczak), szachulcowy z pierwszej połowy XIX wieku.

• Sowinki Zespół szkoły: szkoła powszechna, obecnie podstawowa, budynek szachulcowy z końca
XVIII wieku oraz stodoła szachulcowa z połowy XIX wieku.

Zagroda nr 5 (wł. Godnicka): dom szachulcowy, murowany (1776), stodoła drewniana z
pierwszej połowy XIX wieku.

Dom (wł. Staśkowiak) szachulcowy z pierwszej połowy XIX wieku.

• Świątniki
ul. Kórnicka

• ul. Śremska

Dom nr 1 (wł. Nowicki), murowany, z początku XX wieku oraz dom nr 8 (wł. Szatkowska),
murowany, z XIX wieku.

Dom nr 8 (wł. Osuch), murowany (1901) oraz dom nr 13, murowany (1895).

• Wiórek

• ul. Szkolna

Szkoła powszechna, obecnie szkoła podstawowa, murowana, z początku XX wieku.

Dom nr 4 (wł. Kaczor), szachulcowy (1868).

• Żabinko Zespół szkoły podstawowej: szkoła, murowana/drewniana (1914), stodoła szachulcowa z
początku XX wieku.

Dom nr 9 (wł. Łowicki), szachulcowy, drewniany z drugiej połowy XIX wieku, dom nr 10
(wł. Bzdęga), szachulcowy, drewniany z drugiej połowy XIX wieku, dom nr 30 (wł.
Włodara), szachulcowy, murowany/drewniany (1823).

Stodoła w zagrodzie nr 32 (wł. Zagórski), drewniana, z końca XIX wieku.

PUSZCZYKOWO

• Puszczykowo i
Puszczykówko

Stacje kolejowe i zabytkowe drewniane dworce (1905).

• ul. Wodziczki Dawny pensjonat „Rusałka” z lat 20. XX wieku.
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• ul. Prof.
Dąmbskiej

Dom Wypoczynkowy LECH (1928).

• ul. Mickiewicza
1

Willa nr 1.

• ul. Słowackiego
1

Muzeum i Pracownia Literacka A. Fiedlera (1926–1929) – budynek wraz z ogrodem.

• ul. Podleśna 10,
ul. Jasna 8
ul. Sobieskiego
50

Domy zabytkowe (1910, 1913, 1927–1928).

• ul. Wysoka 1 Stara szkoła (1912).

GMINA STĘSZEW

• Stęszew
Rynek

Pochodzący z XVIII wieku budynek podcieniowy. Jest to najstarszy budynek mieszkalny w
Stęszewie – obecnie siedziba Muzeum Regionalnego.

• Będlewo Dom szachulcowy z XIX wieku.

• Tomice XIX-wieczny wiatrak.

2.2.5. Zabytki archeologiczne

GMINA KÓRNIK

• Półwysep Szyja
(Jezioro Bnińskie)

Odkryte zostały ślady osady ludności kultury łużyckiej oraz dwa wczesno-
średniowieczne grodziska: starsze, pierścieniowate, z X–XIII wieku, otoczo-
ne wałami drewniano-ziemnymi, stożkowate, z drugiej połowy XIII wieku.

• Koninko Pozostałości grodzisk wczesnośredniowiecznych, raczej nie udostępnione
do zwiedzania.

• Kórnik, Bnin, Żerniki, Borówiec,
Dziećmierowo, Koninko, Bier-
natki, Kamionki, Runowo,
Skrzynki, Czołowo, Błażejewko,
Dachowa, Kromolice

Cmentarzyska – brak inwentaryzacji, nie udostępnione do zwiedzania.

GMINA STĘSZEW

• Krąplewo Grodzisko w stanie dobrym, nie wymaga zabiegów konserwatorskich.

• Stęszew Fundamenty zamku – wymagają znakowania i odsłonięcia rzeźby.

2.2.6. Muzea, skanseny, kolekcje i wystawy

GMINA BRODNICA

• Jaszkowo 12,
Izba Pamięci
Edmunda Boja-
nowskiego

Muzeum znajduje się w budynku, który był domem macierzystym (1856–1873) i nowicja-
tem zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, założonym w 1856
roku. Poświęcone jest twórcy zgromadzenia; znajdują się tu pamiątki po prowadzonych
przez siostry ochronkach wiejskich.

• Manieczki, Mu-
zeum Generała
Józefa Wybic-
kiego
ul. Józefa Wy-
bickiego 4

Położone w parku krajobrazowym, pamiątki z okresu Józefa Wybickiego, grób Józefa Wy-
bickiego przy kościele św. Katarzyny w Brodnicy.

GMINA DOPIEWO

• Dopiewo,
ul. Fiałkowo 12

Kolekcja starych samochodów I motocykli, których właścicielem jest mieszkaniec gminy Zbi-
gniew Kopras.
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GMINA KOMORNIKI

• Muzeum
Narodowe
Rolnictwa
i Przemysłu
Rolno-
-Spożywczego
w Szreniawie

Posiada bogate zbiory związane z rolnictwem, ma charakter ogólnopolskiej placówki doku-
mentującej historię i współczesność gospodarki rolnej i kultury społecznej wsi. Jest jedynym
tej rangi muzeum rolnictwa w Polsce i jednym z nielicznych i największych w Europie. Dwór,
w którym mieści się siedziba muzeum, wybudowany został w 1852 roku przez Bierbaumów,
założycieli wsi. Ekspozycje mieszczą się na powierzchni 10 hektarów (fragment dawnego
parku dworskiego i gospodarstwa folwarcznego z zabytkowymi budynkami gospodarczy-
mi), a ogólna powierzchnia ekspozycyjna wynosi ponad 5 tys. m2. Ekspozycje plenerowe
stanowią między innymi – skansen pszczelarski, maszyny i urządzenia związane z prze-
mysłem cukrowniczym, kieraty oraz zestaw urządzeń związanych z zaopatrzeniem wsi i rol-
nictwa w wodę.
Wystawy stałe: Dzieje rolnictwa od VIII do XVIII wieku, Rzemiosło wiejskie, Przetwórstwo i
przemysł rolno-spożywczy, Bartnictwo i pszczelarstwo, Gleboznawstwo, Melioracja, Ochro-
na roślin, Postęp techniczny w rolnictwie XIX i XX wieku, Dzieje ogrodnictwa, Hodowla ro-
ślin, Paszoznawstwo, Lecznictwo i weterynaria, Chów i hodowla zwierząt gospodarskich,
Technika zbioru, omłotu, czyszczenia, sortowania i przechowywania ziemiopłodów, Trans-
port wiejski, Agrolotnictwo, Źródła energii w rolnictwie, Zaopatrzenie wsi w wodę, Historia
społeczna wsi, Dzieje piwowarstwa.
Imprezy 2006 rok: Pokazy zdobienia pisanek, Jarmark wielkanocny, Festyn Zielonoświątko-
wy, Żydzi – historia i kultura, Szreniawskie spotkania traktorów, Wesele wiejskie, Omłoty w
Szreniawie, Jesień w domu i zagrodzie, Retro-Show, Zwyczaje i obrzędy bożonarodzenio-
we, Jarmark bożonarodzeniowy.

• Izba Muzealna
Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi
Komornickiej w
Gimnazjum w
Komornikach

Prowadzona jest przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej.

GMINA KÓRNIK

• Muzeum
na Zamku
Kórnickim

Ekspozycja obejmuje obrazy mistrzów polskich i obcych (wśród nich wiele portretów staro-
polskich), meble różnych stylów i epok, rzeźby, kolekcje numizmatyczne, wyroby rzemiosła
artystycznego, militaria obejmujące broń i zbroje polskie i wschodnie, zbiory etnograficzne i
archeologiczne, trofea myśliwskie i przyrodnicze z Australii, Polinezji i Madagaskaru przy-
wiezione do kraju przez Władysława Zamoyskiego.

• Wozownia
w Kórniku

Wozownia z XIX wieku. Znajduje się ok. 150 m na północ od zamku. W wozowni stoją trzy
karety hrabiowskie z połowy XIX wieku, zakupione przez Jana Działyńskiego, oraz jedna kare-
ta włościańska

• Muzeum
Dendrologiczne
w Arboretum
w Kórniku

Należy do najstarszych zachowanych na terenie Arboretum dawnych budowli parkowych.
Pierwotnym elementem tego budynku jest ośmiościenna rotunda z połowy XVIII wieku,
która jest budowlą z dawnego parku francuskiego. Powiększona o przybudówkę w latach
40. XIX wieku przez Tytusa Działyńskiego, przeznaczonej na bibliotekę. W muzeum można
oglądać fragmenty i przekroje pni, próbki drewna, szyszki, owoce i nasiona wielu roślin
drzewiastych z całego świata

• Oficyna
„Klaudynówka”
oraz przyziemia
Zamku
Kórnickiego

Pomieszczenia w przyziemiach Zamku Kórnickiego oraz w oficynie zamkowej „Klaudynów-
ka”, o łącznej powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, od kilku lat pełnią z powodze-
niem funkcję galerii malarstwa, rzeźby, fotografii, tkaniny artystycznej. Co roku odbywa się
kilka wystaw prezentujących indywidualny dorobek artystów bądź stanowiących przegląd
twórczości kilku czy nawet kilkunastu twórców. Plan wystaw układany jest obecnie z po-
nadrocznym wyprzedzeniem.

LUBOŃ

• Muzeum
Martyrologiczne
w Żabikowie

W Luboniu- Żabikowie od 1976 roku mieści się Muzeum Martyrologiczne powstałe na tere-
nie i w obiektach będących pozostałością po niemieckim obozie karno-śledczym funkcjo-
nującym w latach 1941–1945. Obóz hitlerowski w Żabikowie został założony w kwietniu
1943 roku. Do wiosny 1944 roku funkcjonował równolegle z obozem w Forcie VII w Pozna-
niu, którego był kontynuacją. W chwili likwidacji obozu, 27 kwietnia 1944 roku, w Forcie VII
przebywało 750 więźniów. Komendant Reinhold Hans Walter wraz z całą załogą liczącą od
80 do 100 esesmanów przeniósł się do Żabikowa. Obóz o powierzchni ok. 3,75 ha podlegał
poznańskiemu gestapo i zorganizowany został na terenie dawnej cegielni. Członek ICOM
(International Council of Museums).
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GMINA MOSINA

• Pałac
Raczyńskich
w Rogalinie,
Muzeum
Narodowe
w Poznaniu

Zwiedzać można dwa skrzydła pałacowe, galerię malarstwa oraz powozownię. Ekspozycja
wnętrz w skrzydle południowym odwołuje się do kolejnych epok w dziejach pałacu i historii
rodu Raczyńskich, prezentując ciekawy zespół obrazów, rzemiosła artystycznego i mebli.
Szczególnym miejscem jest znajdujący się w skrzydle północnym Gabinet Edwarda hr. Raczy-
ńskiego, który jest wierną rekonstrukcją pokoju w londyńskim mieszkaniu przy 8 Lennox Gar-
den, gdzie Prezydent RP na Uchodźstwie spędził ostatnie 26 lat swojego życia. Galeria malar-
stwa, po raz pierwszy od 1939 roku, prezentuje zbiór ponad 250 obrazów z kolekcji Edwarda
Aleksandra Raczyńskiego, wielkiego znawcy sztuki, wieloletniego prezesa Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Podziwiać więc można w Rogalinie płótna najwybitniej-
szych malarzy polskich przełomu XIX i XX wieku: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego,
Jacka Malczewskiego, Juliana Fałata, Olgi Boznańskiej, Leona Wyczółkowskiego oraz dzieła
znanych artystów europejskich, m.in. Fritsa Thaulowa, Maurice’a Chabasa, Alberta Besnarda,
George’a Buysse, Luisa Comforta Tiffany`ego i wielu innych. Warto odwiedzić również powo-
zownię z kolekcją zabytkowych pojazdów konnych i akcesoriów podróżnych.

• Ośrodek
Muzealno-
-Dydaktyczny
WPN
w Jeziorach

W skład kompleksu edukacyjnego wchodzi Muzeum Przyrodnicze, Leśna Szkoła oraz cztery
ścieżki dydaktyczne. Muzeum Przyrodnicze mieści się w czterech salach. W pierwszej sali
zwiedzający muzeum mogą obejrzeć mapę plastyczną WPN oraz zapoznać się z informacjami
ogólnymi, jak: historia starań o utworzenie parku, pomniki przyrody, ekosystemy. Szczególną
uwagę poświęcono leśnym zbiorowiskom roślinnym. W drugiej sali umieszczono w gablo-
tach skały i minerały, a obok tablice na temat geologii oraz polodowcowej rzeźby terenu. W
podświetlonych kasetonach przedstawiona została tematyka dotycząca jezior. Część sali
przeznaczona dla najmłodszego odbiorcy ukazuje w postaci dioramy fragment lasu z jego
mieszkańcami. Trzecia sala poświęcona jest w całości zagadnieniom związanym z ornitologią.
W gablotach przedstawiono ptaki oraz kolekcję jaj ptasich. Zwiedzający mogą zapoznać się
również z rozmaitymi typami budek lęgowych. Czwarta sala ukazuje problematykę związaną
z entomologią. W bogatej kolekcji owadów wyróżnia się duży zbiór motyli. W holu barwne
fotogramy ukazują wszystkie polskie parki narodowe oraz ich rozmieszczenie na mapie.
W Leśnej Szkole prowadzone są zajęcia z młodzieżą szkolną. W trakcie czterogodzinnego
programu edukacyjnego młodzież zapoznaje się z przyrodą WPN, poprzez gry i zabawy
uczniowie poznają świat roślin i zwierząt parku oraz nabywają podstawowe informacje na te-
mat parków narodowych w Polsce. Uczestnicy zajęć mają też okazję wzięcia udziału w kon-
kursach plastycznych oraz obejrzenia filmów o tematyce przyrodniczej.
Ścieżki dydaktyczne – ich zadaniem jest przekazywanie wiedzy o przyrodzie i zjawiskach w
niej zachodzących w nawiązaniu do konkretnych przykładów w terenie. W WPN wyznaczono
cztery ścieżki dydaktyczne: ścieżkę z Osowej Góry do Jezior, z Osowej Góry nad Jez. Bu-
dzyńskie oraz Nadwarciańską Ścieżkę Dydaktyczną (z Puszczykowa do Kątnika) można
zwiedzać indywidualnie, korzystając z wydanych przez park przewodników. Ścieżka przy
Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym przeznaczona jest do prowadzenia zajęć w ramach Leśnej
Szkoły. Na poszczególnych przystankach poznaje się m.in.: pomniki przyrody, obszary ochro-
ny ścisłej, formy polodowcowej rzeźby terenu.

• Izba Muzealna
oraz Galeria
Miejska
w Mosinie
ul. Niezłomnych

Mieszczą się na placu utworzonym pomiędzy Kanałem Mosińskim i budynkiem Starej Syna-
gogi. W Galerii Miejskiej swoje prace prezentują wykładowcy i studenci z poznańskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, a Izba Muzealna przechowuje pamiątki z dziejów miasta i gminy Mo-
sina. Na placu znajduje się rzeźba z brązu przedstawiająca „Eleganta z Mosiny” – postać z
legendy, ożywioną przez Romana Czeskiego, lokalnego artystę.

PUSZCZYKOWO

• Muzeum-
-Pracownia
Literacka
Arkadego
Fiedlera
z Ogrodem
Tolerancji,
Puszczykowo
ul. Słowackiego
1

Muzeum-Pracownia mieści się w starym domu rodziny Fiedlerów w Puszczykowie pod Po-
znaniem i składa się z kilku części:
Ekspozycji wewnętrznej, znajdującej się w starym domu rodzinnym Fiedlerów. W Mu-
zeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera zgromadzono fascynujące pamiątki i trofea z
licznych podróży Fiedlerów po świecie. Są tu oryginalne eksponaty z Ameryki Północnej i
Południowej, Afryki i Azji – przywiezione z licznych podróży przez Arkadego Fiedlera oraz jego
synów Marka i Arkadego Radosława. Uwagę przyciągają cuda rękodzieła różnych ludów: rze-
źby i maski obrzędowe, instrumenty muzyczne, arsenał łuków, włóczni i myśliwskich dmu-
chawek, trofea ludzkich głów preparowanych przez Indian Hibarów oraz mnóstwo innych
osobliwości. Jest też wiele eksponatów reprezentujących faunę odległych kontynentów, np.
najpiękniejsze motyle tropikalne. Trzy nowe pomieszczenia pod nazwą „Tajemniczy świat In-
dian” poświęcono kulturze Azteków, Majów i Inków. Kolekcję uświetnia bogaty zbiór książek
Arkadego Fiedlera – wydania 32 tytułów w 23 językach.
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Ekspozycja zewnętrzna – w Ogrodzie Tolerancji wokół muzeum. Znajduje się tu niezwykła
kolekcja rzeźb będących wiernymi kopiami pomników dawnych kultur (np. Bramy Słońca z
Boliwii czy Kalendarza Azteków). Stoją tu także pomniejszone repliki piramidy Cheopsa i
Sfinksa. W Ogrodzie Tolerancji powstaje replika „Santa Marii”, słynnego statku Krzysztofa
Kolumba.

GMINA STĘSZEW

• Muzeum
Regionalne
w Stęszewie

Impulsem do utworzenia Muzeum było 600-lecie nadania praw miejskich miastu Stęszew,
które przypadło w 1970 roku. Na siedzibę muzeum wybrano stojący przy rynku dom pod-
cieniowy, najstarszy z zabudowy miasta. Zbiory gromadzono już od 1967 roku. Były to wte-
dy prawie wyłącznie dary lub przedmioty uratowane od zniszczenia. Przez te wszystkie lata
wraz ze zwiększającą się liczbą eksponatów powiększała się także sama siedziba muzeum.
Obecnie jest ono bardzo prężnie działającą instytucją. Poza stałą ekspozycją prezentującą
historię miasta i regionu organizowane są także wystawy czasowe i imprezy o charakterze
kulturalnym i edukacyjnym. Na szczególną uwagę zasługują pamiątki po Bractwie Kurko-
wym i Strzeleckim. Dzieci i młodzież z terenu gminy i miasta od dawna odbywają tutaj regu-
larnie lekcje muzealne.
Zasadniczym elementem ekspozycji jest stała wystawa historyczno- etnograficzna. Składają
się na nią przedmioty codziennego użytku, skrzynie posażne, narzędzia, wyroby i sprzęt rze-
miosła wiejskiego, instrumenty muzyczne, stroje ludowe. Wśród eksponatów są także do-
kumenty dotyczące uzyskania praw miejskich, kolekcja sztandarów, dokumenty na temat
udziału stęszewian w walkach narodowowyzwoleńczych itd. Organizowane są też specjal-
ne lekcje dla dzieci ze szkół gminnych. Muzeum jest również częstym współorganizatorem
konkursów wiedzy dla dzieci.

2.2.7. Oferta kulturalna – imprezy i wydarzenia

O jakości życia mieszkańców Mikroregionu świadczy bogata oferta kulturalna ośrodków i domów
kultury. Coraz częściej rolę ośrodków życia społecznego i kulturalnego pełnią również remizy strażac-
kie. Są w nich świetlice socjoterapeutyczne, w których rozwija się działalność kulturalna i praca wy-
chowawcza z młodzieżą. Zestawienie obiektów znajduje się w Załączniku nr 3.

Natomiast liczne imprezy kulturalne i sportowe są obok przyrody i zabytków magnesem przy-
ciągającym nie tylko mieszkańców. Kalendarz imprez odbywających się na omawianym terenie jest
bardzo bogaty. Są wśród nich imprezy małe – wpływające na integrację lokalnej społeczności i więk-
sze – o zasięgu ponadlokalnym, stanowiące potencjalną atrakcję dla przyjezdnych turystów. Nie tylko
ich ciekawy program, ale i skuteczna promocja mogą wpływać na wzrost ruchu turystycznego, stano-
wiąc formę aktywizacji gmin. Niestety brakuje koordynacji w ramach Mikroregionu WPN pomiędzy
gminami, a dotyczy to chociażby uzgodnienia terminów – bardzo często gminy próbują konkurować
ze sobą, zamiast współpracować. Gdyby jednak imprezy współgrały ze sobą, tworzyły pewną całość,
wtedy stałyby się bardziej atrakcyjne dla turystów i w naturalny sposób zachęcałyby do podróżowa-
nia po całym Mikroregionie.

Brakuje imprez o szerokim oddźwięku medialnym. Do świadomości ogólnopolskiej „przebiły się”
nieliczne imprezy czy wydarzenia, identyfikowane z gminami Mikroregionu, takie jak „Kórnickie Spo-
tkania z Białą Damą” czy „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej” (m.in. wybór „eleganta z Mosiny”). Cyklicz-
ne imprezy turystyczne i dydaktyczne organizowane są również przez Wielkopolski Park Narodowy.

Imprezy gminne w przeważającej części odbywają się w miesiącach wiosennych i letnich, w szczy-
cie sezonu turystycznego. Najbardziej popularne imprezy to te organizowane cyklicznie. Do najwa-
żniejszych z nich należą:

Luty

• Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Przełajowym, organizator: UKS Jedynka Kórnik, UM
Kórnik, WZK, Starostwo Powiatowe, OSiR Kórnik,

Kwiecień

• Rajd Rowerowy Terenami WPN, organizator: Wielkopolski Park Narodowy (ok. 100 uczestników),

• Kiermasz Ogrodniczy, miejsce: Dopiewo (druga połowa kwietnia),

• Pokaz Pisanek, miejsce: Komorniki,

• Festiwal Młodych Muzyków, organizator: gmina Kórnik, miejsce: Dom Strażaka, Kórnik,
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• Koncert Wiosenny, organizator: Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze – Chór Castellum Cantans,
miejsce: Zamek w Kórniku,

Maj

• Dzień Samorządowca, organizator: Rada Gminy Brodnica, miejsce: Brodnica (ostatnia sobota
maja),

• Majówka w gminie Dopiewo z zabawą dla młodszych i starszych gości (I sobota),

• Festyn Majowy z zabawą taneczną, miejsce: Komorniki,

• Rajd Rowerowy Śladami Historii – Szlakiem Papieskim, szlak liczy 26 km, ma charakter pętli,
rozpoczyna się i kończy w Ogrodzie Pamięci w Komornikach,

• Kwitnące Magnolie, zwiedzający Arboretum Kórnickie mogą posłuchać odbywających się w tym
czasie koncertów, organizator: Instytut Dendrologii PAN, miejsce: Arboretum Kórnickie PAN (1–3
maja),

• Kórnickie Spotkania z Białą Damą to impreza masowa, podzielona zazwyczaj na bloki dla dzieci i
dorosłych, w ramach której odbywają się występy znanych gwiazd polskiej estrady i artystów
gminnych oraz liczne towarzyszące imprezy sportowo-kulturalne (III weekend maja), organizator:
gmina Kórnik, miejsce: Zamek Kórnicki, rynek w Kórniku, OSiR, Arboretum Kórnickie PAN,

• Dni Azalii i Różaneczników, goście mogą podziwiać kwitnące azalie i różaneczniki, słuchając kon-
certów kwiatowych, organizator: Instytut Dendrologii PAN, miejsce: Arboretum Kórnickie PAN
(dwa ostatnie weekendy maja),

• Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Intrat Maryjnych, organizator: Orkiestra Dęta 4 Drużyny Har-
cerskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego, miejsce: rynek w Kórniku lub kolegiata kórnicka p.w.
Wszystkich Świętych,

• Koncert z okazji Dnia Matki, organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi, miejsce:
kolegiata kórnicka p.w. Wszystkich Świętych,

• Majówka rowerowa, organizator: miasto Luboń we współpracy z Sekcją Rowerzystów Miejskich,
meta – plac Edmunda Bojanowskiego w Luboniu, po rajdzie festyn, upominki dla uczestników i
poczęstunek,

• Luboński Rajd Rowerowo-Pieszy „Śladami Historii”, dwie trasy: piesza i rowerowa, związane z
XIX-wieczną twierdzą fortową w Poznaniu, impreza ma charakter rodzinny, organizator: Sekcja Hi-
storyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia we współpracy z Urzędem Miasta Luboń,

• Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej – organizator: gmina Mosina,

Czerwiec

• festyny organizowane przez szkoły i przedszkola poszczególnych wsi gminy Dopiewo; za najwięk-
szy należy uznać festyn organizowany przez Zespół Szkół w Skórzewie,

• Festyn Gminny i Powitanie Lata, miejsce: Dopiewo (druga połowa czerwca),

• Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, to cykl czterech koncertów, podczas
których można usłyszeć utwory wielkich mistrzów z różnych epok w wykonaniu wybitnych arty-
stów, miejsce: kościół parafii św. Floriana w Wirach, kościół parafii św. Andrzeja Apostoła w Ko-
mornikach,

• Dni Gminy Komorniki połączone z obchodami Dnia Dziecka i prezentacją Młodych Talentów,
miejsce: Komorniki,

• Festyn Familijny, miejsce: Głuchowo, gmina Komorniki,

• Noc Świętojańska – Biesiada, miejsce: Chomęcice, gmina Komorniki,

• Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik, organizator: PZW Koło w Kórniku,
miejsce: Prowent,

• Wianki – Festyn Średniowieczny, organizator: Kórnicka Fundacja Promocji Kultury, miejsce:
Błonie lub Prowent,

• Dni Lubonia, impreza masowa, której towarzyszą koncerty znanych zespołów, zawody wędkar-
skie, imprezy sportowe, prezentacja lokalnych twórców kultury, organizator: miasto Luboń, miej-
sce: park przy Pomniku Siewcy, Kocie Doły, Stadion LKS, ul. Rzeczna 1,

• Dni Puszczykowa, organizator: miasto Puszczykowo,

• Gmina Stęszew – Młodym, impreza plenerowa, połączona z konkursem piosenki, konkursami
sportowymi itd., organizowana z okazji Dnia Dziecka przez gminę Stęszew, miejsce: Stadion Klubu
Sportowego Lipno w Stęszewie,
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• Dni Stęszewa, impreza masowa, plenerowa, podzielona zazwyczaj na bloki dla dzieci i dorosłych,
z występami znanych gwiazd polskiej estrady i zabawami przy muzyce, połączona z zawodami i
meczami sportowymi, konkursem piosenki, wystawami itd., organizator: gmina Stęszew, miejsce:
Stęszew, Stadion Klubu Sportowego Lipno,

Lipiec

• Kapeliada – Przegląd Kapel Podwórkowych, miejsce: Plewiska,

• Górczańskie Dni Folkloru z prezentacją kuchni Wielkopolskiej, miejsce: Komorniki,

• Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, miejsce: Komorniki, Wiry,

• Powiatowy Przegląd Kapel Rockowych, miejsce: Komorniki,

• Letni Festiwal Muzyka z Kórnika, organizator: gmina Kórnik, miejsce: Zamek Kórnicki, rynek w
Kórniku, Arboretum Kórnickie PAN (od czerwca),

• Turnieje Piłki Plażowej – OSiR Kórnik (od czerwca),

Sierpień

• Dożynki Parafialne, miejsce: Skórzewo (druga połowa sierpnia),

• Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, miejsce: Komorniki, Wiry,

• Rok w Rock, organizator: gmina Kórnik, miejsce: OSiR ul. Leśna 6,

Wrzesień

• Dożynki Gminne w Brodnicy, organizator: sołectwa gminy Brodnica (pierwsza niedziela wrze-
śnia)

• Dni Dopiewa organizator: gmina Dopiewo,

• Dożynki Gminne, miejsce: Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina,

• Pożegnanie Lata, organizator: gmina Dopiewo, miejsce: Dopiewo (druga połowa września),

• Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, miejsce: Komorniki, Wiry

• zajęcia dydaktyczne w Leśnej Szkole WPN, organizator: Wielkopolski Park Narodowy (ok. 6 tys.
uczestników, do końca czerwca),

• Dożynki Stęszewskie, impreza masowa, plenerowa, organizowana każdego roku w innej miej-
scowości gminy; połączona z występami gminnych zespołów, prezentacją typowych obrzędów
dożynkowych itd., organizator: gmina Stęszew,

Październik

• Barwy Jesieni, organizator: Instytut Dendrologii PAN, miejsce: Arboretum Kórnickie PAN,

• Koncert Jesienny, organizator: Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze – Chór Castellum Cantans, miej-
sce: Zamek Kórnicki,

• Ekologiczny Bieg Przełajowy Terenami WPN, w biegu biorą udział wszystkie okoliczne gimnazja
(uczestniczy w nim 10 drużyn 4-osobowych, tj. łącznie 40 osób), organizator: Wielkopolski Park
Narodowy,

• uroczyste zakończenie konkursu plastycznego dla uczniów, trwającego w okresie roku szkol-
nego (ok. 1500 uczestników), organizator: Wielkopolski Park Narodowy,

Grudzień

• Wystawa Prac „Kartki Świąteczne i Szopki Bożonarodzeniowe”, miejsce: Komorniki,

• Koncert Kolęd, organizator: Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze – Chór Castellum Cantans, miejsce:
kolegiata kórnicka p.w. Wszystkich Świętych,

• Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, organizator: Gimnazjum w Robakowie, miejsce: Mu-
zeum Etnograficzne w Poznaniu,

• Betlejemskie Światło Pokoju, organizator: Komenda Hufca ZHP, miejsce: Komenda Hufca ZHP, ko-
ścioły i instytucje gminne.

Nasuwa się wniosek, że przy dużej różnorodności imprez lokalnych i ponadlokalnych brakuje na
terenie Mikroregionu choćby jednej cyklicznej  imprezy o  charakterze ponadregionalnym.
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2.2.8. Organizacje pozarządowe

Jak wynika z powyższego, życie kulturalne w Mikroregionie WPN jest bardzo bogate, a dla lokalnych
społeczności stanowi nieodłączny element dnia codziennego. Różnorodności oferty kulturalnej sprzy-
ja rozwój organizacji pozarządowych.

W gminach Mikroregionu istnieje wiele zespołów muzycznych i chórów, nie tylko dziecięcych i
młodzieżowych. Aktywnie uczestniczą one w życiu kulturalnym swoich miejscowości i regionu, orga-
nizując lub uatrakcyjniając imprezy o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym oraz różnorodnym charakte-
rze. I tak na przykład, Klub Pro Sinfonika w Kórniku organizuje koncerty kameralne na Zamku lub w
siedzibie klubu, z udziałem wybitnych artystów i posiada własne zespoły folklorystyczne. Kórnickie
Towarzystwo Śpiewacze Chór Castellum Cantans wielokrotnie występował w kolegiacie kórnickiej;
jest także organizatorem corocznych Koncertów Wiosennych i Jesiennych na Zamku Kórnickim. W
Stęszewie z kolei działa Młodzieżowa Kapela Dudziarska „Koźlary”, którą stanowi młodzież z gmin:
Stęszew i Buk – dzieci i młodzież grają ze słuchu na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiąza-
nych, występując w tradycyjnym stroju wielkopolskim. Na repertuar kapeli składają się utwory ludo-
we z regionu Wielkopolski: marsze, oberki, wiwaty oraz kolędy, które prezentuje ona na przeglądach,
konkursach, spotkaniach, prezentacjach o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym. W świetlicy wiej-
skiej w Modrzu tworzy zespół folklorystyczny „Modrzanki”, który śpiewa piosenki ludowe i biesiadne,
a w swoim repertuarze ma także widowiska, na przykład: „Dożynki” przygotowane w oparciu o
przedwojenne widowisko z regionu Wielkopolski, „Darcie pierza” i „Podkoziołek” oraz „Rada nie rada
wyszła za dziada”. „Modrzanki” występują w szamotulskich strojach ludowych. Również z gminy Stę-
szew pochodzi zespół śpiewaczy „Wesoła Gromada”, który wystawił już wiele widowisk, między inny-
mi: „Monologi spod podłogi”, „Stęszewskie lnu roszenie”, „Jak długo w sercach naszych” i „Szkoło,
szkoło kochana”.

Jest tu też wiele towarzystw pomocy społecznej, które organizują koncerty charytatywne ale i wy-
poczynek letni dla dzieci i rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych. Wspomnieć tu należy choćby
Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa, która w ciągu pięciu lat swojej działalności
zorganizowała wiele przedsięwzięć artystycznych i sportowych o różnym charakterze i zasięgu.

Bardzo pozytywnie należy ocenić istnienie wielu stowarzyszeń na rzecz kultywowania miejsco-
wych tradycji oraz hołdowania historii i ideom patriotycznym. Działalność taką podejmują liczne
związki emerytów i rencistów, organizacje parafialne, bractwa kurkowe. Na wyróżnienie zasługuje
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, które dba o zachowanie w pamięci swoich mieszkańców ob-
razu miasta sprzed lat. Oprócz artykułów w redagowanym przez siebie miesięczniku „Kurier Puszczy-
kowski” wydało do tej pory album ze starymi widokówkami i wspomnienia mieszkańców Puszczyko-
wa. O ocalenie od zapomnienia tradycji dbają głównie organizacje o najstarszych korzeniach – liczne
koła gospodyń wiejskich i kółka rolnicze. Nie brakuje również towarzystw kultywujących pamięć o lu-
dziach i miejscach obecnych w sposób szczególny w dziejach Mikroregionu i kraju. Ich działalność, in-
spirowana wzorami patronów, pomaga lokalnej społeczności zachować tożsamość narodową i regio-
nalną i przybiera różnorodne formy – od prelekcji, spotkań, wykładów, publikacji, poprzez
organizowanie uroczystości patriotyczno-religijnych, aż po rajdy śladami historii.

W każdej niemal gminie obecny jest Związek Harcerstwa Polskiego – członek światowej rodziny
skautowej, należący do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzy-
szenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). W swoich celach statutowych ZHP zawarł między innymi
kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą oraz upowszechnianie wiedzy o niej i prze-
ciwstawianie się jej niszczeniu, a także stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi
międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. Z tego względu
drużyny ZHP z Mikroregionu WPN często organizują lub włączają się w organizację imprez edukacyj-
nych, ekologicznych, dobroczynnych, kulturalnych, sportowych, historycznych czy patriotycznych nie
tylko dla harcerzy, lecz również na rzecz lokalnej społeczności. Zwracają oni dużą uwagę na rozwój fi-
zyczny młodzieży, który realizuje między innymi poprzez dbałość o sprawność, uprawianie sportu, ży-
cie obozowe, uprawianie wędrówek i turystyki.

Szczególne miejsce wśród organizacji pozarządowych zajmują liczne, ze względu na bogactwo
wód w Mikroregionie – koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Koła PZW zrzeszają ludzi reprezen-
tujących wszystkie środowiska i grupy społeczne. Ich celem jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji,
sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki
wędkarskiej. Polski Związek Wędkarski jest członkiem dwóch międzynarodowych organizacji: Konfe-
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deracji Wędkarstwa Sportowego CIPS (1958) i Europejskiej Organizacji Wędkarskiej EAA (1999). Co
roku w kwietniu, z okazji Tygodnia Czystości Wód PZW organizuje akcję sprzątania wokół akwenów,
w której uczestniczą członkowie nie tylko kół wędkarskich, lecz również innych organizacji po-
zarządowych oraz mieszkańcy, którym nie jest obojętne piękno przyrody i czystość środowiska natu-
ralnego.

We wszystkich gminach uwagę zwraca bardzo duża liczba różnego rodzaju klubów i towarzystw
sportowych.

Na wyróżnienie zasługuje Kolarskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Komorzanka”, z Ko-
mornik, które popularyzuje turystykę rowerową, szerzy kulturę turystyczną, pogłębia wiedzę o zwie-
dzanych zabytkach i obiektach. W ramach swojej działalności organizuje rajdy, zawody kolarskie, pre-
lekcje i pokazy związane z turystyką. Ponadto celem KTTK jest zapoznawanie członków z zasadami
bezpiecznego poruszania się w trudniejszym terenie i radzenie sobie w różnych sytuacjach.

Innym stowarzyszeniem popularyzującym rajdy rowerowe, a także tenis, narciarstwo, windsurfing
czy grę w golfa jest Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe. Z bogatej oferty PTS, szczególnie z
uczestnictwa w mistrzostwach Puszczykowa w narciarstwie zjazdowym i windsurfingu, które od lat
odbywają się Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Powidzu, korzystają zarówno mieszkańcy Puszczykowa,
jak i przyjezdni goście.

Prężnie działającą organizacją jest również Automobilklub Wielkopolski Delegatura w Mosinie,
którego jednym z celów statutowych oprócz propagowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogo-
wym i  podnoszenia umiejętności kierowców jest organizowanie turystyki motorowej.

W Mosinie działa także Klub Żeglarski, który w okresie letnim organizuje spływy kajakowe, rejsy i
obozy żeglarskie połączone z nauką pływania, a zimą kursy szkolenia teoretycznego na patent żegla-
rza jachtowego. Głównym założeniem klubu jest promowanie rekreacji, sensownego wypoczynku i
turystyki, połączone z kształtowaniem właściwego stosunku do przyrody.

Zestawienie działających na terenie Mikroregionu WPN wymienionych wyżej i innych organizacji
zamieszczono w załączniku nr 4.
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3. Stan zagospodarowania turystycznego
mikroregionu WPN

Zainteresowanie turystyczne Mikroregionem WPN stwarza konieczność ciągłego rozwoju infrastruk-
tury turystycznej i paraturystycznej. Z drugiej strony – dobre zagospodarowanie turystyczne powinno
skłaniać odwiedzających do pozostania na dłużej w Mikroregionie. Do obiektów i urządzeń turystycz-
nych zalicza się te, które zostały przygotowane z myślą o turystach. Z kolei obiekty i urządzenia, któ-
rych głównym celem i zadaniem jest zaspokajanie oczekiwań mieszkańców danego terenu, a dodat-
kowo korzystają z nich turyści, określane są mianem infrastruktury paraturystycznej.

3.1. Infrastruktura turystyczna

Podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego danego obszaru jest baza noclegowa.
Baza noclegowa umożliwia uczestnikom ruchu turystycznego przebywanie poza miejscem stałego
zamieszkania dłużej niż jeden dzień, co silnie determinuje rozwój turystyki na danym obszarze. Odpo-
wiedni standard oraz różnorodność obiektów noclegowych, ze zróżnicowanymi cenami, są kluczo-
wymi elementami w procesie podejmowania decyzji o wyborze miejsca pobytu zarówno krótkiego,
jak i dłuższego.

3.1.1. Baza noclegowa

Mikroregionalna baza noclegowa jest bardzo zróżnicowana. Wypoczynek oferują hotele, ośrodki
sportu i rekreacji, prywatne kwatery w odrestaurowanych dworkach i pałacach oraz wplatane w ma-
lowniczy, wiejski krajobraz gospodarstwa agroturystyczne. Łącznie jest to blisko 2,4 tys. miejsc nocle-
gowych (nie licząc miejsc na polach namiotowych). Według danych GUS w 2004 roku z noclegów na
terenie Mikroregionu WPN skorzystało ponad 73 tys. osób, a liczba udzielonych noclegów (ponad
138 tys.) wskazuje na to, iż osoby te zdecydowały się pozostać na więcej niż jeden dzień (tab. 3).

Tabela 3. Wykorzystanie bazy noclegowej na terenie gmin Mikroregionu WPN w roku 2004 (dane GUS)

Gmina Korzystający z noclegów (liczba osób) Noclegi udzielone

Brodnica 0 0

Dopiewo 0 0

Komorniki 5 352 8 358

Kórnik 13 922 30 587

Luboń 987 10 232

Mosina 12 130 18 058

Puszczykowo 11 147 22 326

Stęszew 29 500 48 852

Ogółem 73 038 138 413



Zamieszczone w załączniku nr 5 zestawienie bazy noclegowej w Mikroregionie WPN pozwala na
wyciągnięcie następujących wniosków:

• W Mikroregionie WPN czynnych jest obecnie 55 obiektów bazy noclegowej:
– hotele, motele, pensjonaty – 31,
– ośrodki sportu i rekreacji oraz wypoczynkowo-szkoleniowe – 9,
– pokoje gościnne i gospodarstwa agroturystyczne – 11,
– schroniska – 1,
– internaty, szkoły – 1.

• Brakuje małych pensjonatów i pokoi gościnnych.

• Negatywnie należy ocenić nierównomierne rozłożenie bazy noclegowej w Mikroregionie – najwięcej
obiektów znajduje się w gminie Mosina (20%) i Stęszew (17%), najmniej w gminie Komorniki (7%) i
Luboń (6%); pozostałe gminy: Puszczykowo (15%), Dopiewo (13%), Kórnik i Brodnica (po 11%).

• Rozkład miejsc noclegowych: hotele, motele i pensjonaty: 1544, ośrodki wczasowe i szkoleniowe:
619, gospodarstwa agroturystyczne i pokoje gościnne: 115, schroniska i internaty: 100.

• Agroturystyka najprężniej rozwija się w gminie Mosina (6 obiektów), a także w gminie Brodnica (3
obiekty) i w gminie Stęszew (1 obiekt).

• Dopiewo, Komorniki, Luboń, Puszyczkowo i Kórnik nie posiadają obiektów agroturystycznych. Za-
dziwiający jest brak badanych obiektów szczególnie w przypadku gminy Kórnik posiadającej
wyjątkowe w porównaniu z innymi gminami walory przyrodnicze.

• Ponadto istnieje 6 sezonowych pól namiotowych o różnej pojemności – od kilku namiotów do
obiektów mogących pomieścić 200 osób.

• Cechą charakterystyczną bazy noclegowej w Mikroregionie WPN jest to, że większość obiektów
ma charakter całoroczny.

3.1.2. Baza gastronomiczna

Standard bazy gastronomicznej w znacznym stopniu kształtuje opinię na temat odwiedzanego ob-
szaru. Może być także jednym z powodów przyjazdu lub argumentem za wyborem innego miejsca
wypoczynku. Baza gastronomiczna na terenie Mikroregionu WPN tylko w pewnym stopniu jest w sta-
nie zaspokoić potrzeby turystów. Jej zasoby są rozłożone nierównomiernie – zlokalizowane są przede
wszystkim w ośrodkach gminnych, a pozostałe mniejsze miejscowości atrakcyjne turystycznie są ich
niemal pozbawione.

Na podstawie danych z ankiet nadesłanych przez gminy szacuje się, iż na terenie Mikroregionu
WPN zlokalizowanych jest 61 obiektów gastronomicznych:

• 34 restauracje, karczmy lub gospody (w tym: 12 – towarzyszy obiektom noclegowym),

• 10 obiektów typu bistro/pizzeria/rożen,

• 11 barów (w tym: 1 drink bar i 3 puby),

• 1 stołówka,

• 5 kawiarni/cukierni.
Prawie wszystkie obiekty gastronomiczne mają charakter całoroczny; oferują dodatkowo organi-

zowanie imprez okolicznościowych, konferencji itp. oraz szereg atrakcyjnych usług komplementar-
nych. Szczegółowe zestawienie obiektów bazy gastronomicznej zawarto w załączniku nr 6. Należy tu
nadmienić, iż w rzeczywistości obiektów tych może być więcej, jednak ze względu na słabą promocję
w Internecie ich identyfikacja jest utrudniona.

3.1.3. Szlaki turystyczne

Podejmując krajoznawcze wypady w teren, turysta niemal na każdym kroku napotyka na atrakcje –
nie tylko przyrodnicze i krajobrazowe, ale również kulturowe, ponieważ dziedzictwo historyczne
gmin Mikroregionu WPN, kolebki państwowości polskiej i polskiego kościoła, jest wyjątkowo bogate.
Bezpieczne i sprawne dotarcie do atrakcyjnych miejsc ma zapewnić sieć znakowanych szlaków pie-
szych, rowerowych czy konnych, które są poprowadzone z dala od głównych połączeń komunikacyj-
nych. Szlaki turystyczne znakowane są w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym, czar-
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nym. Kolory te wbrew obiegowym opiniom nie wyznaczają stopnia trudności szlaku. Kolor czerwony
oznacza natomiast zwykle szlak główny, kolor niebieski zaś jest na ogół wariantem szlaku głównego.
Kolorem zielonym i żółtym znakuje się krótkie szlaki łączące, czasami też dojściowe. Kolor czarny wy-
znacza krótki szlak dojściowy do jakiegoś miejsca, w którym poprowadzenie szlaku dalekobieżnego
może być nieciekawe, niekorzystne lub niemożliwe.

Szlaki turystyczne nieprzypadkowo wiodą przez miejsca pełne uroku – malownicze krajobrazy, wś-
ród unikatowej przyrody, od wiejskich kapliczek po stare kościoły, dwory i pałace. Dodatkową atrakcją
jest możliwość odpoczynku, urządzenia pikniku, a nawet rozpalenia ogniska na przeznaczonym do
tego miejscu – np. na jednej ze stacji turystycznych, zlokalizowanych na szlakach. Większość miejsc
odpoczynku i stacji turystycznych zlokalizowana jest na obszarze WPN:

• Osowa Góra Na niebieskim szlaku pieszym, niedaleko stacja PKP i początek szlaku czerwonego. Wy-
posażenie: zadaszenia, ławki, stoły, 2 miejsca na ognisko, parking samochodowy.

• Jarosławiec Krzyżują się tu szlaki piesze zielony i żółty. Wyposażenie: zadaszenia, ławki, stoły, miej-
sce na ognisko, parking samochodowy.

• Nieopodal Głazu
Leśników

Krzyżują się tu szlaki piesze czerwony i żółty, rowerowy i Trasa Kórnicka. Wyposażenie:
ławki, stoły, parking.

• Puszczykowo Wyposażenie: zadaszenia, ławki, stoły, parking samochodowy.

• Nad Jez. Góreckim
od strony Grabiny

Krzyżują się tu szlaki piesze czerwony i niebieski oraz rowerowy Pierścień Poznański.
Wyposażenie: ławki, stoły.

• Nad Jez. Góreckim
od strony Jezior

Na szlaku rowerowym oraz pieszym czerwonym, blisko Trasy Kórnickiej. Wyposażenie:
ławki, stoły, tablica informacyjna. W Jeziorach – parking samochodowy oraz informacja
turystyczna.

• Leśnictwo Wypa-
lanki nad Jez. Cho-
męcickim

Na szlaku pieszym zielonym. Wyposażenie: ławki, stoły, parking samochodowy, pole
namiotowe, tablica informacyjna.

• Kątnik–Zalewy
Nadwarciańskie

Nad Wartą, przy szlaku rowerowym. Wyposażenie: ławki, stoły, parking samochodo-
wy, tablica informacyjna.

• Nadwarciański Bór
Sosnowy

Przy kościele w Puszczykowie. Brak ławek i stołów.

• Błażejewo (gmina
Kórnik, poza WPN)

Ważne miejsce postojowe, gdzie krzyżują się szlaki rowerowe: czarny „Polnymi droga-
mi”, żółty łącznik „Do starych kościółków”, zielony „Pagórki Dolskie”.

Wiele miejsc odpoczynku leży na skrzyżowaniu szlaków, co pozwala turystom na korygowanie tra-
sy wędrówki według własnych zainteresowań czy kondycji. Obecność parkingów samochodowych
przy większości z nich sprawia, że stają się one również dogodnymi punktami do rozpoczęcia wę-
drówki pieszej lub rowerowej przez turystów przybywających z daleka samochodem.

Wzdłuż szlaków rozmieszczone są punkty widokowe:

• w Szreniawie (Wieża-Mauzoleum Bierbaumów – Terenowa Stacja Edukacyjna),

• Rogalinku (na skrzyżowaniu szlaku pieszego czerwonego i rowerowego Pierścienia Poznańskiego),

• Rogalinie Podlesiu (przy czerwonym szlaku pieszym),

• Rogalinie/Świątnikach (Dęby Rogalińskie; rowerowy Pierścień Poznański),

• na Zalewach Nadwarciańskich (po drugiej stronie rzeki – wieś Wiórek),

• nad Jeziorem Witobelskim (na skrzyżowaniu szlaku pieszego niebieskiego i rowerowego),

• nad Jeziorem Tomickim (2 punkty przy szlaku rowerowym),

• Przylepki koło Brodnicy (na południowym krańcu Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, przy „Kasztano-
wym” łączniku szlaków rowerowych).

Liczba szlaków turystycznych na terenie Mikroregionu WPN jest duża, ale niewystarczająca, a ich
zagospodarowanie pozostawia wiele do życzenia. W wielu miejscach brakuje obiektów małej infra-
struktury turystycznej – infrastruktury sanitarnej (toalet, koszy na śmieci), wydzielonych miejsc do pa-
lenia ognisk, miejsc postojowych, miejsc odpoczynku na szlaku (ławki, stoły, wiaty), pomostów nad
jeziorami, miejsc przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pożądane byłoby również pobudo-
wanie w wielu miejscach punktów widokowych. Oznakowanie też charakteryzuje się znacznymi bra-
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kami, a dotyczy to w szczególności szlaków konnych. Pozytywnie natomiast należy ocenić istniejące
ścieżki dydaktyczne, które są zadbane, dobrze oznakowane i spełniają swoją rolę edukacyjną.

W związku z powyższym, należałoby pomyśleć o lepszym zagospodarowaniu i oznakowaniu szla-
ków oraz ich połączeniu, brakuje bowiem szlaków integrujących cały obszar. Dobrym pomysłem jest
tworzenie szlaków „kombinowanych” – wykorzystujących różne środki przemieszczania się (samo-
chodem, a następnie rowerem, pieszo lub konno). Konkretne uwagi oraz propozycje poprawy ist-
niejącego stanu zawarto poniżej, przy charakterystykach poszczególnych szlaków.

Poniższa charakterystyka szlaków turystycznych została opracowana na podstawie materiałów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (www.wielkopolska.mw.gov.pl), Unii Go-
spodarczej Regionu Śremskiego (http://unia.srem.pl), Wielkopolskiego Parku Narodowego
(www.wielkopolskipn.pl) oraz informacji nadesłanych przez gminy.

3.1.3.1. Szlaki piesze

Piesze szlaki turystyczne biegnące przez Mikroregion WPN można podzielić pod względem ich zasięgu:

Szlaki o zasięgu wojewódzkim:

• Zaniemyśl–Czmoń 9,8 km Zaniemyśl–Kaleje–Czmoń

• Zaniemyśl–Rogalin 22,0 km Zaniemyśl–Jeziory
Wielkie–Błażejewko–Bnin–Kórnik–Mościenica–Borówiec–
–Kamionki–Rogalin

• Żabno–Drużyna Poznańska 24,1 km Żabno–Brodniczka–rezerwat przyrody
„Krajkowo”–Sowinki–Drużyna Poznańska

• Osowa Góra–Sulęcinek 74,3 km Osowa Góra–Leśn. Górka–Głaz Leśników–Puszczykówko–
Niwka–Rogalinek–Daszewice–Kamionka–leśniczówka
Drapałka–Mościenica– –Błonie–Kórnik–Bnin–Jeziory
Wielkie–Zaniemyśl–Majdany Czarnotki–Sulęcinek

Szlaki o zasięgu powiatowym:

• Lusowo–Palędzie 19,6 km Lusowo–Lusówko–Otowo–Zakrzewo–Dąbrówka–Palędzie

• Stęszew–Szreniawa 18,7 km Stęszew–leśnictwo
Wypalanki–Trzebaw–Rosnówko–Jarosławiec–Szreniawa

• Trzebaw Rosnówko–Dymacze-
wo Stare

10,6 km Trzebaw–Rosnówko–Trzebaw–Łódź–Dymaczewo Stare

• Gądki–Drapałka 1,1 km Gądki–leśniczówka Drapałka

• Wokół Jeziora Kórnickiego 7,0 km

• Bnin–Błonie 3,7 km Bnin rynek–leśn. Zwierzyniec–Błonie

• Puszczykowo–Puszczykówko 11,8 km Puszczykowo (PKP)–Jarosławiec–Głaz
Leśników–„Pojniki”–Puszczykówko

• Wiórek–Rogalinek 9,4 km Wiórek–Rogalinek

• Iłówiec–Otusz 38,7 km Iłówiec–rezerwat „Gożdzik Siny w
Grzybnie”–mogiły–Mosina–Pożegowo–Osowa
Góra–Górka–Łódź–Stęszew–Tomice–Skrzynki–Otusz

Fragmenty szlaków, zaznaczone powyżej wytłuszczoną czcionką, przebiegają przez Wielkopolski
Park Narodowy oraz jego otulinę – ich łączna długość sięga 85 km. W celu lepszego poznania walo-
rów przyrodniczych i kulturowych WPN szlakami tymi wyznaczono kilka tras wycieczkowych oraz
ścieżek dydaktycznych (ich szczegółowy opis można znaleźć na stronie internetowej WPN):

• Trasa
im. prof. Adama Wodziczki

9,5 km Osowa Góra–Jez. Kociołek–jez. Skrzynka–Jez.
Góreckie–Osowa Góra (znaki niebieskie, dalej czerwone i
znów niebieskie)

• Trasa „Szlak Kosynierów” 8 km Osowa Góra–jez. Kociołek–Jez.
Góreckie–Jeziory–Puszczykówko (znaki niebieskie, potem
czerwone)
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• Trasa im. Cyryla Ratajskiego 13 km Mosina–jez. Kociołek–Górka–Jez. Łódzko-Dymaczewskie–Jez.
Witobelskie–Stęszew (znaki niebieskie)

• Trasa im. Bernarda Chrzanow-
skiego

12 km Puszczykowo–Jarosławiec–Puszczykówko (znaki żółte)

• Trasa im. Tadeusza Smolu-
chowskiego

9 km Trzebaw–Szreniawa (znaki zielone)

• Ścieżka dydaktyczna 5 km Osowa Góra–Jeziory

• Ścieżka dydaktyczna 3 km Osowa Góra–Jez. Budzyńskie

• Ścieżka dydaktyczna „Leśna
Szkoła”

1,5 km

• Nadwarciańska Ścieżka Dy-
daktyczna

4,5 km

3.1.3.2. Szlaki rowerowe

Szlaki rowerowe mogą prowadzić zarówno po ścieżkach rowerowych w mieście, po wydzielonych,
osobnych drogach dla rowerów poza miastami, jak i zwykłymi drogami publicznymi. Zgodnie z nor-
mami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem ro-
weru i paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe) lub numerem szlaku (szlaki międzynarodowe).

Wielkopolski System Szlaków Rowerowych wyróżnia następujące szlaki o zasięgu wojewódzkim,
przebiegające przez Mikroregion WPN:

Trasa Pierścienia Rowerowego Powiatu Poznańskiego, oznakowana na czerwono, ma łączną
długość 173 km i tworzy zamkniętą pętlę wokół stolicy województwa wielkopolskiego, obejmując
najciekawsze miejscowości okolic Poznania. W zamierzeniu miała ona być propozycją dla miłośników
jednodniowego pedałowania. W tym celu Pierścień podzielony został na siedem odcinków, do któ-
rych dojechać można szlakami łącznikowymi promieniście wychodzącymi z miasta Poznania, pozwa-
lających po pokonaniu wybranego odcinka Pierścienia dogodnie powrócić do Poznania. Warto wspo-
mnieć, iż szlak biegnie m.in. poprzez Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy oraz
Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Kórnicko-Zaniemyskich: Mosina� – Pożegowo – Gór-
ka – Stęszew – Krąplewo – Mirosławki – Tomice – Podłoziny – Dopiewo – Zborowo – Drwęca – Lu-
sówko� – Lusowo – Sady – Kiekrz – Złotniki – Biedrusko – Promnice – Raduszyn – Murowana Goślina
– Rakownia – Floryda – Huciska – Zielonka – Dąbrówka Kościelna – Stęszewie – Bednary – Wronczyn –
Borowo – Promno – Góra – Tarnowo – Kostrzyn – Ignacewo – Mały Trzek – Trzek Duży – Gowarzewo –
Tulce� – Robakowo – Borówiec – Kórnik� – Bnin – Konarskie – Radzewo – Radzewice – Świątniki
– Rogalin – Rogalinek – Mosina �.

Szlaki łącznikowe do Pierścienia, wychodzące z Poznania, mające znaczenie dla Mikroregionu
WPN, to:
� szlak łącznikowy „Wzdłuż Warty do Wielkopolskiego Parku Narodowego” – (czerwony) 26,7

km, początek trasy – narożnik ulic Droga Dębińskiej i Królowej Jadwigi,
� szlak łącznikowy „Nad jezioro Lusowskie” – (zielony) 23,3 km, rozpoczęcie trasy przy skrzy-

żowaniu ul. Bukowskiej i Bułgarskiej,
� szlak łącznikowy „Darz Bór” do Tulec – (żółty) 9 km, początek trasy przy ul. Browarnej,
� szlak łącznikowy „Doliną Głuszynki do Kórnika” – (niebieski) 18,7 km, początek trasy: stacja ko-

lejowa Poznań Starołęka (z Kórnika dalej przez Radzewo do Rogalinka – łącznie 34,7 km).
Nadwarciański Szlak Rowerowy, oznakowany na niebiesko, liczy 250,7 km i biegnie od Poznania

do Kniejowa, prowadząc wałami i łęgami nadwarciańskimi. Jest doskonałą propozycją dla poszu-
kujących ucieczki od hałasu i cywilizacji, a na terenie Mikroregionu WPN przebiega m.in. przez Roga-
liński Park Krajobrazowy. Planuje się, że szlak nadwarciański w przyszłości będzie łączyć wschód i za-
chód – istnieje projekt połączenia szlaku z Berlinem i Lwowem: Poznań – Sowiniec – Baranowo –
Krajkowo – Tworzykowo – Jaszkowo – Góra – Psarskie – Śrem – (…) – Koło – (…) – Uniejów – zapora
na jeziorze Jeziorsko.

Ziemiański Szlak Rowerowy, oznakowany jest na zielono. Łączy on najważniejsze miejscowości
regionu wielkopolskiego. Kluczem dla ich wyboru była obecność obiektów i miejsc ściśle wpisujących
się w historię regionu i pozwalających poznać wyjątkowy jego charakter. Długość trasy, wraz z wy-
chodzącym z Poznania szlakiem łącznikowym do Mosiny, wynosi 272 km. Taka odległość wymaga za-
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planowania co najmniej kilku dni na przejazd. Początek trasy przypada na skrzyżowaniu Drogi Dębiń-
skiej i Królowej Jadwigi w Poznaniu, natomiast koniec ma miejsce w Rawiczu. Na całej długości szlak
pozostaje wierny urzekającemu krajobrazowi nadwarciańskich łęgów. Wśród leżących na trasie miast
i miasteczek warto odwiedzić: Luboń, Puszczykowo i Mosinę, a w ich zasięgu Wielkopolski Park Naro-
dowy i Rogaliński Park Krajobrazowy. Trasa ma następujący przebieg: Poznań–Mosina–Czempiń (da-
lej pętla Krzywiń–Gostyń–Pępowo–Jutrosin–Pakosław–Rawicz–Poniec–Osieczna–Kościan i powrót do
Czempinia).
Szlaki o zasięgu powiatowym
(głównie w powiecie śremskim, niektóre tylko krótkimi odcinkami na terenie Mikroregionu WPN):

• Polnymi drogami 19,7 km Śrem – Grzymisław – Pysząca – Wieszczyczyn – Rusocin – Maliny
– Błażejewo – Trąbinek – Dolsk

• Łęgi Nadwarciańskie 32,2 km Śrem – Mechlin – Dąbrowa – Kotowo – Leśn. Zwola – Zwola –
Majdany – Zaniemyśl – Łękno – Doliwiec Leśny – Jeziory Wlk. –
Błażejewko – Błażejewo – Bnin

• Do Poznania 19,5 km Śrem – Zbrudzewo – Niesłabin – Orkowo – Czmoniec – Radze-
wo

• Konwaliowy 24,2 km Śrem – Psarskie – Góra – Jaszkowo – Tworzykowo – L. Krajko-
wo – Krajkowo – Jaszkowo – Góra – Psarskie – (Przylepki – Ma-
nieczki – Gaj) – Śrem

• Śladami Józefa Wybickiego 67,5 km Śrem – Nochowo – Błociszewo – Wronowo – Gołębin Stary – Go-
rzyce – Słonin – Czempiń – Sucharzewo – Iłówiec – Grzybno –
Brodnica – Przylepki – Manieczki – Gaj – Śrem

Szlaki łącznikowe:

• Do starych kościółków 7,8 km Błażejewo – Włościejewice – Włościejewki

• Kasztanowy 3,3 km Jaszkowo – Ludwikowo – Przylepki

• Najpiękniejszymi alejami 8,0 km Brodnica – Piotrowo – Chaławy – Rakówka – Donatowo

Pozostałe szlaki, o zasięgu lokalnym:

• Szlak im. Jana Pawła II 20 km Komorniki – Szreniawa – Łęczyca – Wiry – Komorniki

• Luboń – Jeziory 14 km Luboń – Puszczykowo – Jeziory

Warto wspomnieć, że łączną długość ścieżek rowerowych na terenie samego tylko Wielkopolskie-
go Parku Narodowego szacuje się na ponad 100 km (zaznaczone powyżej wytłuszczoną czcionką), a
w planach jest wyznaczenie nowych.

Projektowane drogi dla rowerzystów podzielone zostały na 13 tras:

• Puszczykowo–most na Warcie w Rogalinku,

• Luboń Lasek–Niwka–Kanał Mosiński,

• Komorniki–Kątnik,

• Puszczykowo–Puszczykówko,

• Jeziory–Komorniki,

• szosa: Jeziory-Komorniki–kościół w Puszczykowie,

• leśniczówka Wiry–Puszczykowo–do trasy rowerowej nr 2,

• Jeziory–Wiry,

• Stęszew–Jeziory,

• Dębienko–Jarosławiec/Wypalanki–Jez. Jarosławieckie,

• Dymaczewo Stare–Rosnówko,

• Krosinko–Górka,

• Górka–Mosina Pożegowo/Pożegowo–szosa: Puszczykowo–Jeziory/Puszczykówko–Mosina Poże-
gowo.
Infrastruktura na szlakach i ścieżkach rowerowych na wielu odcinkach jest w złym stanie lub nie-

wystarczająca. Dla jej poprawy Kolarskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Komorzanka” pro-
ponuje:

• naprawę nawierzchni ścieżki rowerowej R-9 na odcinku Luboń–Łęczyca,

• wyrównanie nawierzchni szutrowej (likwidacja tzw. tarki) na szlakach: Rosnówko–Trzebaw, Trze-
baw–Jeziory, Stęszew–Łódź, Krąplewo–Wielkawieś,
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• pobudowanie miejsca wypoczynku przy starej przeprawie promowej w Kątniku na szlaku rowero-
wym Dębina–Puszczykowo, a może także powrót do przeprawy promowej (najbliższe mosty na
Warcie to: drogowy w Rogalinku oraz kładka rowerowo-piesza na Dębinie),

• pobudowanie punktów widokowych:
– na terenach zalewowych w Łęczycy,
– na terenach zalewowych w Kątniku na szlaku rowerowym Dębina–Puszczykowo,
– w okolicy rezerwatu „Bagno Trzcielińskie”,
– w okolicy rezerwatu „Bagno Dębienko”,

• umieszczenie na szlakach map sytuacyjnych,

• umieszczenie tablic informacyjnych przy zabytkach architektury i pomnikach przyrody.
KTTK Komorzanka proponuje również wyznaczenie nowych szlaków rowerowych:

• z Kórnika do Mosiny przez Łęgi Rogalińskie,

• w okolicy rezerwatów „Bagno Dębienko” i „Suche Zbocza”,

• na drodze z Trzebawia do Jarosławca,

• na drodze z Łodzi do Trzebawia,

• „Śladami Historii – Pamięci Narodowej” – poświęcony ofiarom II wojny światowej (Komorniki–Ro-
snowo–Walerianowo–Rosnówko–Wypalanki–Trzebaw–Jeziory–Komorniki),

• „Szlak Kamiennych Pomników” – poświęcony ludziom, którzy współtworzyli, bronili i działali na
terenie przyszłego WPN (Komorniki–Wiry–Puszczykowo–Osowa Góra–Jeziory–Jarosławiec–Szre-
niawa–Komorniki).

3.1.3.3. Szlaki konne

Turystyka konna w Polsce z roku na rok coraz bardziej się rozwija, a stajnie, ośrodki jeździeckie i go-
spodarstwa agroturystyczne oferujące usługi jeździeckie powstają jak grzyby po deszczu. Obecnie na
terenie Mikroregionu WPN funkcjonują następujące obiekty tego typu:

• Centrum Hipiki – Antoni Chłapowski, Jaszkowo 16,

• Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia Niwka”, Niwka Stara 28, Puszczykowo,

• Majątek Rogalin,

• Ośrodek Jeździecki „Szkalrzówka” w Borkowicach,

• Ośrodek Jeździecki Krajkowo,

• Stajnia Trzebaw,

• Ośrodek Jeździecki Bolesławiec,

• Stajnia Sowinki.
Jeźdźcy mają do dyspozycji następujące szlaki konne:

• pętla w rejonie Dymaczewa Starego,

• pętla w rejonie Trzebawia,

• pętla od Hotelu Delicjusz w Rosnówku do pola namiotowego nad Jeziorem Chomęcicko-Ro-
snowskim,

• trasa z Puszczykowa do miejscowości Wiry,

• południowa część miasta Puszczykowa, leśnymi duktami, w pobliżu drogi 431.
Zaznaczone powyżej wytłuszczoną czcionką niezależne szlaki konne biegną na terenie Wielkopol-

skiego Parku Narodowego, osiągając łączną długość ponad 30 km, z których duża część obejmuje
drogi publiczne. Szlaki te wytyczone zostały z pominięciem lokalizacji większości ww. ośrodków je-
ździeckich i prywatnych właścicieli koni, którzy byliby zainteresowani korzystaniem z nich. Biorąc pod
uwagę fakt, że wokół parku istnieje wiele obiektów tego typu, wydaje się konieczne zaplanowanie
nowych szlaków konnych, w szczególności takich, które będą ułatwiały swobodną komunikację po-
między ośrodkami. Niezbędne byłoby przy tym wyznaczenie miejsc krótkotrwałego odpoczynku dla
koni i jeźdźców oraz rozmieszczenie na trasach odpowiednich map. Proponowany szlak mógłby
łączyć na przykład 3 najbardziej popularne ośrodki jeździeckie: Niwka–Krajkowo–Jaszkowo.

3.1.3.4. Szlaki wodne

Szczególnym walorem Wielkopolski jest posiadanie sieci rzecznej, zapewniającej dobre warunki do
uprawiania turystyki wodnej. Rzeka Warta, przecinająca Mikroregion WPN z południa na północ, jest
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rzeką żeglowną od Kanału Ślesińskiego (rejon Konina) do ujścia do Odry, jednak na omawianym tere-
nie jest to wciąż walor w dużej mierze potencjalny. Można jedynie wspomnieć, iż w trakcie prac nad
planem zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (Wielkopolski Urząd Mar-
szałkowski – Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu) położony właśnie w dolinie
Warty III Rejon Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej uznano za obszar
rekreacyjny, dla którego strategicznym produktem turystycznym, dotyczącym zresztą wszystkich
gmin nadwarciańskich, ma być turystyka wodna, a więc: turystyka motorowodna, turystyczne zwie-
dzanie Warty na odcinkach długich i krótkich płaskodennymi statkami turystycznymi i kabinowymi
łodziami motorowym, turystyka wodna aktywna – kajakarstwo, żeglarstwo, wyczynowe sporty wod-
ne – kajakarstwo wyczynowe, wioślarstwo i inne sporty wodne związane z łodziami oraz wędkowa-
nie. Upowszechnienie turystyki wodnej wymaga nakładów na infrastrukturę turystyczną. Podstawo-
wym jej elementem miałyby stać się niewielkie nowoczesne porty, które mogą powstać na bazie
istniejących portów, przystani, nabrzeży przeładunkowych, rozmieszczonych między innymi wzdłuż
odcinka Warty na południowy wschód od Poznania w:

• Luboniu,

• Puszczykowie,

• Rogalinie,

• Rogalinku (pływająca przystań promowa, funkcjonująca obecnie jedynie w sezonie wiosna–lato),

• Radzewicach,

• Krajkowie,

• Jaszkowie.
Kanał Mosiński, będący lewym dopływem Warty, chociaż również potencjalnie żeglowny, jest

obecnie słabo uczęszczany.

3.1.3.5. Szlaki dla zmotoryzowanych

„Trasa Kórnicka”, licząca około 80 km długości, to trasa o znaczeniu wojewódzkim. To pierwsza w Pol-
sce trasa turystyczna dla zmotoryzowanych, oznakowana drogowskazami stosowanymi w Unii Euro-
pejskiej. Mają one ułatwić turystom poznanie najciekawszych miejsc, przez które wiedzie. Trasa rozpo-
czyna się w Poznaniu przy skrzyżowaniu ulic Droga Dębińska i Królowej Jadwigi i wiedzie do Kórnika,
dalej przez Bnin, Konarskie i Radzewice do Rogalina, następnie do Muzeum Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie, a z niego do Wielkopolskiego Parku Narodowego – do Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach.
Z Jezior przez lasy parku dociera do Komornik, skąd zbacza do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Ze
Szreniawy, mając za sobą około 80 przejechanych kilometrów, turyści powrócą do Poznania.

3.1.3.6. Szlaki różne

Istnieją również takie szlaki, w których rolę dominującą pełni konkretny temat (historia, architektura
itp.) lub forma aktywności, stając się niejako motywem przewodnim. Nie są to najczęściej szlaki zna-
kowane w terenie, nierzadko wybiegają poza obszar Mikroregionu WPN. Najbardziej popularne to:

Szlak architektury gotyckiej:

• Śrem (kościół farny)–Włościejewki (kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP)–Dolsk (kościół p.w.
Michała Archanioła)–Dalewo (kościół św. Wojciecha)–Jaszkowo (kościół św. Barbary).
Szlaki architektury drewnianej:

• Śrem–Błociszewo (kościół p.w. Michała Archanioła)–Gołębin Stary (kościół p.w. Wniebowzięcia
NPM)–Żabno (kościół św. Jakuba).

• Śrem–Mórka (kościół p.w. Wniebowzięcia NMP)–Dolsk (kościół św. Ducha)–Błażejewo (kościół św.
Jakuba).
Szlak dworów i pałaców podworskich:

• Śrem–Psarskie–Góra–Jaszkowo–Brodnica–Grzybno–Iłówiec–Czempiń.
Szlaki wędkarskie:

• Śrem (Zalew Śremski–łowisko Cyprinidae)–Dobczyn–(Wędkarskie Rodeo)–Konarskie–(zbiornik Ko-
narskie)–Gogolewo (Warta).

• Trzykolne Młyny (Warta)–Bnin (Jez. Bnińskie)–Skrzynki (Jez. Skrzyneckie Małe).
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3.1.4. Wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego stanowią nieodłączny element infrastruktury tu-
rystycznej. Ich obecność sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, umożliwia korzystanie w pełni z walo-
rów turystycznych regionu, pozwalając jednocześnie na spontaniczny wybór sposobu spędzenia wol-
nego czasu w danej chwili. Możliwość wypożyczenia sprzętu w miejscu wypoczynku ma nie tylko
znaczenie ekonomiczne dla turystów, zapewnia im również komfort, związany z ograniczeniem ba-
gażu zabieranego w podróż. Na terenie Mikroregionu WPN możliwość wypożyczenia sprzętu istnieje
nie tylko w wymienionych powyżej obiektach sportowo-rekreacyjnych, lecz także w gospodarstwach
agroturystycznych i obiektach noclegowych, proponujących swoim gościom aktywny wypoczynek
(co zaznaczono w ich wcześniejszej charakterystyce). Ponadto funkcjonują następujące punkty
usługowe tej branży:

• Dymaczewo Nowe – przystań żeglarska nad Jeziorem Dymaczewskim – wypożyczalnia sprzętu
pływającego, czynna tylko w sezonie letnim,

• Błażejewko – przystań nad Jeziorem Błażejewskim, przy Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
– wypożyczalnia sprzętu pływającego, czynna tylko w sezonie letnim.
Jak wynika z powyższego, ilość wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego na terenie Mikro-

regionu WPN jest nadal niewystarczająca. W odniesieniu do promowania ekologicznych form prze-
mieszczania się, szczególnie w granicach samego Wielkopolskiego Parku Narodowego, uwagę zwra-
ca niedostatek wypożyczalni rowerów.

Wielkopolski Park Narodowy jest otwarty na inicjatywy podmiotów gospodarczych, które na jego
terenie poprowadziłyby wypożyczalnię rowerów lub organizowałyby przejazdy ekologicznymi środ-
kami, np. bryczkami.

3.1.5. Informacja turystyczna

Istotne dla turystów informacje o miejscowościach Mikroregionu (atrakcje warte odwiedzenia, plany
miejscowości, prognozy pogody, komunikacja, baza gastronomiczna i noclegowa, służba zdrowia,
banki i bankomaty itd.) można znaleźć na ich oficjalnych i nieoficjalnych stronach czy w serwisach in-
ternetowych:

• www.brodnica.net.pl,

• www.dopiewo.pl oraz www.zborowo.tdm.com.pl,

• www.komorniki.pl,

• www.kornik.pl,

• www.lubon.pl oraz www.lubon.selfip.net,

• www.mosina.pl,

• www.puszczykowo.pl,

• www.steszew.pl.
Materiały informacyjno-promocyjne, wydawane przez gminy najczęściej w formie małych folderów

są atrakcyjne, lecz dostarczają turystom informacji głównie o walorach przyrodniczych i rekreacyjnych
okolicy, zabytkach, imprezach kulturalnych i rozrywkowych. Czasem odnaleźć w nich można mapy całej
okolicy z zaznaczonymi obiektami infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, rzadziej informacje na
temat komunikacji.

Swoją stronę internetową posiada również Wielkopolski Park Narodowy:

• www.wielkopolskipn.pl.
Odnaleźć na niej można nie tylko opis walorów przyrodniczych parku, lecz także regulamin dla od-

wiedzających park, informacje o możliwościach zakupu biletów, ofertę Ośrodka Muzealno-Dydak-
tycznego, informacje na temat godzin otwarcia Muzeum Przyrodniczego, aktualności (np. zaprosze-
nia na imprezy organizowane przy udziale WPN) czy wykaz pozycji wydawniczych będących do
nabycia w punkcie sprzedaży wydawnictw WPN w Jeziorach. Warto wspomnieć, iż co roku oferta wy-
dawnictw poszerza się, a obejmuje ona między innymi mapy i przewodniki turystyczne po Wielkopol-
skim Parku Narodowym oraz przewodniki po ścieżkach dydaktycznych WPN.

Informacje zamieszczone w Internecie czy folderach promocyjnych ułatwiają turystom dokładne
zaplanowanie podróży jeszcze przed wyruszeniem z domu. Natomiast już na trasie swojej wędrówki
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powinni oni mieć możliwość zasięgnięcia wszelkich potrzebnych informacji o regionie w punktach in-
formacji turystycznej. W Mikroregionie WPN funkcję taką pełnią:

• Biblioteka Publiczna w Brodnicy, 63-112 Brodnica 66, tel.: 061 282 36 04, mailto:bibliote-
ka@brodnica.net.plbiblioteka@brodnica.net.pl;

• Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie, 62-070 Dopiewo, ul. Szkolna 21, tel./fax:: 061 814 82
23, biblioteka@bibldop.pl, www.bibldop.pl;

• HOT-SPOT „ikonk@” w Kórniku, Pl. Niepodległości (bezprzewodowy dostęp do Internetu w ob-
rębie ok. 300 m wokół Urzędu Miejskiego) – możliwość publicznego korzystania z wydzielonych
stron i usług internetowych o charakterze informacyjno-promocyjnym;

• Punkt Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie, otwarty od maja do końca września, od
poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do16.00 (w sezonie w niedzielę od 10.00
do18.00);

• Punkt Informacji Turystycznej przy Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego, Jeziory, 62-050 Mosina; czynny codziennie od godz. 10.00 do 15.00, a w soboty,
niedziele i święta od godz. 10.00 do godz. 16.00; w poniedziałki i dni poświąteczne nieczynne;

• Gminne Centrum Informacji w Mosinie, przy ul. Dworcowej 4B, tel.: 061 819 27 46, otwarte od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty od 10.00 do18.00.
Spośród pięciu wymienionych powyżej obiektów tylko trzy czynne są w niedziele i święta. Biorąc

pod uwagę powierzchnię Mikroregionu WPN, dużą liczbę atrakcji na jego terenie oraz fakt, iż w
właśnie w niedziele i święta ruch turystyczny z reguły się nasila, należy stwierdzić, że liczba punktów
informacji turystycznej jest niewystarczająca.

Orientację w terenie powinny ułatwiać turystom również tablice informacyjne, z mapami okolicy i
planami sytuacyjnymi miejscowości (ustawiane zwykle w centrum, przy urzędach gminnych, przy-
stankach autobusowych lub stacjach kolejowych). Niestety, map takich jest niewiele. W kilku ogólno-
dostępnych dla turystów miejscach Dyrekcja WPN umieściła natomiast tablice z mapą Wielkopolskie-
go Parku Narodowego:

• Dopiewo – mapa Dopiewa naprzeciwko UG,

• Skórzewo – mapa Skórzewa przy kościele,

• Komorniki – mapa WPN przy urzędzie gminy,

• Kórnik, Bnin – plany miejscowości przy ratuszach,

• Jeziory – mapa WPN przy stacji UAM,

• Jeziory – mapa WPN na parkingu samochodowym,

• Mosina – mapa WPN przy stacji PKP,

• Osowa Góra – mapa WPN przy stacji turystycznej,

• Wypalanki – mapa WPN na polu biwakowym,

• Mosina: mapa z planem Mosiny na rynku w Mosinie (planowane jest jej usunięcie przy remoncie,
ponieważ jest stara),

• Puszczykowo – mapa WPN przy stacji PKP,

• Puszczykówko – mapa WPN przy stacji PKP,

• Puszczykowo – tablica na parkingu, ul. Cyryla Ratajskiego przy krzyżu,

• Stęszew – mapa WPN przy rynku.

3.2. Infrastruktura paraturystyczna

Do infrastruktury paraturystycznej zalicza się drogi, parkingi i stacje paliw, bazę komunikacyjną,
obiekty sportowo-rekreacyjne i inne (m.in. banki i bankomaty, apteki itp.), których istnienie uatrakcyj-
nia i ułatwia pobyt turysty w danym miejscu. Ważne jest, aby infrastruktura paraturystyczna miała re-
zerwy. Wielkość potrzeb tej bazy jest wyznaczona poprzez wielkość bazy noclegowej z jednej strony i
przez potencjał turystyczny danego regionu z drugiej.
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3.2.1. Dostępność komunikacyjna

O atrakcji turystycznej regionu decyduje także jego dostępność komunikacyjna. Składają się na nią: ja-
kość transportu publicznego – częstotliwość i dogodność połączeń podmiejskich, kolejowych i auto-
busowych PKS, infrastruktura drogowa – długość i jakość dróg publicznych, ewentualna obecność in-
nych środków transportu, takich jak transport lotniczy czy też wodny. Dla Mikroregionu WPN
punktem odniesienia dla oceny dostępności transportowej będą z pewnością połączenia z Pozna-
niem, ale i możliwość przemieszczania się pomiędzy miejscowościami położonymi na tym obszarze. Z
dokonanego poniżej przeglądu dostępności komunikacyjnej wyłania się dość zróżnicowany obraz po-
szczególnych gmin Mikroregionu WPN. Większych problemów w tej dziedzinie nie mają gminy Lu-
boń, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Kórnik – przecinają je linie kolejowe oraz drogi krajowe i woje-
wódzkie, a firmy komunikacji autobusowej oferują częste połączenia. W najtrudniejszej sytuacji
transportowej jest gmina Brodnica. Tutaj głównym środkiem komunikacji są autobusy PKS. Gmina ta
nie ma bezpośredniego połączenia drogowego ani kolejowego z Poznaniem i Śremem i jest położona
na uboczu, z dala od ważniejszych szlaków komunikacyjnych. Taka sytuacja nie musi wcale być
obciążeniem. Brak ważnych, a co za tym idzie – mocno obciążonych szlaków transportowych może
być atutem dla turystów – oznacza przecież większy spokój i mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

3.2.1.1. Infrastruktura drogowa

Dla turystów dysponujących własnym środkiem transportu najważniejsza jest gęstość i stan sieci dróg
publicznych Mikroregionu oraz infrastruktura „okołodrogowa”, przede wszystkim parkingi oraz sta-
cje benzynowe. Sieć drogową na terenie Mikroregionu tworzą: autostrada A2, 3 drogi krajowe (5, 11,
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32), 7 dróg wojewódzkich (306, 307, 309, 310, 430, 431, 434) oraz dość gęsta sieć dróg powiato-
wych i gminnych. Przebieg dróg i ich gęstość limitowana jest często rozmieszczeniem dużych obiek-
tów przyrodniczych np. kompleksów leśnych czy jezior.

Jednym z popularnych i ważnych szlaków lokalnych jest tzw. greiserówka – droga powiatowa
łącząca Komorniki z Jeziorami, przecinająca Wielkopolski Park Narodowy. Została wybudowana w la-
tach II wojny światowej i do dzisiaj na znacznej długości jest to droga jednopasmowa z mijankami, co
stwarza zagrożenie dla jej użytkowników. Niestety, jej rozbudowa jest niemożliwa, głównie z uwagi na
bezpośrednie sąsiedztwo obszarów ochrony ścisłej „Świetlista Dąbrowa” i „Pod Dziadem” oraz lasów
ochronnych WPN. Z ww. powodów postuluje się zamknięcie greiserówki dla ruchu samochodowego.
Również jako problematyczną często wymienia się drogę wojewódzką 430, biegnącą na zachodniej
granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Droga ta, jako szlak komunikacyjny łączący miejscowości
gminne Luboń, Puszczykowo i Mosinę oraz prowadzący do niemniej ważnego ciągu komunikacyjnego
dróg 406–431, charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu kołowego. Ze względu na otaczające tereny
leśne droga ta krzyżuje się ze szlakami wędrówek dzikiej zwierzyny i stanowi przestrzeń, na której czę-
sto ginie ona pod kołami pojazdów. Nie tylko na drodze 430, ale i na pozostałych drogach krajowych i
wojewódzkich całego Mikroregionu WPN brak jest bezkolizyjnych przejść dla zwierząt.

Żadna z miejscowości Mikroregionu WPN nie posiada obwodnicy, więc cały ruch, również ciężki
transport, odbywa się głównie w centrach miejscowości, co jest uciążliwe i dla mieszkańców, i dla kie-
rowców (w mniejszym stopniu dotyczy to Brodnicy i Dopiewa). Drogi powiatowe i gminne są w złym
stanie technicznym, a nawierzchnie większości dróg niższego rzędu w gminach wiejskich i wiej-
sko-miejskich są nieutwardzone (rys. 7).

3.2.1.2. Parkingi

Duże znaczenie dla zmotoryzowanych turystów ma liczba i usytuowanie istniejących parkingów, za-
równo tych miejskich, przydrożnych, jak i leśnych. Sytuacja w tej materii na omawianym obszarze jest
zróżnicowana; w większości gmin istnieje spora liczba parkingów miejskich i leśnych, ale np. w gmi-
nie Brodnica nie ma ich prawie wcale. 9 parkingów znajduje się na terenie WPN. Ogólnie, na terenie
całego Mikroregionu WPN istnieje 95 parkingów, z czego 15 to parkingi leśne (prawdopodobnie nie
są to jeszcze wszystkie zidentyfikowane). Ponad 40% parkingów miejskich ma utwardzoną na-
wierzchnię. Dwa parkingi strzeżone zlokalizowane są w Manieczkach (gmina Brodnica) i Kórniku.
Szczegóły znajdują się w załączniku nr 7.
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3.2.1.3. Stacje paliw

Liczba stacji benzynowych jest zadowalająca. Na terenie gmin Mikroregionu istnieje ich obecnie 19,
rozmieszczone są na ważniejszych szlakach komunikacyjnych, przede wszystkim w obrębie central-
nych miejscowości gminnych. Ich lokalizacja została podana w załączniku nr 8. Większość wymienio-
nych w nim stacji oprócz paliw płynnych sprzedaje również autogaz. Ponadto na stacjach PKN Orlen i
Shell można dokonać drobnych zakupów, zjeść posiłek, skorzystać z toalety. W większości stacji mo-
żna dokonywać płatności za pomocą kart płatniczych i kredytowych.

3.2.1.4. Ścieżki rowerowe

Ścieżka rowerowa – to wydzielony pas, przeznaczony dla ruchu rowerowego. W kodeksie drogowym
ścieżka rowerowa, będąca częścią drogi publicznej, jest oficjalnie nazywana drogą rowerową. Ścieżki
rowerowej, w sensie drogi „tylko dla rowerów”, nie należy mylić z turystycznymi trasami rowerowy-
mi. (Trasy turystyczne dla rowerów są to oznakowane szlaki rowerowe, które mogą prowadzić zarów-
no po ścieżkach rowerowych w mieście, po wydzielonych, osobnych drogach dla rowerów poza mia-
stami, jak i zwykłymi drogami publicznymi – zostaną scharakteryzowane w dalszej części niniejszego
Raportu). Obecnie na omawianym obszarze funkcjonują następujące ścieżki rowerowe:

• gmina Brodnica: od Pecny (gm. Mosina) do Iłówca odcinek ok. 500 m,

• gmina Komorniki: droga od przejazdu kolejowego w Łęczycy do Puszczykowa, wzdłuż drogi 430,
o długości blisko 3 km,

• gmina Kórnik: odrębna droga rowerowa o długości 550 m, wzdłuż ul. Woźniaka, od skrzyżowa-
nia ul. Poznańskiej do Leśnej, nawierzchnia betonowa,

• Luboń: wzdłuż ul. Dębieckiej (od ul. Rivoliego), Puszkina, Rondo Żabikowskie, Unijna – jest to tra-
sa, którą można nazwać obwodnicą wzdłuż północnej granicy miasta,

• gmina Mosina: droga z Pecny do Iłowca (gm. Brodnica), utwardzona, odcinek długości ok 2,2 km.
Ponadto w rejonie Kątnika, między Luboniem a Puszczykowem, istnieje ścieżka rowerowa (ale nie

odpowiada ona kategorii drogi rowerowej), a od Zamysłowa do Stęszewa – ciąg pieszo-rowerowy
(zgodnie z informacją GDDKiA).

Kolarskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Komorzanka” zaproponowało wyznaczenie
dodatkowych ścieżek rowerowych jako bezpiecznego dojazdu do WPN:

• przedłużenie ścieżki rowerowej R-9 Luboń–Puszczykowo do Dębca; na istniejących chodnikach
można by umieścić znaki wspólnego użytkowania przez pieszych i rowerzystów,

• wyznaczenie ścieżki rowerowej z Junikowa do Komornik przez Plewiska,

• wyznaczenie ścieżki rowerowej z Górczyna do Komornik przez Świerczewo, Żabikowo; pas rowe-
rowy można by wyznaczyć na drogach dojazdowych przy autostradzie i drodze krajowej, a w cen-
trum Komornik na istniejących chodnikach umieścić znaki wspólnego użytkowania przez pieszych
i rowerzystów,

• wyznaczenie ścieżki rowerowej z Ogrodów przez Dopiewo do enklawy WPN, rezerwatu „Bagno
Trzcielińskie”,

• wyznaczenie ścieżki rowerowej z Kórnika do Mosiny przez Świątniki i Rogalin.

3.2.1.5. Połączenia autobusowe

Komunikacja podmiejska
Na terenie gmin Mikroregionu WPN działa kilku przewoźników, oferujących usługi w zakresie komu-
nikacji autobusowej podmiejskiej (załącznik nr 9). Najwięcej połączeń tego typu funkcjonuje w gmi-
nach Komorniki, Kórnik, Luboń, natomiast w gminie Brodnica nie ma ich wcale.

W gminie Dopiewo działa prywatny przewoźnik. Pozostałe gminy obsługują przedsiębiorstwa ko-
munikacyjne. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Komorniki obsługuje trzy regularne linie autobuso-
we, łączące miejscowości gminy Komorniki z miastem Poznań-Górczyn oraz jedną linię na rzecz gminy
Dopiewo, z przystankiem końcowym Poznań-Ogrody. Oprócz tego spółka oferuje inne usługi w zakre-
sie przewozów, w tym m.in. wynajem autobusów turystycznych na terenie kraju i poza granicami.

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o. kursuje na liniach podmiejskich
łączących Kórnik i Zaniemyśl z Poznaniem oraz Kórnik ze Środą Wielkopolską, a także na liniach lokal-
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nych, dowożących pasażerów do punktu przesiadkowego na kórnickim rynku. Obok regularnych linii
KOMBUS obsługuje przewozy turystyczne na trasach krajowych i zagranicznych.

Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSLUB realizuje usługi w zakresie komunikacji miejskiej Lubo-
nia i między Luboniem a Poznaniem, a także przewozów turystycznych, kolonijnych, okolicznościo-
wych i innych na potrzeby głównie lubońskich szkół i instytucji, zakładów pracy oraz miejscowej lud-
ności. TRANSLUB ma również w swojej ofercie koncesjonowane przewozy międzynarodowe.

Firmy przewozowe mają swoje strony internetowe, na których dostępne są rozkłady jazdy wszyst-
kich linii ze wszystkich przystanków wraz z mapami pokazującymi możliwości przesiadek. Wystarczy
kliknąć na wybrany przystanek na mapie, aby otrzymać informację o odjazdach. Jest to nowy system
wdrożony we wszystkich komunikacjach powiatu poznańskiego (www.powiat.rozklad.com), a także
w ponad 30 komunikacjach w Polsce (www.info.rozklad.com). Dodatkowo rozkłady jazdy można
sprawdzić w telefonie komórkowym, dostępnym na wap.rozklad.com.

Komunikacja PKS
Sieć połączeń oferowanych przez PKS gwarantuje dotarcie do mniejszych miejscowości gminnych,
szczególnie tych, w których nie funkcjonuje komunikacja podmiejska i kolej, a w których znajdują się
atrakcje turystyczne. Gęstość rozmieszczenia przystanków PKS obrazuje rysunek 8.

3.2.1.6. Połączenia kolejowe

Kolej jest z pewnością jednym z najważniejszych czynników generujących ruch turystyczny. Przez te-
ren Mikroregionu WPN przebiegają 4 czynne linie kolejowe (rys. 9). Transportu kolejowego pozbawio-
na jest obecnie jedynie gmina Brodnica. Linia kolejowa przebiegająca przez nią jest nieczynna. Nie-
czynna od wielu lat jest również kolejka wąskotorowa, kursująca niegdyś na linii Poznań–Osowa
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Góra, której reaktywacja byłaby pożądana – zarówno dla turystów, jak i dla miejscowej ludności.
Obecnie dla ruchu turystycznego największe znaczenie mają połączenia bezpośrednie osobowe, ze-
stawione w załączniku nr 10.

3.2.1.7. Połączenia lotnicze

Dzięki lokalizacji w Poznaniu portu lotniczego Poznań-Ławica dodatkowym środkiem transportu,
szczególnie dla odwiedzających Wielkopolskę turystów zagranicznych, są połączenia samolotowe.
Port lotniczy Poznań-Ławica usytuowany jest 7 km od centrum miasta, przy trasie prowadzącej bez-
pośrednio do najważniejszych punktów miasta: centrum i dworca PKP oraz przy trasie wylotowej na
Berlin i Warszawę. Szczególnie znaczący dla turystyki może być rozwój połączeń oferowanych w ra-
mach tanich linii lotniczych.

3.2.2. Obiekty sportowe i rekreacyjne

Na terenie gmin Mikroregionu WPN znajdują się zarówno obiekty, które służą przede wszystkim
mieszkańcom tychże gmin (głównie przyszkolne sale sportowe i małe prywatne siłownie), jak i wiele
obiektów ogólnodostępnych (boiska, ośrodki, centra sportowo-rekreacyjne czy jeździeckie).

W budowie są kolejne 2 hale widowiskowo-sportowe – w Komornikach i w Luboniu. Ofertę
wszystkich obiektów znajdujących się na omawianym terenie zamieszczono w załączniku nr 11.
Mogą one w pewnym stopniu zaspokoić potrzeby turystów, stanowiąc dodatkową ofertę spędzania
czasu wolnego, nabierając znaczenia zwłaszcza w przypadku, kiedy zawodzi pogoda. Największe
spośród nich to inwestycje prywatne: Centrum Tenisowe Angie w Puszczykowie (z nowoczesną halą,
w której można rozgrywać wszystkie profesjonalne turnieje tenisowe świata), SPA_larniakcal w Puszczy-
kowie (spa & wellness), Motel i Centrum Tenisowe ANMED w Kórniku czy wreszcie obiekty towa-
rzyszące hotelom Lake i Green w Stęszewie i w Komornikach. Z powodu szerokiego wachlarza ofero-
wanych usług i wysokiego standardu są to głównie obiekty kryte, proponujące swoim gościom
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również odnowę biologiczną, nocleg – wyznaczają nowe trendy w omawianej dziedzinie. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje również mnogość obiektów oferujących uprawianie turystyki i rekreacji kon-
nej, spośród których wyróżnia się Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego w Jaszkowie – najwięk-
sze w Polsce i w Europie międzynarodowe centrum jeździectwa – ośrodek edukacji. W stajniach,
których ponad połowa znajduje się na terenie gminy Mosina, poza jazdą konną oferowane są również
przejażdżki bryczkami czy wypożyczanie koni.

Z drugiej strony, brak jest na omawianym obszarze parków wodnych czy ogólnodostępnych
pływalni, które mogłyby być alternatywą dla znacznego niedostatku kąpielisk, plaż i szeroko pojętej
infrastruktury służącej rozwojowi aktywnego wypoczynku nad wodami Mikroregionu. Sprzyja to po-
jawianiu się dzikich kąpielisk, funkcjonujących niejednokrotnie w miejscach niebezpiecznych lub na
obszarach chronionych. Warto więc zastanowić się nad przystosowaniem potencjalnie odpowiednich
miejsc przy zbiornikach wodnych do wykorzystania w celach turystycznych, nad przywróceniem bla-
sku starym i zaniedbanym kąpieliskom, a także nad podjęciem kroków w kierunku pobudowania
całorocznego ogólnodostępnego parku wodnego.

Ponadto istnieją ogródki działkowe i działki letniskowe, które stanowią bazę rekreacyjną zarówno
dla mieszkańców gmin Mikroregionu WPN, jak i Poznania. Zlokalizowane są one na terenie gmin:

• Dopiewo – ogródki działkowe w Pokrzywnicy,

• Komorniki – ogródki działkowe w Rosnówku,

• Kórnik – ogródki działkowe w Czołowie, Bninie, Koninu, Żernikach, Jaryszkach oraz działki letni-
skowe w Biernatkach, Borówcu, Skrzynkach,

• Luboń – ogródki działkowe przy ul. Granicznej, Świerczewskiej, 3 Maja, blokach „Lubonianka”,
cmentarzu komunalnym,

• Mosina – ogródki działkowe „Malwa”, „Pod lasem”, „im. A. Mickiewicza” w Mosinie,

• Puszczykowo – pojedyncze ogródki działkowe, w różnych częściach miasta,

• Stęszew – ogródki działkowe w Stęszewie i Rybojedzku.

3.2.3. Pozostałe obiekty i usługi

Do innych elementów infrastruktury paraturystycznej, ważnych z punktu widzenia turystyki, nale-
żałoby zaliczyć przede wszystkim: biblioteki, urzędy pocztowe, automaty telefoniczne, punkty dostę-
pu do Internetu, banki i bankomaty, posterunki policji, obiekty publicznej służby zdrowia i apteki,
sklepy czy wreszcie toalety publiczne.

Możliwość skorzystania z toalety publicznej istnieje jedynie w Kórniku i Stęszewie (w centrum miej-
scowości). Należy podkreślić, iż jest to wysoce niewystarczające.

3.2.3.1. Biblioteki

Z punktu widzenia turystyki biblioteki publiczne mają niewielkie znaczenie, niemniej jednak warto za-
uważyć, iż coraz częściej to w bibliotekach właśnie lokalizowane są punkty publicznego dostępu do
Internetu. Często przyjmują one też funkcję lokalnych animatorów kultury lub pełnią jednocześnie
funkcję punktu informacji turystycznej. W każdej gminie znajduje się biblioteka publiczna, posia-
dająca nierzadko kilka filii – ich wykaz zestawiono w załączniku nr 12.

3.2.3.2. Urzędy pocztowe

Każda miejscowość – siedziba władz gminnych – oraz większe wsie na terenie Mikroregionu WPN po-
siadają na swoim terenie placówkę pocztową (załącznik nr 13). Niestety, kupienie znaczka czy pocz-
tówki, szczególnie dla turystów odwiedzających Mikroregion w dniach wolnych od pracy, jest utrud-
nione – tylko niektóre z urzędów czynne są w soboty (w godzinach dopołudniowych), a wszystkie
nieczynne są w niedziele i święta. Poczta Polska, poza sprzedażą kart i znaczków, dostarczaniem prze-
syłek listowych, telegramów, paczek itp., oferuje swoim klientom również inne usługi, np. finansowe
(m.in. wpłaty i przekazy pieniężne). Dla przedsiębiorców z branży turystycznej przydatne z kolei mogą
być takie usługi, jak: przesyłka reklamowa (doręczanie przesyłek zawierających materiał reklamowy,
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marketingowy lub promocyjny), Direct Mail System (udostępnianie bazy danych, fachowe doradztwo
i kompleksowa obsługa w zakresie marketingu bezpośredniego).

3.2.3.3. Automaty telefoniczne

Korzystając z automatów telefonicznych Telekomunikacji Polskiej (tp), można nie tylko telefonować,
ale także wysyłać sms-y i e-maile. Aby skorzystać z automatu telefonicznego tp, trzeba mieć odpo-
wiednią kartę telefoniczną (elektroniczną lub magnetyczną), którą można kupić w wielu miejcach,
m.in. salonach sieci sprzedaży tp, kioskach i salonikach prasowych, urzędach Poczty Polskiej czy sta-
cjach benzynowych. Sms-y i e-maile można wysyłać tylko z automatów na karty elektroniczne.
Według informacji podanej przez Telekomunikację Polską, karty magnetyczne tp są sukcesywnie wy-
cofywane ze sprzedaży i zastępowane kartami elektronicznymi tp. W najbliższym czasie wszystkie au-
tomaty przystosowane do przyjmowania kart magnetycznych tp (przeważają na omawianym terenie)
zostaną zastąpione aparatami przyjmującymi karty elektroniczne tp. Obecnie na omawianym obsza-
rze działa blisko 40 automatów telefonicznych, w przeważającej większości przyjmujących karty ma-
gnetyczne (lokalizacja w załączniku nr 14).

3.2.3.4. Miejsca dostępu do internetu

W dzisiejszych czasach dostęp do Internetu staje się tak powszechny i pożądany jak dostęp do telefo-
nu. Co roku powstają kolejne punkty dostępowe w miejscach publicznych i ogólnodostępnych (tzw.
PIAP – Public Internet Access Point), m.in. dzięki programowi „ikonk@”. Obecnie PIAP uruchamiane
są w bibliotekach publicznych wszystkich gmin i nazywane są „czytelniami internetowymi”. Szcze-
gółowe zestawienie punktów dostępu do Internetu zamieszczono w załączniku nr 15.

Dużego znaczenia, szczególnie dla turystów, nabierają tzw. hotspoty. Najczęściej spotykane lokali-
zacje tej usługi to hotele, restauracje, centra handlowe, lotniska, biura oraz miejsca publiczne, a jej za-
sięg może wynosić nawet kilkaset metrów. Obecnie hotspot funkcjonuje w centrum Kórnika oraz w
Green Hotelu w Komornikach (inne najbliższe punkty rozmieszczone są w wielu miejscach publicz-
nych w Poznaniu). Najczęściej można korzystać z hotspotów za pomocą laptopa, palmtopa, PDA lub
telefonu komórkowego. Usługa czasami jest bezpłatna lub też płatność następuje za pomocą karty
kredytowej albo zakupienia odpowiedniej zdrapki. Czasami też, gdy dostęp jest bezpłatny, ograniczo-
ny bywa zakres dostępnych usług, na przykład tylko do strony www instytucji udostępniającej hot-
spot oraz wybranych usług (jak w Kórniku). Pożądane byłoby uruchomienie hotspotów przynajmniej
w każdej centralnej miejscowości gminnej.

3.2.3.5. Banki i bankomaty

Jak wynika z zestawienia w załączniku nr 16, niemal wszystkie miejscowości – siedziby władz gmin-
nych posiadają banki lub ich filie (poza Brodnicą). Jednak odwiedzając Mikroregion, zwłaszcza w so-
boty, niedziele i święta, łatwiej znaleźć działający bankomat niż otwartą placówkę bankową. Prawie
wszystkie bankomaty umożliwiają całodobowy dostęp do gotówki. Są one podstawowym sposobem
wypłacenia pieniędzy z banku, lecz jest ich znacznie mniej niż placówek bankowych. Najgorsza sytu-
acja pod tym względem panuje w gminie Brodnica (1 bank, nie ma bankomatów) i Dopiewo (1 bank,
1 bankomat). Banków i bankomatów brakuje w wielu miejscach atrakcyjnych turystycznie.

3.2.3.6. Posterunki policji

W każdej głównej miejscowości gminnej znajduje się posterunek policji – komisariat lub rewir dzielni-
cowych (załącznik nr 17). Szacuje się, że jest to ilość wystarczająca.

3.2.3.7. Publiczna służba zdrowia

Przychodnie Lekarzy Rodzinnych znajdują się w każdej centralnej miejscowości gminnej (załącznik nr
18). Często w placówkach tego typu zlokalizowane są również gabinety stomatologiczne i inne spe-
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cjalistyczne oraz zespoły pielęgniarek i położnych. Niestety, tylko niektóre przychodnie są czynne w
soboty (w godzinach dopołudniowych), w niedziele i święta wszystkie są nieczynne. Można wówczas
skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalach poznańskich. Ponadto mieszkańcom Lubonia pomoc do-
raźną zabezpiecza Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (Podstacja Luboń), ul. Pułaskiego,
tel.: 061 813 09 99, a mieszkańcom Kórnika – „Falck”, ul. Strzelecka 49, tel.: 9675.

Na omawianym terenie zlokalizowane są dwa szpitale:

• Ludwikowo – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. Stanisława Staszica
(tel.: 061 813 28 31),

• Puszczykowo – ul. Kraszewskiego 11, Szpital w Puszczykowie, Zespół Klinik Specjalistycznych (tel.:
061 863 65 00).

3.2.3.8. Apteki

Na terenie Mikroregionu funkcjonują 34 apteki i wydaje się, że ich ilość jest wystarczająca (załącznik
nr 19). Większość (26) skupiona jest jednak w centralnych miejscowościach gminnych. Przeważająca
liczba aptek jest czynna w soboty, głównie do godzin wczesnopopołudniowych, a tylko 9 pełni dyżur
w niedziele. Brak jest aptek całodobowych. Najbliższe apteki czynne w nocy oraz pełniące stałe dyżury
w święta znajdują się w Poznaniu.

3.2.3.9. Handel

W odniesieniu do sklepów należy stwierdzić, że każda gmina dysponuje dobrym zapleczem handlo-
wym. Najbardziej zurbanizowane są Luboń i Puszczykowo – w tych miejscowościach znajduje się naj-
więcej sklepów (odpowiednio 164 i 400), jednak problemów z nabyciem podstawowych produktów
spożywczych nie powinno być również na terenie pozostałych gmin (Brodnica 18 sklepów, Dopiewo
60, Komorniki 35, Kórnik 120, Mosina 96, Stęszew 59).
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4. Promocja

Zastosowanie odpowiednich narzędzi promocji zależy od kierunku i celu działalności. W związku z
przygotowywaną Strategią zrównoważonego rozwoju turystyki Mikroregionu WPN należało doko-
nać przeglądu tych już istniejących i dotychczas stosowanych przez poszczególne gminy, jak i sam
Wielkopolski Park Narodowy.

4.1. Reklama, marketing bezpośredni i promocja sprzedaży

Z obserwacji wynika, iż gminy Mikroregionu WPN najchętniej korzystają z narzędzia promocji, jakim
jest reklama. Najczęściej jest to reklama w formie ulotek oraz folderów i broszur, które mają służyć
promocji walorów turystycznych lub gospodarczych, rzadziej plakatów.

• Gmina Dopiewo wydała do tej pory broszurkę, folder gminny oraz zastosowała reklamę interne-
tową.

• Gmina Komorniki zamieszcza reklamy w gazetach regionalnych („Głos Wielkopolski”, „Gazeta
Poznańska” i „Gazeta Wielkopolska” – oddział „Gazety Wyborczej”) i gazetach ogólnopolskich
(„Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” – wkładki inwestycyjne w obu) oraz w czasopismach bra-
nżowych (targowe, inwestycyjne), informatorach (np. książka telefoniczna), materiałach audiowi-
zualnych (płyta CD), jak również stosują reklamę internetową na własnej stronie www.

• Gmina Kórnik kilka razy w roku reklamuje się w prasie lokalnej oraz w prasie o zasięgu krajowym,
jak i zagranicznym. Rokrocznie TVP 3 emituje reklamy, krótkie filmy reklamowe dotyczące atrakcji
turystycznych gminy. Sporadycznie zachęta do odwiedzenia Kórnika pojawia się również w radiu.
W zależności od okresu emisji oraz wybranego medium artykuły mają charakter inwestycyjny lub
turystyczny (materiały promocyjne zlecone i płatne). Od 10 lat UM Kórnik wydaje foldery, informa-
tory i broszury w trzech językach (polski, niemiecki i angielski). Plakaty wykorzystywane są jedynie
do rozpropagowania imprez sportowych i kulturalnych, a nie do celów turystycznych i inwestycyj-
nych. Gmina posiada własną stronę internetową. Urząd przesyła również informacje dotyczące:
turystyki, odbywających się imprez sportowych i kulturalnych oraz bazy turystycznej i gastrono-
micznej w gminie do innych operatorów stron internetowych, np. na stronę PLOT-u, stronę powia-
tu oraz inne portale internetowe o charakterze turystycznym, propagujące aktywny wypoczynek.

• Luboń reklamuje się w mediach regionalnych („Głos Wielkopolski”) i ogólnopolskich („Rzeczpo-
spolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Fakt”), wydaje ulotki o charakterze informacyjno-reklamowym, za-
mieszcza informacje w oficjalnym serwisie internetowym.

• Gmina Mosina kilka razy w roku reklamuje się w prasie lokalnej oraz w prasie o zasięgu krajowym,
jak i zagranicznym. W zależności od okresu emisji oraz wybranego medium artykuły mają charak-
ter inwestycyjny lub turystyczny (materiały promocyjne zlecone i płatne). Gmina Mosina wydaje
też foldery, informatory, ulotki i mapy w trzech językach (polski, niemiecki i angielski). Urząd prze-
syła również informacje dotyczące: turystyki, odbywających się imprez sportowych i kulturalnych
oraz bazy turystycznej i gastronomicznej w gminie do innych operatorów stron internetowych.
Można je przeczytać np. na stronie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT), stronie
powiatu oraz w innych portalach internetowych o charakterze turystycznym, propagujących ak-
tywny wypoczynek.

• Puszczykowo wydało folder gminny oraz zamieszcza reklamy w mediach, na tablicach informa-
cyjnych i w Internecie – posiada własną stronę www.

• Gmina Stęszew reklamuje się na własnej i innych stronach internetowych, zamieszcza też teksty
promocyjne w czasopismach, np.: Welcome to Poznań&Wielkopolska. TV regionalna emituje od
czasu do czasu filmy reklamowe i wystąpienia burmistrza, zachęcające m.in. do oferty turystycznej
gminy. Gmina współpracuje też z powiatem poznańskim w kwestii tworzenia materiałów pro-
mujących powiat.



Z wyjątkiem nielicznych list dyskusyjnych i sond zamieszczanych na stronach internetowych gmin,
na terenie Mikroregionu WPN praktycznie w ogóle nie są prowadzone działania z zakresu marketin-
gu bezpośredniego. Jedynie gmina Mosina deklaruje stosowanie tej formy promocji z wykorzysta-
niem telefonu i faxu.

Promocja sprzedaży odbywa się podobnie w poszczególnych gminach – prowadzą one liczne kon-
kursy z nagrodami, gry, turnieje, biorą udział w targach, wystawach i pokazach promujących ich walory.

Wszystkie gminy organizują na swoim terenie imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym,
służące integracji mieszkańców, oraz imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu ponad-
lokalnym. Mają one charakter zarówno okazjonalny, jak i cykliczny, wpisany na stałe do kalendarza
gminnych wydarzeń. Konkursy i imprezy rekreacyjne organizuje ponadto we własnym zakresie WPN.

Same gminy biorą również udział w konkursach prowadzących do podnoszenia jakości oferowa-
nych usług, prestiżu gminy, np.: Certyfikat Wielkopolska Jakość, Najwyższa Jakość, Gmina Fair Play
oraz Przejrzysta Polska.

W ramach współpracy z Poznańską Organizacją Turystyczną niektóre gminy Mikroregionu WPN
(Dopiewo, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo) uczestniczą wspólnie w wystawach targowych.
Poza imprezami targowymi gminy biorą udział także w giełdach o charakterze promocyjnym, np. or-
ganizowanych w weekendy w poznańskich supermarketach.

4.2. Public relations

Najważniejszym narzędziem promocji gmin jest public relations (PR). W przypadku działań skierowa-
nych do turystów celem PR jest przekonanie potencjalnych turystów o przychylnym nastawieniu do
nich władz lokalnych i miejscowej społeczności, a ponadto przedstawianie wizerunku miejscowości
jako atrakcyjnego miejsca spędzenia wolnych chwil. Każda z gmin, jak również WPN, prowadzi indy-
widualne działania w zakresie komunikacji wewnętrznej. Działania promocyjne w ramach PR mogą
mieć istotne przełożenie na zachęcenie turystów do oferty Mikroregionu.

Dobrze opracowany i właściwie realizowany system identyfikacji wizualnej tworzy spójny i jedno-
rodny obraz, pozytywnie wyróżnia miejscowość na tle konkurencji oraz obniża koszty innych przed-
sięwzięć, zwiększa zaufanie otoczenia, podnosi wartość estetyczną oraz ułatwia zarządzanie. W więk-
szości gminy wykorzystują herb na wydawanych przez siebie dokumentach.

System identyfikacji wizualnej w mieście zastosowały do tej pory gminy Kórnik i Komorniki. Ponad-
to w gminie Kórnik od 2004 roku stosuje się spójny system identyfikacji wizualnej (herb, logo, kolory-
styka), zgodnie z którym wydawane są wszelkie materiały promocyjno-informacyjne, zarówno publi-
kacje, jak i wizytówki, teczki i inne artykuły piśmiennicze oraz upominki. Gmina Dopiewo
wykorzystuje swój herb na wszystkich dokumentach, tabliczkach informacyjnych, listownikach, tecz-
kach, broszurach, wszelkich produktach reklamowych, na gazecie lokalnej „Echo Dopiewa”. Również
tablice stojące na wyjeździe i wjeździe do gminy Dopiewo oraz tablice informacyjne z mapami miej-
scowości ozdobione są herbem. Gmina Komorniki opracowała i stosuje jednolitą szatę graficzną dla
swojej strony internetowej oraz materiałów urzędowych (listowniki i wizytówki) i elementów na wi-
niecie lokalnej gazety „Nowiny Komornickie”. Gmina Mosina posiada własne logo i hasło: „Naturalnie
piękne miejsce”, wykorzystywane w materiałach promocyjnych, określony jest też kolor przewodni
stosowany w wydawnictwach poligraficznych (teczki, wizytówki kierowników, papier firmowy, szero-
ki wybór gadżetów).

Budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy władzami gmin i przedstawicielami mediów wiąże się
z otwartością urzędów na ich potrzeby informacyjne i rzetelnością przekazywanych danych. Jednym z
istotnych działań w ramach współpracy z mediami jest informowanie o planowanych imprezach kul-
turalnych, rozrywkowych czy sportowych, a także o aktualnych wydarzeniach w gminie. Z analizy da-
nych nadesłanych przez gminy wynika, iż dbają one o prawidłowe relacje z mediami. Na przykład w
UM Kórnik funkcjonuje rzecznik prasowy, który na bieżąco informuje media o różnych wydarzeniach
na terenie gminy.

Ponadto w gminach ukazuje się prasa lokalna:

• gmina Dopiewo wydaje czasopismo „Echo Dopiewa” oraz niezależny miesięcznik „Goniec Do-
piewski”,
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• gmina Komorniki – czasopismo samorządowe miesięcznik „Nowiny Komornickie”,

• w gminie Kórnik ukazuje się dwutygodnik „Kórniczanin” oraz „Miesięcznik Parafialny”,

• w Luboniu – „Echo Lubonia”, „Informator Miasta Luboń” oraz niezależny miesięcznik mieszkań-
ców „Wieści Lubońskie”,

• w Puszczykowie – miesięczniki: informator miejski „Echo Puszczykowa” oraz niezależna gazeta
mieszkańców „Kurier Puszczykowski” (warto tu wspomnieć, że docierają one bezpłatnie do każde-
go gospodarstwa domowego),

• w gminie Mosina – pismo informacyjne miesięcznik „Merkuriusz Mosiński”,

• w gminie Stęszew – miesięcznik „Wieści Stęszewskie”.
Do bardzo powszechnych instrumentów PR należą wydawnictwa własne – istnieje wiele ich ro-

dzajów i form. Wydawnictwa mają najczęściej charakter reklamowy i informacyjny. Ważne jest, aby
umieć znaleźć element, który przyciągnie uwagę czytelnika.

• WPN wydaje zeszyty „Morena”, foldery turystyczne o parku, przewodniki turystyczne, przewodnik
po Muzeum Przyrodniczym WPN, przewodniki po ścieżkach dydaktycznych (cztery trasy), a także
na płycie cd-rom i kasecie wideo – film o parku (w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej, czas
trwania odpowiednio 15 i 45 min) oraz książeczki dla dzieci (np. O jeżyku).

• Gmina Kórnik, poza folderami, broszurami i informatorami wymienionymi w punkcie dotyczącym
reklamy, wydała również obszerniejsze publikacje, takie jak: Przyroda ziemi kórnickiej, i Słownik
geograficzno-turystyczny gminy Kórnik. W 2006 roku zaplanowano wydanie monografii miasta Z
dziejów Kórnika i Bnina.

• Gmina Komorniki opracowuje aktualnie Historię gminy Komorniki prof. Zygmunta Borasa, a w
przygotowaniu są również tomiki wierszy Stanisława Nowaka.

• Luboń w 2004 roku wydał album o mieście, z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich.

• Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa wydało w 2005 roku album z widokówkami z dawnego
Puszczykowa.
Gminy Dopiewo, Stęszew, Mosina oraz Luboń posiadają w formie elektronicznej interaktywne

mapy, które dostępne są w oficjalnych serwisach internetowych. W ostatnim czasie gminy Kórnik i
Mosina wydały mapy papierowe. W gminie Kórnik w sprzedaży znajdują się również widokówki pro-
mujące piękne krajobrazy, zabytki i atrakcje gminne, które ukazały się nakładem wydawnictw komer-
cyjnych. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa wydało 3 widokówki: „Widok Warty”, „Willa Rusałka
nad Wartą” i „Pałac Ślubów przy ul. Podleśnej”. Mapy, a także widokówki obrazujące krajobraz, florę i
faunę WPN wydaje też sam park.

Specyficzną formą wydawnictw są strony www, dzięki którym istnieje możliwość indywidualizo-
wania informacji dla bardzo licznego i różnorodnego grona odbiorców. Własne strony internetowe
(oficjalne i nieoficjalne) posiadają wszystkie gminy Mikroregionu:

• www.brodnica.net.pl,

• www.dopiewo.pl oraz www.zborowo.tdm.com.pl,

• www.komorniki.pl,

• www.kornik.pl,

• www.lubon.pl oraz www.lubon.selfip.net,

• www.mosina.pl,

• www.puszczykowo.pl,

• www.steszew.pl,
jak również Wielkopolski Park Narodowy:

• www.wielkopolskipn.pl.
Brak jest jednak wspólnej strony informacyjno-promocyjnej dla całego Mikroregionu.

4.3. Sponsoring i lobbing

Sponsoring to narzędzie marketingowe, które pozwala działać na rzecz społeczeństwa i łączyć te
działania z korzyściami komercyjnymi. Sponsoring od mecenatu wg rozumienia potocznego różni się
intencjami oraz charakterem relacji, jakie zachodzą pomiędzy partnerami. Przyjmuje się, iż podstawą
działania mecenatu jest altruizm, natomiast celem sponsoringu jest wymierne osiągnięcie korzyści.
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Mecenat to pomoc jednostronna, natomiast sponsoring to dwustronna współpraca. Praktycznie ka-
żda z gmin stosuje ten istotny instrument promocji, jednak świadomość, iż jest to narzędzie promo-
cyjne, jest niestety niewielka – na co wskazuje brak informacji w ankietach.

Sponsoring w działalności jednostek samorządu terytorialnego oczywiście wiąże się z zadaniami,
które są nałożone przez ustawodawców, i polega najczęściej na udzielaniu dotacji przedsięwzięciom
podejmowanym przez organizacje pozarządowe. Jednak dotowanie tych organizacji powinno być
dokonywane na podstawie jasno określonych kryteriów, zwłaszcza zgodności projektu przedsięwzię-
cia ze strategią i zakresem działalności gminy. Przy prowadzeniu sponsoringu przez jednostki sa-
morządu terytorialnego konieczne jest współdziałanie i pomoc organizacjom w pozyskiwaniu spon-
sorów. Przedsiębiorstwa i osoby indywidualne częściej zaangażują swoje środki w przedsięwzięcia i
projekty, nad którymi mecenat obejmują władze lokalne. Na przykład w Kórniku UM sponsoruje
gminne imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i integrującym społeczność lokalną, często
funduje nagrody na różnorodne konkursy. Burmistrz niejednokrotnie obejmuje swoim patronatem
imprezy organizowane przez stowarzyszenia i organizacje gminne, a także imprezy, które są organi-
zowane przez stowarzyszenia spoza gminy, a które odbywają się na terenie Kórnika.

Kolejnym instrumentem promocji jest lobbing. Specyfika lobbingu polega na tym, że oddziałuje
się na bardzo wąską, ściśle określoną grupę docelową, którą stanowią decydenci i ich współpracowni-
cy. Lobbing w działalności jednostek samorządu terytorialnego może polegać na wspólnych
działaniach poprzez stowarzyszenia i związki gmin (wymienione w dalszej części) w celu wywarcia
wpływu na władzę ustawodawczą.

4.4. Współpraca

W przypadku promocji gmin istotne znaczenie mają porozumienia o współpracy. Można je pogrupo-
wać na współpracę z gminami i regionami partnerskimi oraz stowarzyszenia i związki.

W 1995 roku gminy: Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Luboń, Mosina, Puszczykowo i Stęszew pod-
pisały porozumienie dotyczące ochrony środowiska Wielkopolskiego Parku Narodowego, do którego
dołączyła później również gmina Kórnik. Inicjatywy podejmowane w latach 90. nie doprowadziły jed-
nak do powstania wspólnego programu rozwoju turystyki i rekreacji na omawianym terenie. Impul-
sem do ponownego podjęcia współpracy w tym zakresie był projekt zainicjowany przez Stowarzysze-
nie „Partnerzy dla Samorządu”, zrealizowany we współpracy z Ośrodkiem Regionalnym w Poznaniu
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i przy współpracy z WPN, pn. „Dialog – źródłem lokalnych ini-
cjatyw i współpracy w zakresie rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej”. Do udziału w projekcie za-
proszono przedstawicieli lokalnych środowisk zainteresowanych problematyką zrównoważonego
rozwoju: mieszkańców, w szczególności liderów lokalnych organizacji pozarządowych, reprezentan-
tów podmiotów gospodarczych, a także władz samorządowych gmin Mikroregionu WPN: Mosiny,
Stęszewa, Puszczykowa, Lubonia, Komornik, Brodnicy, Dopiewa i Kórnika. Głównym jego celem było
opracowanie założeń strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji dla gmin Mikroregionu
WPN.

Współpraca partnerska z gminą z innego kraju służy m.in. wymianie doświadczeń, dzieleniu się ka-
pitałem, promocji firm za granicą, komunikacji pomiędzy odrębnymi kulturami, wymianie młodzieży,
przyciągnięciu turystów z określonego obszaru. Międzynarodowe kontakty partnerskie są bardzo do-
brym przykładem państw UE dbania o marketing gminny, regionalny, o kontakty te zabiegają również
gminy Mikroregionu WPN:
gmina Dopiewo:

• gmina Dallgow-Doberitz (Niemcy)

• gmina Schalkau (Niemcy)

• gmina Szaterniki (Litwa)
gmina Komorniki:

• gmina Smiżany (Słowacja),
gmina Kórnik:

• gmina Wymbritseradiel (Fryzja, Holandia),

• gmina Königstein (Taunus, Niemcy),
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gmina Mosina:

• gmina Bunschoten (Holandia),

• gmina Seelze (Niemcy),
Puszczykowo:

• gmina Chateaugiron „Deklaracja Przyjaźni i Bliźniaczego Partnerstwa” (Bretania, Francja),
gmina Stęszew:

• gmina Plenne Fougères (Francja),

• gmina Zahna (Niemcy).
Zgodnie z prawem samorządy mogą zakładać też związki, stowarzyszenia i organizacje, których

celem jest wspólne realizowanie zadań oraz szeroko rozumiana współpraca. Misją wielu związków i
stowarzyszeń gmin jest wspieranie społeczności i samorządów lokalnych na różnych płaszczyznach,
wspieranie i promocja samorządności lokalnej, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokal-
nych i lobbingu samorządowego, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gmin oraz powiatów. Stowa-
rzyszenia zajmują się urządzaniem szkoleń, doradztwem, wymianą doświadczeń, przygotowaniem
gmin do korzystania z funduszy strukturalnych UE oraz innych programów pomocowych dla sa-
morządów. Gminy Mikroregionu należą do następujących organizacji:

• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (wszystkie gminy poza Puszczykowem), www.sgi-
pw.wlkp.pl,

• Stowarzyszenie „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” (wszystkie gminy),
www.wokiss.pl,

• Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (Kórnik, Mosina, Puszczykowo), www.plot.poznan.pl,

• Związek Miast Polskich (Kórnik i Puszczykowo), www.zmp.poznan.pl,

• Związek Gmin Wiejskich RP (Brodnica, Dopiewo, Komorniki), www.gminyrp.pl,

• Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego (gmina Brodnica), www.unia.srem.pl.
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Załącznik nr 1: Pomniki przyrody

Gmina Liczba obiektów Charakter dominujących
obiektów Miejsca najliczniejszego występowania

Brodnica 1 (300) aleja lipowa Chaławy–Rakówka

1 (70) aleja lipowa Chaławy–Piotrowo

1 (272) aleja lipowa Przylepki

1 (59) aleja kasztanowa Przylepki

20 dęby Ludwikowo, Jaszkowo, Brodniczka, Brodnica

Dopiewo 3 dęby Dąbrówka

1 dąb Zakrzewo

4 lipy/dęby Konarzewo

2 lipy Dopiewo

1 źródełko Żarnowiec – na granicy z gm. Stęszew

Komorniki 8 dąb szypułkowy Łęczyca–Kątnik – na terenie WPN

1 dąb szypułkowy Jarosławiec – na terenie WPN, nad Jez.
Jarosławieckim

1 sosna pospolita Łęczyca–Kątnik – na terenie WPN, nad rz.
Wartą

2 jesion wyniosły Komorniki – na terenie zabytkowego parku
RSP, przy ul. Kościelnej

1 Głaz Jaśkowiaka Jarosławiec – w rozwidleniu dróg wiodących
nad Jez. Jarosławieckie

1 Głaz Leśników Jarosławiec – przy skrzyżowaniu drogi do
Pożegowa z betonową drogą
Komorniki–Jeziory, w centrum lasów WPN

Kórnik 1 (ok. 40) aleja bukowa wzdłuż drogi bitej Bnin–Śrem na skraju pola i
lasu (grunty wsi Czołowo)

2 aleje
(ok. 150 obiektów)

aleje wielogatunkowe
(jesiony, klony, wierzby
i inne)

wzdłuż drogi z Kromolic do Runowa

1 głóg jednoszyjkowy łąka granicząca z lasem we wsi Kamionki

1 buk zwyczajny Park PAN w Kórniku

1 dąb szypułkowy cmentarz parafialny w Bninie

1 dąb szypułkowy w lesie, w odległości 100 m na pn. wsch. od
leśniczówki Czołowo

2 dąb szypułkowy w lesie, około 700 m na wsch. od drogi do
Śremu (nr 434), leśnictwo Czmoń

Luboń 7

(433)

aleja drzew pomnikowych
– lipa szerokolistna

Plac E. Bojanowskiego, 11 Listopada,
Poniatowskiego, Lipowa, Kołłątaja, Szkolna,
Klonowa,

1 wierzba biała dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 2

1 lipa szerokolistna

1 platan kolnolistny

2 wierzba biała ul. Puszkina

4 wierzba biała przy Strumieniu Junikowskim

Mosina 1096 skupiska drzew
pomnikowych

Rogalin, WPN

Puszczykowo 2 dąb szypułkowy Stare Puszczykowo, w lesie przy ul. Dębowej

1 sosna zwyczajna nad Wartą, przy tzw. plaży
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Gmina Liczba obiektów Charakter dominujących
obiektów Miejsca najliczniejszego występowania

Stęszew 9 dąb szypułkowy Górka, Strykowo, Wronczyn, Dębienko,
Tomice, Zamysłowo, Modrze

3 lipa drobnolistna Łódź, Jeziorki

1 cis pospolity Stęszew

1 jesion wyniosły Łódź

1 platan kolonisty Modrze

1 sumak octowiec Stęszew

2 żywotnik olbrzymi Stęszew

Załącznik nr 2: Miejsca publicznego wypoczynku na terenie gmin
Mikroregionu WPN

GMINA DOPIEWO
Dopiewo
ul. Wyzwolenia

plac zabaw z podstawowym wyposażeniem (0,6 ha)

Dopiewo
ul. Leśna

plac zabaw przy przedszkolu (1,0 ha)

Zakrzewo
ul. Długa

plac zabaw przy przedszkolu (0,4 ha)

Skórzewo
ul. Poznańska

plac zabaw na boisku szkolnym (0,65 ha)

Skórzewo
ul. Poznańska

zieleniec (3,00 ha)

Skórzewo/Wysogotowo przy starej szkole plac zabaw (0,2 ha)

Więckowice
ul. Gromadzka 35

plac zabaw (1,0 ha)

Konarzewo park z przełomu XVIII/XIX wieku (25 ha)

GMINA KOMORNIKI
Komorniki – centrum park, wyposażony w ławki (0,5 ha)

GMINA KÓRNIK
Kórnik – centrum podstawowe wyposażenie: huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia,

ważki itp. (0,06 ha)

Pierzchno podstawowe wyposażenie (0,1 ha)

Robakowo podstawowe wyposażenie (0,03 ha)

Borówiec podstawowe wyposażenie (0,06 ha)

Bnin

ul. Lipowa

podstawowe wyposażenie (0,1 ha)

LUBOŃ
północ Lubonia park spacerowo-wypoczynkowy „Park Papieski” (12 ha)

ul. Skośna plac zabaw (1,0 ha)

ul. Puszkina plac zabaw (0,95 ha)

ul. Bukowa plac zabaw (0,1 ha)

ul. Kolonia PZNF 100-letni park przy Pomniku Siewcy z placem zabaw (0,65 ha)

ul. Dworcowa zieleniec (1,00 ha)

ul. Sobieskiego przy Ośrodku Kultury plac zabaw (0,18 ha)
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GMINA MOSINA
Mosina, ul. Strzelecka Gminny Park „Strzelnica” (6,7 ha)

Mosina, ul. Konopnickiej przy Rondzie Budzyń Park Krotowskiego (1,5 ha)

Mosina: Czarnokurz, ul. Wysoka, Ptasi Park
– za Domem Kultury, Szkoła Podstawowa nr 2
– ul. Sowiniecka, Park Gminny „Strzelnica”,
ul. Powstańców Wlkp., ul. Krańcowa

place zabaw

Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice,
Wiórek, Czapury, Daszewice,Sowinki,
Krajkowo, Krosno, Drużyna, Pecna, Borkowice,
Krosinko, Dymaczewo Stare, Dymaczewo
Nowe

wiejskie place zabaw

PUSZCZYKOWO
przy Szkole Podstawowej nr 1 boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę, plac zabaw dla

dzieci

przy Szkole Podstawowej nr 2 kort tenisowy, boisko do gry w koszykówkę, plac zabaw dla
dzieci

przy Przedszkolu nr 1 plac zabaw dla dzieci

przy Przedszkolu nr 2 plac zabaw dla dzieci

przy Przedszkolu nr 3 plac zabaw dla dzieci

ul. Niezłomnych, boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę

MOSiR boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę

ul. Jarosławska boisko do gry w piłkę nożną

GMINA STĘSZEW
Będlewo oczka wodne, wyspa początek XVIII wieku, (8,31 ha)

Jeziorki XVIII/ XIX wiek, (12,64 ha)

Modrze park z połowy XIX wieku, (2,34 ha)

Sapowice park z połowy XIX wieku, (5,04 ha)

Skrzynki wystawa maszyn drogowych z połowy XIX wieku, (1,4 ha)

Stęszew park z połowy XX wieku, (0,74 ha)

Strykowo alejki spacerowe z początku XIX wieku, (10,36 ha)

Trzebaw park z połowy XIX wieku, (1,74 ha)

Wronczyn park z połowy XIX wieku, (2,25 ha)

Stęszew: ul. Poznańska, Kościańska,
Narutowicza, Mickiewicza, Plac Kościuszki,
Jeziorki, Wronczyn, Zamysłowo, Modrze,
Będlewo, Łódź, Witobel, Trzebaw, Krąplewo,
Strykowo, Sapowice, Dębno

place zabaw

Załącznik nr 3: Oferta kulturalna

GMINA DOPIEWO
Biblioteka Publiczna
ul. Bukowska 13
Dopiewo

Biblioteka oferuje możliwość wynajęcia sali na wesela, konfe-
rencje, zebrania i inne imprezy okolicznościowe.
Sala o pow. ok. 150 m, duża scena oraz nagłośnienie. Możli-
wość korzystania z zaplecza kuchennego i zastawy na 120 osób.

Świetlica socjoterapeutyczna w Trzcielinie Świetlica socjoterapeutyczna, nauka języka angielskiego i infor-
matyki, zajęcia wyrównawcze dla uczniów, gry planszowe, na-
uka gry na instrumentach klawiszowych. Klub może być wynaj-
mowany na uroczystości rodzinne, dyskoteki młodzieżowe i
zabawy.
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Świetlica socjoterapeutyczna w Konarzewie Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, zajęcia wyrównawcze
dla uczniów, gry i zabawy ruchowe dla dzieci z elementami ryt-
miki, dyskoteki. Wynajem pomieszczeń na uroczystości rodzinne.

GMINA KOMORNIKI
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Stawna 7/11
62-052 Komorniki,
tel.: 061 810 74 49
e-mail: gokkomornikipawlik@wp.pl

Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, gry i zabawy ruchowe z
elementami rytmiki, zajęcia w klubie fitness, aerobik w sali spor-
towej, kurs tańca towarzyskiego, nauka gry na instrumentach
klawiszowych.
Próby zespołu muzycznego The Spiryt.
Spotkania Towarzystwa Turystyki Rowerowej, Koła Gospodyń
Wiejskich, Gminnego Koła Wędkarskiego w Komornikach.
Zbiórki harcerskie (harcówka). Klub Filmowy.
Sala „Piwnica” – wystawy.

Dom Kultury „KOŹLAK” w Chomęcicach Świetlica socjoterapeutyczna, aerobik, gry planszowe i bilard,
nauka gry na instrumentach klawiszowych, sekcja tenisa
stołowego. Klub może być wynajmowany na uroczystości ro-
dzinne, dyskoteki młodzieżowe i zabawy.

Dom Kultury w Głuchowie Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, gry i zabawy ruchowe
dla dzieci z elementami rytmiki, dyskoteki. Wynajem pomiesz-
czeń na uroczystości rodzinne.

Dom Kultury „Remiza” w Plewiskach Aerobik, treningi sekcji tenisa stołowego, świetlica socjotera-
peutyczna, spotkania kulturalno-regionalne oraz zabawy i dys-
koteki młodzieżowe.

Dom Kultury w Rosnówku Aerobik dla pań, kurs karate i samoobrony dla dzieci i młodzie-
ży, zajęcia w siłowni (piwnica).
Imprezy coroczne:
– zabawa noworoczna,
– Turniej Piłkarski „Powitanie Wiosny”,
– Turniej Tenisa Stołowego,
– spotkania noworoczne w Klubie Seniora,
– Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady,
– Liga Piłkarska ZHP.

Dom Kultury w Wirach Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, zajęcia plastyczne i te-
atralne.

GMINA KÓRNIK
„Strażnica” OSP w Kórniku (Dom Strażaka)
ul. 20 Października 93
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 01 15, 602 740 481

Odbywają się różne imprezy kulturalne, np. konkursy i festiwa-
le, spotkania z mieszkańcami, np. konsultacje społeczne, sesje
Rady Miejskiej.

OSP Kamionki
ul. Poznańska
Kamionki, 62-023 Gądki

Działalność sekcji kulturalnej i sportowej. Warsztaty teatralne.

LUBOŃ
Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Sobieskiego 97
62-032 Luboń
tel./fax: 061 813 00 72
oklubon@tlen.pl
osrodekkulturywluboniu@op.pl

Ośrodek Kultury w Luboniu stanowią dwie placówki przy ul.
Jana III Sobieskiego 97 i ul. Armii Poznań 51a. W obu budyn-
kach OK prowadzi swą działalność.
Placówka oferuje program stałych zajęć dla dzieci, młodzieży
oraz dla dorosłych. Wszystkie prowadzone są pod okiem do-
świadczonych instruktorów i pedagogów: zajęcia z rytmiki, pra-
cownia plastyczna, warsztaty z dekorowania przedmiotów
techniką Decoupage’u, modelarnia, orkiestra flażoletowa im.
św. Partyka, olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier, zespół
tańca ludowego, kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto w Ośrodku Kultury mo-
żna uczestniczyć w lektoratach j. angielskiego, brać korepetycje
z j. niemieckiego i j. polskiego oraz zapisać się na aerobik.
W siedzibie OK mają swe próby młodzieżowe zespoły rockowe:
Over the Edge, Empty Playground, Faust Again, Cambrell, Rust.
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Ośrodek Kultury skupia wokół siebie liczne stowarzyszenia i or-
ganizacje, nad którymi sprawuje opiekę. Chór „Bard”.
Ośrodek jest czynny w godzinach 10.00–18.30 (pn.–pt.).
Sala Historii Miasta, znajdująca się w ośrodku, jest czynna w go-
dzinach 14.00–18.00 (pn.–pt.). Gromadzi pamiątki związane z
miastem Luboniem i okolicą, które prezentuje na wystawach,
organizuje pogadanki i spotkania dla młodzieży szkolnej z inte-
resującymi mieszkańcami Lubonia i nie tylko.

GMINA MOSINA
Mosiński Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina,
tel.: 061 813 29 09, 819 25 47
fax: 061 813 29 09 w. 33
www.kultura.gmina.pl
mok@kultura.gmina.pl; mokultura@op.pl

Mosiński Ośrodek Kultury funkcjonuje od ponad 30 lat pro-
wadząc szeroką działalność kulturalno-edukacyjną dla mieszka-
ńców gminy Mosina. Swoim zasięgiem obejmuje Izbę Muze-
alną, powstałą w 1985 roku, i Galerię Miejską, utworzoną w
1993 roku, nad którą patronat sprawują Polski Związek Arty-
stów Plastyków oraz Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. W
ramach corocznych założeń programowych Mosińskiego
Ośrodka Kultury mieści się organizacja różnorodnych form edu-
kacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. Ośrodek skupia
wiele sekcji i kółek zainteresowań, m.in. kółko taneczne, teatral-
ne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i ceramiczne. Działają rów-
nież liczne kluby i stowarzyszenia, m.in.: Klub Młodych Anima-
torów Kultury, Klub Bab Wspaniałych, Klub Emerytów i
Rencistów oraz Orkiestra Dęta Ośrodka ZHP w Mosinie. Wśród
licznych propozycji kulturalnych skierowanych do szerokiego
spektrum odbiorców Ośrodek organizuje m.in. Dni Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej obchodzone każdego roku w pierwszych
dniach maja na pamiątkę proklamowania Rzeczypospolitej Mo-
sińskiej 3 maja 1848 roku przez Jakuba Krauthofera-Krotow-
skiego. Kalendarz imprez wypełniają również liczne wystawy:
fotograficzne, plastyczne i okolicznościowe. Mosiński Ośrodek
Kultury zaprasza do swojej siedziby przy ul. Dworcowej 4.

PUSZCZYKOWO
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Wysoka 1
62-040 Puszczykowo,
tel.: 061 813 34 61

Warsztaty plastyczne, taneczne, muzyczne.

Świetlica socjoterapeutyczna
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wysoka 1, Puszczykowo

Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, zajęcia wyrównawcze
dla uczniów, gry i zabawy dla dzieci, dyskoteki.

Świetlica
Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Kasprowicza 1, Puszczykowo

GMINA STĘSZEW
Dom Kultury w Stęszewie
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew,
tel.: 061 813 40 71
fax: 061 813 42 87
tel.: kom.: 604 056 766
dk@domkulturysteszew.com.pl
www.domkulturysteszew.com.pl

Kreowanie potrzeb kulturalnych środowiska, galeria: prezenta-
cja dorobku twórców i artystów, rozwijanie zainteresowań arty-
stycznych i oświatowych wśród mieszkańców to główne kierun-
ki pracy tej samorządowej instytucji upowszechniania kultury.
Imprezy o charakterze rozrywkowym (organizuje imprezy cy-
kliczne i plenerowe, działają przy nim zespoły: Młodzieżowa Ka-
pela Dudziarska „Koźlary”, Arhed, Modrzanki, Wesoła Groma-
da, teatrzyk Różowa Papuga, kółko plastyczne). Dom Kultury
uczestniczy zawsze w organizowaniu imprez gminnych i WOŚP,
działa też przy nim klub seniora. Coroczną imprezą organizo-
waną przez Dom Kultury, w ramach której odbywają się koncer-
ty, konkursy, prezentacje i zabawa taneczna, jest „Pożegnanie
wakacji”.
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GMINA BRODNICA

• Stowarzyszenie Tradycji Mazurka Dąbrowskiego Oddział Wielkopolski w Manieczkach,

• Stowarzyszenie „Mała Szkoła na rzecz Rozwoju Edukacji” w Żabnie,

• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Brodnica.

GMINA DOPIEWO

• Związek Harcerstwa Polskiego Szczep Dopiewo,

• Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej,

• Zespół „Caritas” przy parafii NMP w Zakrzewie,

• Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”,

• Towarzystwo Przyjaciół Skórzewa,

• Towarzystwo Ekologiczne Miłośników Ziemi Więckowskiej,

• Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcielinie i Palędziu,

• Sekcje Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie, Palędziu i w Zakrzewie, w tym sekcja żeńska w Zakrzewie,

• Chór Bell Canto w Dopiewie,

• Klub Seniora w Dopiewie,

• Uczniowski Klub Sportowy w Skórzewie upowszechniający grę w piłkę nożną,

• Uczniowski Klub Sportowy w Dopiewie upowszechniający grę w piłkę nożną i piłkę ręczną,

• Towarzystwo Sportowe w Skórzewie upowszechniające grę w piłkę nożną,

• Towarzystwo Sportowe TS Dopiewo 1998 upowszechniające grę w piłkę nożną,

• Klub Karate „EMPI”.

GMINA KOMORNIKI

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej,

• Związek Harcerstwa Polskiego,

• Chór Francesco z parafii p.w. św. Floriana w Wirach,

• Kolarskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „Komorzanka”, poznan.pttk.pl/komorzanka,

• Polski Związek Wędkarski Koło Komorniki,

• Koła Gospodyń (Komorniki, Plewiska, Szreniawa, Głuchowo, Chomęcice),

• Kółka Rolnicze (Komorniki, Plewiska, Głuchowo),

• Komornickie Forum Gospodarcze,

• Piłkarski Klub Sportowy Grom-Ciepłownik Plewiska,

• Klub Sportowy Stalexport Komorniki.

GMINA KÓRNIK

• Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego,

• Związek Harcerstwa Polskiego – IV DH im. księcia Józefa Poniatowskiego – Orkiestra Dęta,

• Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. ks. Szczepana Janasika,

• Klub Pro Sinfonika im. Mieczysława Karłowicza przy Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku,

• Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze – Chór Castellum Cantans, castellumcantans.dmkhost.net,

• Chóry: „Trzy pokolenia” i „Hajduczki” z Robakowa,

• Chór dziecięcy „Tutti Santi” przy parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku,

• Kórnickie Towarzystwo Ochrony Środowiska „KTOŚ”, Borówiec,

• Polski Związek Wędkarski Koło w Kórniku

• Koła Gospodyń Wiejskich w Kórniku i Bninie,

• Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” w
Skrzynkach,
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• Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej w Kórniku,

• Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kórniku – Koło Emerytów i Rencistów Gminy Kórnik,

• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej – koło przy parafii p.w. Wszystkich Świętych w
Kórniku,

• Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Senior”, Borówiec,

• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Kórnik” (sekcja kolarska, tenisa stołowego, koszykówki, piłki nożnej)
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku,

• Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Kórnik” (sekcja wioślarska) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórnik,

• Uczniowski Klub Sportowy „TKD – Kórnik” (sekcja teakwondo),

• Szkolne Koło Sportowe „Sokół” przy Szkole Podstawowej w Radzewie,

• Międzyszkolny UKS „Wieża Kórnicka” (szachy i warcaby),

• Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica” (piłka nożna),

• Ludowy Klub Sportowy „Orkan Błażejewko” w Błażejewku.

LUBOŃ

• Związek Harcerstwa Polskiego,

• Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie”,

• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

• Stowarzyszenie Speleologii i Archeologii Podwodnej,

• Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia,

• Stowarzyszenie Ekologiczne „Luboń dla Środowiska”,

• Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą „Luboń bez Granic”,

• Stowarzyszenie „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”,

• Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli,

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”,

• Koło Gospodyń,

• Związek Hodowców Gołębi,

• Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”,

• Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Stella”,

• Szkolny Związek Sportowy,

• Miejski Klub Sportowy Luboń.

GMINA MOSINA

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań – Rejon Mosina im. Bolesława Chro-
brego,

• Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dr. T.A. Jakubiaka,

• Polski Związek Wędkarski Koło nr 28 Mosina „Hobby”,

• Polski Związek Wędkarski Koło Mosina-Miasto,

• Automobilklub Wielkopolski Delegatura w Mosinie, www.aw.mosina.org,

• Mosiński Klub Żeglarski, mkzmosina.w.interia.pl,

• Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich w Rogalinku,

• Chór Kościelny p.w. św. Cecylii w Mosinie,

• „Mikołajki” – zespół wokalno-muzyczny parafii p.w. św. Mikołaja w Mosinie, www.mikolajki.archpo-
znan.org.pl

• Koło Gospodyń Wiejskich Radzewice, Rogalinek, Krosinko,

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie,

• Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego w Mosinie,

• Mosińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych,

• Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Pecnie,
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• Uczniowski Klub Sportowy „Krotowski” przy Zespole Szkół w Mosinie,

• Mosińskie Towarzystwo Szachowe „64” w Mosińskim Ośrodku Kultury,

• Uczniowski Klub Sportowy „Mosińska Jedynka” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie,

• Klub Sportowy „1920 Mosina”.

PUSZCZYKOWO

• Dom Pomocy Maltańskiej,

• Fundacja im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie przy Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w
Puszczykowie, www.fiedler.pl,

• Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, www.jadwiga.org,

• Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, www.puszczykowo.info.pl,

• Stowarzyszenie Puszczykowo – Chateaugiron,

• Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie,

• Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu, www.partners.org.pl,

• Rotary Klub Poznań – Puszczykowo z siedzibą w pałacu hr. Antoniego Chłapowskiego w Jaszkowie gm.
Brodnica, www.poznan-puszczykowo.rotary.org.pl/dzialalnosc.htm,

• Polski Związek Wędkarski – koło w Puszczykowie,

• Klub Jeździecki Niwka im. Krzysztofa Kulikowskiego, www.niwka.poznan.pl,

• Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, www.pts.puszczykowo.pl,

• Towarzystwo Animatorów Rekreacji i Sportu w Puszczykowie,

• Klub Piłkarski Puszczykowo,

• Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Puszczykowo.

GMINA STĘSZEW

• Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Stęszewie,

• Młodzieżowa Kapela Dudziarska „Koźlary”, www.domkulturysteszew.com.pl,

• Zespół Folklorystyczny „Modrzanki”, www.domkulturysteszew.com.pl,

• Zespół śpiewaczy „Wesoła Gromada”, www.domkulturysteszew.com.pl,

• Dziecięcy zespół teatralny „Różowa Papuga” przy Domu Kultury w Stęszewie, www.domkulturyste-
szew.com.pl,

• Polski Czerwony Krzyż,

• Związek Bojowników o Wolność i Demokrację,

• Związek Emerytów i Rencistów w Stęszewie,

• Kółka Rolnicze,

• Klub Sportowy Lipno Stęszew,

• Klub Sportowy Orzeł Modrze,

• Klub Sportowy Tornado Trzebaw,

• Klub Sportowy Tęcza Skrzynki,

• Ludowy Zespół Sportowy Spójnia Strykowo,

• Ludowy Zespół Sportowy Wronczyn,

• Uczniowski Klub Sportowy Dwójka.
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Załącznik 5.1. Hotele, motele, pensjonaty

GMINA BRODNICA
Brodnica Pałac w Brodnicy

Brodnica 37, 63-112 Brodnica
tel.: 061 282 37 89
fax: 061 282 28 05
www.brodnicamansion.com

22 � (maksymalnie 30). Pałac rodziny Makowskich. Pałac mo-
żna wynająć w celu urządzenia wesela, szkolenia lub innej im-
prezy okolicznościowej. Można również zarezerwować cały
Pałac na kilka dni lub tygodni wraz z obsługą. Pokoje 2-osobo-
we i apartamenty, w każdym łazienka. Cena noclegu dostoso-
wana jest do okoliczności, sezonu i możliwości gości (pokoje
od 50 do 100 euro ze śniadaniem).

Jaszkowo Pałac w Jaszkowie
Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica
tel.: 061 283 76 88, 283 75 56
fax: 061 283 99 40
www.centrumhipiki.com
info@centrumhipiki.com

150 � W Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego. Z łącznej
liczby miejsc noclegowych 50 mieści się w samym pałacu, po-
zostałe – w oficynie i innych budynakch. Zakwaterowanie w
pokojach 2-, 3-, 4-, 5- i 6-osobowych. Domowe posiłki poda-
wane na szwedzkim stole w stylowym barze. Sala balowa i
konferencyjna. Dodatkowo: przystań rzeczna – statek tury-
styczny, łodzie motorowe, wieża widokowa. Parking dla sa-
mochodów i koniowozów.

GMINA DOPIEWO
Skórzewo Gościniec Pod Brzozami

ul. Malwowa 148
60-185 Skórzewo-Poznań
tel./fax:: 061 814 35 24
recepcja@podbrzozami.pl
www.podbrzozami.pl

50 � w 20 pokojach. Każdy z łazienką i telewizorem, o indy-
widualnym wystroju wnętrza.
W cenę pokoju wliczone jest obfite śniadanie. Cennik: pokój
1-osobowy – 130 zł, 2-osobowy – 150 zł, 1-osobowy Studio –
160 zł, 2-osobowy Studio – 190 zł, 3-osobowy Studio – 220 zł.
Do dyspozycji gości dwie sale restauracyjne na 70 osób.
Dodatkowo: kawiarnia, organizacja imprez okolicznościo-
wych, konferencji; wysoki standard; duży monitorowany par-
king.

Skórzewo Dworek Skórzewski
ul. Poznańska 6
Skórzewo
60-185 Poznań
recepcja@dworekskorzewski.pl
www.dworekskorzewski.pl

~ 40 � Dworek pozwala na zakwaterowanie ponad 40 osób
w 22 stylowych pokojach, w każdym TV, telefon, dostęp do In-
ternetu. Cennik pokoi: pokój 1-osobowy – 260 zł, pokój
1-osobowy z wypoczynkiem – 280 zł, pokój 2-osobowy – 360
zł, pokój 2-osobowy z wypoczynkiem – 390 zł, pokój z łożem
małżeńskim – 360 zł, pokój z łożem baldachimowym – 420 zł,
apartament – 480 zł. W cenę pokoju wliczone jest: miejsce na
parkingu strzeżonym, monitorowanym; obfite wiejskie śnia-
danie; woda mineralna i owoce; pełen zestaw kosmetyków
łazienkowych. Obiekt nie jest przystosowany dla osób nie-
pełnosprawnych.
Dodatkowo: możliwość zapoznania się z dawnymi sprzętami
gospodarczymi i rolniczymi; własnoręcznego wyrobu kiełbasy
i masło. Przejażdżka bryczką lub saniami. Do dyspozycji gości
kryty basen zewnętrzny. W pobliżu pole golfowe, kompleks
tenisowy i ośrodek jeździecki. Cały teren jest ogrodzony i mo-
nitorowany.
Dworek nie przyjmuje zwierząt domowych.
Honorowane są karty płatnicze.

Skórzewo Zajazd Mistral
ul. Skórzewska 1
60-185 Skórzewo-Poznań
tel.: 061 814 39 92,
061 814 39 38
zajazd@zajazd-mistral.pl
www.zajazd-mistral.pl

~ 10 � Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, z łazienkami. Dodatkowo:
restauracja, kawiarnia, organizacja imprez okolicznościo-
wych, konferencji; wysoki standard. Duży parking. W restau-
racji kuchnia polska, wyroby garmażeryjne, drink bar.
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Konarzewo Motel Vitalia
Poznańska 19,
62-070 Konarzewo
tel.: 061 814 82 99

~ 40 � Dostępne pokoje: apartament 150–200 zł, 2-osobo-
we – 120 zł, 3-osobowe – 150 zł, wieloosobowe – 30 zł. W po-
koju: TV SAT, radio, łazienka. Restauracja, drink bar, bilard,
parking, garaże, sale konferencyjne z urządzeniami
nagłaśniającymi, narady, konferencje, organizacja imprez to-
warzyskich.

Lisówki Dom Pomocy Społecznej
w Lisówkach
ul. Leśne Zacisze 2
62-070 Dopiewo
tel.: 061 814 80 49
fax.: 061 814 82 57
dpslisowki@ewan.pl

20 � Nowoczesne budownictwo w formie zabudowy szere-
gowej; wewnątrz: standard. Pokoje 2-osobowe. Koszt wyna-
jęcia pokoju hotelowego 30,00 zł (osobodzień). Koszt
całodziennego wyżywienia 19,00 zł. Obiekt monitorowany.
Parking strzeżony na ok. 40 samochodów. Sala wielofunkcyj-
na ze sceną (wyposażona w sprzęt nagłaśniający i multime-
dialny), sala gimnastyczna, siłownia, gabinety rehabilitacyjne
oraz zaplecze gastronomiczne. Przyjazny środowisku dom
wkomponowany w teren leśny sprzyja rekreacji i wypoczynko-
wi. Istnieje możliwość organizowania gier terenowych na te-
renach opuszczonego poligonu wojskowego. Możliwość po-
bytu ze zwierzętami (małe psy).

GMINA KOMORNIKI
Komorniki Green Hotel

Jeziorna 1a
62-052 Komorniki
tel.: 061 810 80 75
info@greenhotel.:pl
www.greenhotel.:pl

~ 100 � Hotel usytuowany w Komornikach, przy trasie
Wrocław–Poznań. Green Hotel to nowoczesny, w pełni klima-
tyzowany obiekt, dysponujący 43 luksusowymi pokojami
wraz z łazienkami, wyposażonymi w minibary, TV-SAT oraz te-
lefon z możliwością połączenia z Internetem. Dodatkowo
płatny hotspot na terenie całego hotelu. W pokojach intere-
sujące wydawnictwa o Polsce i regionie, Karta Win i Karta
Menu. Możliwość przyjmowania gości ze zwierzętami
(dopłata 40 zł). Hotel przystosowany dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Akceptacja kart płatniczych. Cena pobytu
obejmuje śniadanie, możliwość korzystania z basenu i sauny
oraz strzeżony parking. Ceny regularne i weekendowe: pokój
jednoosobowy – 199–339 zł, pokój dwuosobowy – 250–439
zł, apartament – 799 zł, Apartament Słoneczny – 1099 zł, do-
stawka – 60 zł. Ceny specjalne (w czasie targów „Meble”,
„Biuro”, „Drema” oraz „Budma”, „Polagra-Food”): pokój
1-osobowy – 439–649 zł, 2-osobowy – 549–699 zł.

Komorniki Pensjonat Komorniki
ul. Poznańska 81
62-052 Komorniki
tel.: 061 893 53 43
www.pensjonat-komorniki.pl

15 � Pensjonat Komorniki to kameralny pensjonat z pokoja-
mi dla 15 osób wyposażonymi w luksusowe łazienki, nowo-
czesne meble, TV SAT oraz apartament przygotowany dla
osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji barek i salka, dostęp
do Internetu, miejsca parkingowe. Dogodne położenie na tra-
sie Poznań–Wrocław, niedaleko od centrum Poznania. Możli-
wość organizowania spotkań integracyjnych, konferencji do
25 osób (możliwość skorzystania z sali konsumpcyjnej, ale
brak rzutnika) oraz pojedynczych noclegów dla podróżnych.
Pokój 1-osobowy – 120 zł (ze śniadaniem), pokój 2-osobowy –
180 zł (ze śniadaniem). Do dyspozycji jest również pokój
3-osobowy – 250 zł (ze śniadaniem) i apartament z łazienką
przystosowaną do osób niepełnosprawnych. Oprócz tego trzy
pokoje dwuosobowe „klasy turystycznej” w cenie 140 zł z
jedną łazienką. Przy pobycie powyżej 3 dni ceny do negocjacji.
Nie ma możliwości płacenia kartą płatniczą. Pensjonat nie
przyjmuje turystów ze zwierzętami.
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Plewiska Pensjonat Zacisze
ul. Grunwaldzka
62-063 Plewiska
pensjonat@zacisze.poznan.pl

~ 36 � Obiekt w stylu międzywojennym, położony w zachod-
niej części Poznania, w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. Komfortowe pokoje 1-, 2- i 3-osobowe wyposażone w
łazienkę, TV i telefon. Restauracja specjalizuje się w kuchni pol-
skiej i europejskiej. W drink-barze egzotyczne koktajle i desery.
Organizacja imprez okolicznościowych i biznesowych dla 100
osób. Do dyspozycji gości parking dozorowany. Cennik: aparta-
ment (2) – 450–700 zł, 1-osobowe (5) – 160–300 zł, 2-osobowe
(12) –220–380 zł, 3-osobowe (1) – 320–450 zł, dostawka –
80–100 zł; w ceny wliczone jest śniadanie, ceny zawierają po-
datek VAT. Akceptacja kart płatniczych. Pensjonat nie przyjmuje
turystów ze zwierzętami.

Szreniawa Muzeum Narodowe Rolnictwa i
Przemysłu Rolno-Spożywczego
ul. Dworcowa 5, 62-052
Komorniki
tel.: 061 810 76 29
fax: 061 810 76 42
muzeum@muzeum-szreniawa.pl

13 � 2 pokoje 3-osobowe, 3 pokoje 2-osobowe i 1 pokój
1-osobowy.

GMINA KÓRNIK
Kórnik Daglezja

ul. Woźniaka 7
62-035 Kórnik
tel.: 061 897 27 00, 897 27 03
fax: 061 897 27 01
www.hoteldaglezja.pl

~ 85 � 39 pokoi 2-osobowych oraz apartament (2–3), 2 po-
koje dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pokoje mają
łazienkę, TV Sat, telefon i bezpłatny dostęp do Internetu oraz
taras z widokiem na jezioro. Wszystkie posiadają nowoczesny
system zamykania drzwi (karta dostępu). Ceny: 139–249 zł.
Dodatkowo: klimatyzowany bar, klimatyzowana sala restau-
racyjna z kominkiem, w okresie letnim położony nad brze-
giem jeziora Grillowy Ogródek, taras z wieżą widokową, mo-
nitorowany przez system kamer parking. Sale konferencyjne z
pełnym wyposażeniem multimedialnym i nagłośnieniem
mogą pomieścić nawet 100 osób.
Wycieczki rowerowe, możliwość korzystania z sauny, siłowni,
rejsy spacerowe statkiem „Biała Dama” po Jeziorze Kórnickim.
W hotelu organizowane są: spotkania rodzinne, przyjęcia we-
selne i komunijne, imprezy firmowe, integracyjne i motywa-
cyjne, bankiety i spotkania biznesowe, konferencje i szkolenia,
imprezy tematyczne (według przygotowanego wcześniej sce-
nariusza). Oferta specjalna: pakiet „Weekend w Kórniku dla
dwojga”, „Weekend w Kórniku dla grup”

Kórnik Motel, Centrum Tenisowe
ul. Poznańska 5d
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 02 18, 819 08 22
fax: 061 819 08 23, 817 06 35
centrumtenisowe-motel@pri.pl
www.centrumtenisowe-motel.pri
.pl

20 � Pokoje 3-, 2-, 1-osobowe z łazienkami. Dodatkowo:
snack-bar, sala klubowa, całodobowy parking strzeżony. Po-
nadto: sauny, masaż, siłownia, minigolf, plac zabaw dla dzie-
ci, sześć kortów (jeden kryty) oraz szkółka tenisowa.

Kórnik Motel Nestor
ul. Poznańska 34
62-035 Kórnik
tel.: 061 819 08 00
fax. 061 819 08 15
rezerwacja@nestor-motel.pl
www.nestor-motel.pl

~ 13 � 5 pokoi 2-osobowych (120 zł za dobę) oraz 1 3-oso-
bowy (140 zł). Wszystkie pokoje o wysokim standardzie, po-
siadają łazienkę, telewizor, telefon oraz bezpłatny dostęp do
Internetu. Dodatkowo: sala restauracyjna przygotowana na
przyjęcie jednorazowo ok. 70 gości. Możliwość zorganizowa-
nia imprez rodzinnych, okolicznościowych, spotkań bizneso-
wych. Wykwintne śniadanie (nie wliczone w cenę pokoju)
kosztuje 20 zł. Specjalnością kuchni jest pieczona kaczka z py-
zami i modrą kapustą. W ofercie bogaty wybór win i trunków
Nowego Świata. Przy motelu (wewnątrz kompleksu) – par-
king na kilka samochodów.
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Gądki Zajazd NON-STOP
ul. Dworcowa 1
62-023 Gądki k. Poznania
tel.: 061 817 13 00
nonstop@hotel.pl
www.nonstop.hotel.pl

70 � Oferuje 25 pokoi 1-, 2-, 3- i 4-osobowych. Pokoje 1-, 2- i
3-osobowe posiadają łazienkę z prysznicem oraz telewizor ko-
lorowy. Ceny: pokój 1-osobowy – 100 zł ze śniadaniem, pokój
2-osobowy – 110 zł, pokój 3-osobowy – 130 zł, pokój 4-osobo-
wy – 160 zł. W cenę noclegu wliczony podatek VAT. Restauracja
w dni powszednie czynna między 7.00 a 22.00, w niedzielę od
12.00 do 20.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możli-
wość zmiany godzin), oferuje śniadania, obiady, desery i kola-
cje.
Oprócz bieżącej obsługi gości restauracji – organizacja więk-
szych imprez okolicznościowych. Kuchnia polowa i przenośny
grill na 100 porcji na imprezy plenerowe, proponowane potra-
wy tradycyjnej kuchni polskiej i przysmaki kuchni myśliwskiej
(np. zupa gulaszowa z kociołka i bigos myśliwski). Potrawy kuli-
narne do odebrania na miejscu w Zajeździe lub dostarczane na
wskazane miejsce.
Do dyspozycji 3 sale (z czego dwie można połączyć w jedną,
dzięki czemu zyskujemy większą przestrzeń dla gości). Dwie
sale pomieszczą po ok. 100 osób, trzecia zaś ok. 50. Do dyspo-
zycji parking bezpłatny, niestrzeżony, dozorowany, z 30 miej-
scami parkingowymi dla samochodów osobowych i 4 miej-
scami parkingowymi dla samochodów ciężarowych,
niestrzeżony, dozorowany w godz. 19.00–7.00. Akceptacja
kart płatniczych. Zajazd znajduje się 7 km od centrum Pozna-
nia i 5 km od Kórnika.

Czmoniec Gościniec Marzymięta
Czmoniec 59,
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 12 52
gosciniec@bolo.pl

18 � Gościniec Marzymięta dysponuje 9 pokojami 2-osobo-
wymi. W każdym pokoju znajduje się umywalka i natrysk, a
widok z okna rozpościera się na las. Restauracja dysponuje 80
miejscami konsumpcyjnymi. Organizacja imprez na otwartym
powietrzu (przy ognisku lub grillu), przyjęć okolicznościo-
wych, dancingów itp. Akceptacja kart płatniczych. Możliwość
pobytu ze zwierzętami (małe psy). Duży parking przy gościń-
cu.

LUBOŃ
Luboń Villa Montana

Poniatowskiego 14
62-030 Luboń
tel.: 061 810 34 21

20 � Pokoje 1- i 2-osobowe, z TV i łazienkami. Wyżywienie
całodobowe. Można przebywać ze zwierzętami.
Możliwość skorzystania z sali konferencyjnej.
Przy pensjonacie jest parking dla samochodów osobowych.
Obiekt nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Możliwość płacenia kartą.
Obsługa posługuje się dodatkowo językiem angielskim.

Luboń Lech Hotel, Firma Usługowa
Turystyczno-Handlowa,
Lechosław & Sławomir
Ławnicza
ul. dr. Maya 1b, 62-030 Luboń
tel,/fax: 061 813 15 69
www.hotel-lech.noclegiw.pl

40 � Pokoje 2-, 3-, 4- i wieloosobowe TV. Cena pokoju 2-oso-
bowego z łazienką – 80–150 zł. Cena pozostałych pokoi:
70–150 zł. Do dyspozycji gości parking, na życzenie pełne wy-
żywienie (catering). Akceptowane są zwierzęta domowe.

Luboń Formuła Hotelik
ul. Chudzickiego 14
62-030 Luboń
tel.: 061 810 55 78

16–18 � 7 pokoi: 3 3-osobowe, 4 2-osobowe, 4 pokoje mają
z łazienki, TV w każdym pokoju. Parking na ok. 8 samocho-
dów. Możliwość pobytu z małymi zwierzętami domowymi.
Nie ma oferty gastronomicznej. Cennik: pokój 3-osobowy –
120 zł, 2-osobowy – 80 zł lub 90 zł z łazienką.
Obsługa posługuje się dodatkowo językiem niemieckim i rosyj-
skim.
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GMINA MOSINA
Mosina Hubertus Hotel i Restauracja

ul. Chopina 42, 62-050 Mosina
tel.: 061 813 23 60
mailto:hubertus@hubertus.wlkp.
pl
hubertus@hubertus.wlkp.pl

11 � 7 pokoi, 3 1-osobowe, 4 2-osobowe, pokoje z łazienka-
mi. W pokojach radio, TV, telefon. Ponadto restauracja – tra-
dycyjna kuchnia polska, drink-bar, parking.

Mosina Inter Hotel
Dymaczewo Nowe 75
62-050 Mosina
tel.: 061 813 21 12
hotel_inter@maxersa.pl

~ 90 � 46 pokoi 1-osobowych, 18 pokoi 2-osobowych, 2 po-
koje 3-osobowe, 2 apartamenty, 1 pokój dla niepełnospraw-
nych. Pokoje mają łazienki, telefon, TV, minibarek. Do dyspo-
zycji są również 3 sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem
(90 os., 25 os., 15 os.); rzutniki, ekrany, tablice, TV, video,
nagłośnienie.
Dodatkowo na miejscu: restauracja – tradycyjna kuchnia polska,
sauna, bilard. Obiekt przystosowany do przyjęcia osób niepełno-
sprawnych. Posiada parking na ok. 60 samochodów. Można
płacić kartą.
Organizacja szkoleń, kursokonferencji, imprez okolicznościo-
wych i plenerowych. Rejsy żaglówkami i przejażdżki bryczką,
ogniska, sylwester. Nie ma możliwości pobytu ze zwierzętami.
Ceny za pokoje: 1-osobowy – 115 zł, 2-osobowy – 150 zł,
3-osobowy – 200 zł.

Mosina Morena Hotel i Restauracja
62-050 Mosina
hotelmorena@ta.pl
www.hotelmorena.ta.pl

22 � Hotel – 13 pokoi; 4 pokoje 1-osobowe i 9 2-osobowych
z pełnymi węzłami sanitarnymi. W pojach radio, TV. Do dyspo-
zycji gości sala restauracyjna klimatyzowana – 130 miejsc,
drink-bar z klimatyzacją – 30 miejsc, duży taras przy sali re-
stauracyjnej, a ponadto siłownia, Fitness Club. Przy obiekcie
parking na ok. 50 samochodów. Można płacić kartą.
Restauracja (dania kuchni staropolskiej i dania rozmaitych kuch-
ni narodowych) prowadzi również sprzedaż wyrobów garmaże-
ryjnych, sprzedaż na wynos, organizuje przyjęcia i bankiety poza
restauracją, pokazy mody, występy artystyczne i pokazy handlo-
we, obsługę gastronomiczną wycieczek. Nie ma możliwości po-
bytu ze zwierzętami.
Ceny za pokoje 1-osobowe – 80 zł, dwuosobowe – 120 zł.

PUSZCZYKOWO
Puszczykowo Hotel – Restauracja

La Paloma
ul. Niwka Stara 34
tel.: 061 813 32 91
recepcja@lapaloma.com.pl
www.lapaloma.com.pl

~ 58 � w 12 pokojach 2-osobowych z łazienkami (85–200
zł), 2 pokojach 1-osobowych z łazienkami (60–140 zł), 8 po-
kojach 2-osobowych z umywalkami (75–125 zł), 4 pokojach
1-osobowych z umywalkami (50–96 zł), 4 pokojach 3-osobo-
wych z umywalkami (95–200 zł). Ceny górne dotyczą okresu
targów i obejmują również śniadanie. Wszystkie pokoje z mo-
żliwością korzystania z łazienek z prysznicami, znajdujących
się na korytarzach hotelu.
Hotel organizuje imprezy okolicznościowe – dysponuje kilko-
ma różnymi salami o łącznej powierzchni 600 m. kw. Najwięk-
sze mieszczą do 140 gości weselnych. Oprócz tego w ofercie
imprezy plenerowe, ogniska, pieczenie na rożnie, bankiety
itp.
Ponadto mogą odbywać się konferencje, kursy, szkolenia itp.
(sale na ponad 100 osób) wraz z obsługą gastronomiczną.
Dodatkowe atrakcje: strzelnica wiatrówkowa i łucznicza.
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Puszczykowo Hotel Atrium
ul. 3 Maja
tel.: 061 898 30 60
www.atriumhotel.:com.pl
atrium@atriumhotel.:com.pl

~ 70 � 35 pokoi 2-osobowych – każdy z obszerną łazienką i
drzwiami balkonowymi. Obiekt przystosowany także dla go-
ści niepełnosprawnych. Ponadto do dyspozycji bar, taras gril-
lowy, strzeżony parking.
Hotel posiada wszechstronne i profesjonalne zaplecze konfe-
rencyjne. Oferuje 3 oddzielne sale konferencyjne o różnych
rozmiarach, mieszczące 8, 20, i 40 osób, sprzęt audiowizual-
ny, dowolna możliwość ustawienia sali, ze stołami lub bez.
Organizacja imprez okolicznościowych, przyjęć koktajlowych,
wesel itp. A także bankietów (sala do 180 osób) pod gwiazda-
mi z otwieranym dachem w Atrium, pełnym zapleczem ku-
chennym, profesjonalnym nagłośnieniem ze wspaniałą aku-
styką.
W przygotowywaniu: fitness – sauna, jaccuzzi, siłownia oraz
Klinika Zdrowia: dostępna będzie cała gama zabiegów fizykal-
nych, kosmetycznych oraz masaże.

Puszczykowo Motel Pod Kukułką
ul. W. Reymonta 17
tel.: 061 813 38 47, 605 268 947

38 � (z dostawkami 47). Pokoje z łazienkami i bez, dostępne
są pokoje z TV, radiem. Sala konferencyjna na 45 miejsc.
Parking strzeżony, miejsce na ognisko i grill.
Obsługa porozumiewa się w językach: rosyjskim, angielskim,
bułgarskim.
Ceny uzależnione od okresu sezonu, ale nie wyższe niż: za po-
koje 1-osobowe – 40 zł, 2-osobowe – 50 zł, apartamenty – 80
zł.
Goście ze zwierzętami są mile widziani.
Motel jest przystosowany do potrzeb gości niepełnospraw-
nych.
Świadczenia usług gastronomicznych dla 45 osób – menu i
ceny do uzgodnienia. Nie można płacić kartą.

Puszczykowo Centrum Tenisowe Angie
Hotel Martina
ul. Sobieskiego 50
tel.: 061 898 36 50
www.angie.com.pl
c.t.biuro@angie.com.pl

38 � 16 pokoi 2-osobowych (cena za 1 osobę 150 zł, za 2
osoby 198 zł) i 2 apartamenty (298 zł). Wszystkie pokoje po-
siadają łazienkę z prysznicem i są wyposażone w telefon i
TV-SAT.
Do dyspozycji gości ponadto drink-bar, restauracja Martina
oferująca kuchnię polską i włoską, mała sala konferencyjna na
10–20 osób oraz pokój komputerowy. Dozorowany parking
udostępniany jest gościom bezpłatnie.
Hotel przyjmuje również gości ze zwierzętami. Nocleg pupila
kosztuje 35 zł.
Istnieje możliwość płacenia kartą.
Można skorzystać z obiektów centrum tenisowego ANGIE –
do dyspozycji są: 4 korty o nawierzchni elastyczno-dywano-
wej, siłownia, kabiny cieplne. Istnieje możliwość wynajęcia
trenera, wypożyczenia butów, piłek, rakiet, wyrzutni piłek,
ponadto naciąganie rakiet oraz sprzedaż akcesoriów teniso-
wych.
Centrum tenisowe organizuje obozy sportowe, kolonie o pro-
filu tenisowym, a ponadto imprezy okolicznościowe, konfe-
rencje.
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GMINA STĘSZEW
Stęszew Motel AB

Stęszew, ul. Narutowicza 2
tel: 061 813 44 33
tel./fax: 061 813 48 41
www.motel-ab.com.pl
ab@ta.pl

78 � Motel położony jest bezpośrednio przy trasie Poznań–
Wrocław oraz Poznań – Zielona Góra. Posiada 24 domki typu
Bungalow, usytuowane bezpośrednio przy plaży, z czego 12 –
2-osobowych (100–150 zł/30–45 euro) i 12 3-osobowych (240
zł/70 euro). Dwuosobowe, często traktowane są też jako jed-
noosobowe. Każdy z domków jest kompleksowo wyposażony i
posiada: łazienkę, niezależne regulowane przez gościa ogrze-
wanie, telewizor, radiobudzik, telefon, dostęp do Internetu. W
cenę domku wliczone jest śniadanie. Można przebywać ze
zwierzęciem domowym.
Znajdująca się w budynku głównym restauracja serwuje dania
kuchni polskiej, zawsze według starannie zachowywanych re-
ceptur. Restauracja to trzy sale, z czego dwie typowo restaura-
cyjne, a trzecia kawowa.
Obok każdego z domków znajduje się miejsce parkingowe dla
samochodu osobowego. Wjazd na w pełni ogrodzoną posesję
znajduje się od frontu, przez sterowaną elektrycznie bramę.
Przy budynku głównym motelu są dwa parkingi: jeden strze-
żony (10 zł/3 euro), a drugi niestrzeżony, oba są w stanie po-
mieścić 80 samochodów osobowych, a także autokar czy duży
samochód dostawczy.
Dodatkowo obiekt posiada salę bankietową, w której organi-
zowane są różne imprezy. Można ją podzielić na dwie niezale-
żne sale, każdą z osobnym wejściem. Sala jest w pełni klimaty-
zowana, a także w dużej części przeszklona.
Honorowane są karty płatnicze.

Stęszew Motel 2000
Stęszew, ul. Kościańska 89
tel.: 061 813 44 00
fax: 061 813 49 47
www.motel2000.pl

64 � Pokoje z łazienkami. Dla gości garaże i dozorowany par-
king.
Dodatkowo: restauracja, drink-bar, bistro, grill. Możliwość or-
ganizowania imprez, również w ogrodzie.

Trzebaw/
Rosnówko

Hotel/Motel Delicjusz
Trzebaw/Rosnówko,
ul. Poznańska 1
tel.: 061 810 81 08
fax: 061 819 52 55
www.delicjusz.pl
hotel@delicjusz.pl

160 � 92 pokoje: 1-osobowe (149 zł), 2-osobowe (199 zł),
3-osobowe (239 zł),wyposażone w telefony, TV, lodówki oraz
2 pokoje o podwyższonym standardzie (239 zł) i dwa luksuso-
we apartamenty (409 zł). Wszystkie ceny zawierają śniadanie i
mogą ulec zmianie podczas imprez targowych. W pokojach
można włączyć się do sieci Internet przez łącze TP, w obiekcie
niedługo będzie możliwość wypożyczenia karty Blueconnect.
Hotel przystosowany jest do goszczenia osób niepełnospraw-
nych – są dla nich 2 pokoje, windy i pełna dostępność wszyst-
kich sal.
W restauracji – dania kuchni polskiej, ale również innych, np.
„szatańskie jadło”, dania z ryb i strusia.
Dodatkowo w ofercie organizowanie imprez, konferencji, se-
minariów, bankietów (profesjonalnie wyposażone sale konfe-
rencyjne i bankietowe). Ponadto: jazda konna (również
bryczką, powozem, zaprzęgiem saniami), przejażdżki trady-
cyjną koleją parową i zwiedzanie parowozowni w Wolsztynie,
wycieczki do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, do Rogalina,
po WPN, ogniska nad jeziorem z pieczeniem prosiaka, wędko-
wanie, jazda quadami.
W pokojach hotelowych istnieje możliwość pobytu z psami.
Można płacić w obcej walucie i kartą.
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Strykowo Zamek von Treskov
Strykowo, ul. Park 3
tel.: 061 869 23 07,
fax: 061 865 86 44
www.treskov.pl
taspol@taspol.poznan.pl

35 � w ekskluzywnym neogotyckim zamku, usytuowanym
tuż nad malowniczym Jeziorem Strykowskim koło Stęszewa.
W części hotelowej – stylowo wyposażone apartamenty i po-
koje, posiadające komfortowe łazienki, TV-sat, telefon i
połączenie z Internetem. Każdy z pokoi jest inny i wyjątkowy, z
każdego można też podziwiać jezioro lub zabytkowy park. Po-
nadto można skorzystać z apartamentu prezydenckiego, któ-
ry składa się z salonu, sypialni, a także przeszklonej werandy z
widokiem na jezioro i okolicę.
Cennik: apartament prezydencki – 600 zł, apartament 2-oso-
bowy – 400 zł, pokój 2-osobowy – 300 zł, pokój 1-osobowy –
200 zł, dostawka – 100 zł. Śniadanie w cenie.
Restauracja „Cztery pory roku” zaprasza do czterech sal usytu-
owanych w układzie amfiladowym: Wiosny – z werandą i tara-
sem z bezpośrednim wyjściem nad jezioro, Lata – z zabytko-
wym kominkiem, Jesieni – z wykuszem dla orkiestry i Zimy – z
wyjątkowa atmosferą intymności. Menu staropolskie i euro-
pejskie. Otwarta tylko w soboty i niedziele.
Bezpośrednie położenie nad długim na 11 km Jeziorem Stry-
kowskim umożliwia uprawianie różnych sportów wodnych:
motorowodniarstwa, windsurfingu, żeglarstwa, kajakarstwa
czy pływania (dysponujemy własną plażą). Można też zagrać
w tenisa (2 korty ziemne wraz z automatycznym trenerem) czy
pójść na romantyczny spacer po parku. Dodatkowo organizo-
wana jest podróż balonem, zawody paintballu czy turnieje
strzeleckie i sprawnościowe o zabarwieniu historycznym.
Istnieje ponadto możliwość organizowania imprez firmowych i
rodzinnych oraz szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych czy
meetingów firmowych na najwyższym poziomie. Hotel dyspo-
nuje salą konferencyjną i odpowiednim sprzętem. Silnym atu-
tem są imprezy plenerowe. Na specjalnej Grillowej Polanie i
przy wykorzystaniu 10-hektarowego parku można przygoto-
wać wieczór z atrakcjami (pieczonym prosiakiem, grillem, or-
kiestrą) dla 1000 osób.

Dymaczewo/
Łódź

Lake Hotel
ul. Mosińska 2
Dymaczewo/Łódź
tel.: 061 819 72 00
fax: 061 810 72 01
www.lakehotel.pl

68–100 �, w tym pokoje dla osób niepełnosprawnych. Ceny
pokoi: 2-osobowego dla 1 osoby – 195/150 zł, dla 2 osób –
250/200 zł, 2-osobowego z dostawką – 300/250 zł, pokoju
Studio – 400/350 zł. Ceny niższe dotyczą oferty weekendowej.
Śniadanie jest wliczone. W czasie trwania targów ceny nie ule-
gają zmianie.
Można skorzystać z baru hotelowego, gdzie serwowane są
drinki, koktajle i desery.
Cztery sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt
audio-wizualny: ekran, rzutnik folii, flipchart, mikrofon, TV, vi-
deo i wskaźnik. Dodatkowa opłata pobierana jest tylko za pro-
jektor multimedialny: 200 zł/dzień. Sale konferencyjne:
„Świerkowa” (ok. 10 osób), „Sosenka” (ok. 80 osób),
„Jodełka” (ok. 70 osób), „Leśna” (ok. 130 osób – sala bankie-
towa). Organizowane są konferencje, szkolenia, imprezy oko-
licznościowe firmowe oraz rodzinne i wczasy.
Dodatkowo do dyspozycji gości przeznaczone są: basen
(bezpłatny dla gości hotelu), sauna, jacuzzi (20 zł/30 min),
siłownia, sala projekcyjna, sala gier (bilard: 3 zł/żeton, tenis
stołowy, dart, piłkarzyki), 2 korty tenisowe (tenis ziemny wraz
z korzystaniem z basenu kosztuje 20 zł/godz.), boisko do ko-
szykówki i badmintona, ścieżka zdrowia, minigolf, grill, jazda
konna itd.
Organizowane są ogniska, grill-party, wędkowanie, wycieczki
łódką po jeziorze, grzybobranie, jazda konna. Przy hotelu jest
parking strzeżony (15 zł/doba). Można przebywać ze zwierzę-
tami (20 zł/doba).
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Załącznik 5.2. Ośrodki wczasowe i szkoleniowe

GMINA DOPIEWO

Dopiewo Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo

~ 70 � Dodatkowo: hala widowiskowo-sportowa z trybuna-
mi, sala do aerobiku, siłownia, sala konferencyjna.

GMINA KÓRNIK

Kórnik Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leśna 6
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 01 83

~ 60 � Położony nad Jeziorem Kórnickim. Posiada 60 miejsc
noclegowych: 45 w domkach (cena 125 zł za dobę, w weekend
250 zł za dobę) i 15 w pokojach hotelowych (25 zł za osobę, za
dobę). W domkach pokój 2- i 3-osobowy oraz salon z aneksem
kuchennym, łazienka z prysznicem, także TV. Pokoje hotelowe
2-,3-osobowe, w niektórych TV. Dla gości w pokojach hotelo-
wych 3 łazienki i jedna kuchnia. 2 duże i dwa mniejsze boiska
piłkarskie, boisko do siatkówki plażowej, w budowie kąpieli-
sko. W pobliżu ścieżka zdrowia. Niestrzeżony, całodobowy
parking nawet do 100 miejsc parkingowych. Ośrodek dyspo-
nuje trzema łodziami wiosłowymi. Możliwość przyjmowania
turystów ze zwierzętami. Na terenie ośrodka restauracja „Ta-
werna pod Żaglami” czynna cały tydzień do ostatniego klienta.
Dodatkowo: świetlica na 50 osób (przystosowana do organi-
zowania małych uroczystości), boisko piłkarskie wraz z zaple-
czem, salon gier oraz pole namiotowe. Ośrodek organizuje
obozy sportowe, szczególnie dla młodzieży.

Błażejewko Ośrodek
Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Błażejewko
tel.: 061 817 01 61
www.blazejewko.republika.pl

Ośrodek w sprzedaży, nieczynny do odwołania.
Położony jest ok. 30 km od centrum Poznania, nad Jeziorem
Bnińskim. Wyposażony jest w 4 boiska do piłki nożnej, 1 stadion
lekkoatletyczny, 4 korty tenisowe, 2 boiska do piłki koszykowej
+1 na sali gimnastycznej, 2 boiska do piłki siatkowej, 1 salę gim-
nastyczną, kąpieliska, saunę, przystań wodną z wypożyczalnią
sprzętu, miejsce na ognisko – grill, plac zabaw dla dzieci, parking.
Ośrodek dysponuje następującymi obiektami noclegowymi i ga-
stronomicznymi: hotel MERKURY – 44 miejsca – wszystkie pokoje
z WC, TV, radiem (14 pokoi 2-osobowych, 10 pokoi 1-osobo-
wych, 3 apartamenty); hotel PERKOZ – 134 miejsca (6 pokoi
2-osobowych, WC,TV, radio), pozostałe pokoje 1-, 2- i 3-osobowe
– umywalka z prysznicem w pokoju, WC na korytarzu; domki
MIKOŁAJKI – 85 miejsc (3 domki apartamentowe – 5-osobowe, 2
pokoje 2-osobowe, 1 pokój 1-osobowy, pokój dzienny, TV, radio,
WC; 10 domków 7-osobowych – 3 pokoje 2-osobowe, 1 pokój
1-osobowy, radio, WC (możliwość dostawek); kempingi 4-oso-
bowe – 144 miejsca; 4 sale konferencyjne; restauracja POD
MUSZELKĄ; stołówka; bar KOGUCIK; cafe BŁAŻEJ; sezonowe
punkty gastronomiczne. Organizacja wczasów zbiorowych, ro-
dzinnych oraz indywidualnych, przyjęć okolicznościowych, zielo-
nych szkół (aktualna karta kwalifikacyjna obiektu), ognisk i kuli-
gów, imprez rekreacyjnych, pikników i biesiad, imprez
firmowych.
Dodatkowo: stadion, korty tenisowe i boiska.

GMINA MOSINA

Rogalinek Rogalinek 25
62-022 Rogalinek,
tel.: 061 89 38 240

90 � Łóżka piętrowe w pokojach 4-, 6-, 8-, 10-osobowych.
Świetlica TV, dostęp do Internetu. Możliwe wyżywienie (śnia-
dania, obiady, kolacje). Parking dla autokarów. Ośrodek ukie-
runkowany na obsługę zorganizowanych grup dzieci i
młodzieży uczącej się. W przygotowaniu ścieżka dydaktyczna
dla „zielonej szkoły”.
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PUSZCZYKOWO

Puszczykowo Leśny Ośrodek
Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Puszczykowo
ul. Wodziczki 8,
tel.: 061 813 34 71
www.los-puszczykowo.com
los@ewan.com.pl

72 � w ośrodku położonym 700 m od stacji PKP Puszczykowo.
Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe (odpowiednio: 94 zł, 118 zł, 150 zł),
wszystkie pokoje z łazienkami oraz RTV, TV SAT, telefonami i lo-
dówkami. 1 pokój dla osoby niepełnosprawnej, pozostała czę-
ść obiektów nieprzystosowana.
Dodatkowo 3 sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audio-
wizualny i jadalnia na 100 osób. W ofercie konsumpcyjnej
kuchnia polska.
Parking na ok. 40 samochodów i 2 autobusy. Można płacić
kartą. 800 m od ośrodka usytuowany jest bankomat.
Miejsce na ognisko i grill. Organizowane są przyjęcia towarzy-
skie i rodzinne (zjazdy okolicznościowe, wesela, komunie),
konferencje, zabawy sylwestrowe i karnawałowe, kolonie let-
nie. Do dyspozycji bogata infrastruktura sportowa (kort teniso-
wy, boisko do gry w piłkę siatkową i koszykową, sala bilardo-
wa), możliwość pobytu ze zwierzętami.

Puszczykowo Ośrodek noclegowy Sadyba
Puszczykowo
ul. Brzozowa 15,
tel.: 061 813 31 28
domsadyba@poczta.onet.pl

20 � 7 pokoi różnej wielkości (2 × 1-os., 2 × 2-os., 2 × 3-os., 1
× 8-os. z czterema łóżkami piętrowymi). Obiekt wyposażony
jest w zaplecze gastronomiczne umożliwiające zbiorowe ży-
wienie, tzn. salę konsumpcyjną z TV oraz kuchnię. Posiłki są
przygotowywane na zamówienie.
Łazienki i WC znajdują się na korytarzach.
Przed domem, za ogrodzeniem, parking na 5–6 samochodów
osobowych.
Dom Sadyba położony jest w Puszczykowie, w dzielnicy Pusz-
czykówko, przy zacisznej, zadrzewionej, asfaltowej ulicy, wśród
zabudowy jednorodzinnej. W odległości 200–300 m znajdują
się: dworzec PKP – stacja Puszczykówko (przejazd do stacji Po-
znań Główny 19 min), przystanek autobusowy (2 linie), bar bi-
stro, kawiarnia, sklepy, apteka i kościół. W odległości ok. 500 m
las i rzeka Warta. Przejazd samochodem sprzed domu Sadyba
do Poznania trwa 25–30 min. W przypadku pobytów grup pra-
cowników – osobna kalkulacja cenowa w uzgodnieniu ze zle-
ceniodawcą i w zależności od długości pobytu i ilości osób
cena może ulec obniżeniu do 50%, czyli 15 zł za nocleg dla 1
osoby. Ceny dla klientów indywidualnych to 30 zł nocleg, 8 zł
śniadanie lub kolacja, 12 zł obiad. Przy dłuższych pobytach na-
liczane są rabaty. W ofercie również obsługa wycieczek szkol-
nych, pobytów grup pracowniczych, współuczestniczenie w
tworzeniu programów turystyczno-rekreacyjnych, turystyka
rodzinna. Możliwość rekreacji na świeżym powietrzu – meble
ogrodowe i grill.
Nie przyjmuje się gości ze zwierzętami.
Nia ma możliwości płacenia kartą.

Puszczykowo Ośrodek Rehabilitacyjno-
-Wypoczynkowy Wielspin
Puszczykowo, ul. Wysoka 8,
tel.: 061 813 30 72
www.wielspin.pl
centrum@wielspin.pl

~ 40 � w pokojach 2- i 3-osobowych, z łazienkami, TV SAT, te-
lefonem. Przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo na miejscu zlokalizowana jest salka konferencyjna
z wyposażeniem audiowizualnym, stołówka, kawiarenka, po-
mieszczenia rehabilitacyjne i odnowy biologicznej.
Organizowane są turnusy rehabilitacyjne, można skorzystać z
jaccuzi, sauny, basenu letniego, ścieżki zdrowia, parkingu
strzeżonego. Organizowane są też imprezy okolicznościowe,
karnawałowe i integracyjne (firmowe) oraz festyny rekreacyj-
no-sportowe.
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GMINA STĘSZEW
Stęszew Ośrodek wypoczynkowy

Albatros
ul. B. Chrobrego 81
Stęszew,
tel.: 061 813 41 06

~ 100 � Obiekt sezonowy. 60 miejsc w domkach kempingo-
wych i 40 w pokojach. Cena za pokój 2-osobowy wynosi 70 zł,
3-osobowy – 90 zł, 4-osobowy –110 zł. Ośrodek przyjmuje go-
ści niepełnosprawnych.
Możliwość pobytu ze zwierzętami domowymi.
Na terenie ośrodka jest parking oraz pole namiotowe na około
50 namiotów.
Nie ma możliwości płacenia kartą.

Skrzynki Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy Drogowiec
ul. Plac Parkowy 1
Skrzynki
tel.: 061 819 63 75
fax: 061 819 63 81
www.skrzynki-dwor.pl
biuro@skrzynki-dwor.pl

~ 40 � w 2 półapartamentach, 13 pokojach 2-osobowych
(150–200 zł), 3 pokojach 3-osobowych, każdy pokój wyposa-
żony w łazienkę, TV SAT, telefon. Obiekt jest nieprzystosowany
do obsługi osób niepełnosprawnych.
Ośrodek dysponuje ponadto salą konferencyjną, salą jadalną,
salonikiem myśliwskim, parkingiem dla gości.
Organizowane są imprezy okolicznościowe i bankiety, semina-
ria oraz kursokonferencje, a także przejażdżki bryczkami w ple-
nerze, ogniska z pieczeniem baranów i prosiaków. Do dyspozy-
cji jest również ziemny kort tenisowy,
Można płacić kartą.

Będlewo Ośrodek Konferencyjny
Instytutu Matematycznego
PAN
ul. Parkowa 1
Będlewo
tel.: 061 813 53 93,
813 51 87, 819 70 07
www.impan.gov.pl/Bedlewo
bedlewo@impan.gov.pl

~ 127 � (157 z dostawkami), pokoje 1- i 2-osobowe, wszyst-
kie pokoje z łazienkami, radio (ceny pokoi 100–200 zł). Nie-
przystosowany do obsługi gości niepełnosprawnych.
W ośrodku są 4 sale konferencyjne (40, 60, 120, 120 osób),
dwie sale komputerowe z dostepem do Internetu, bar. Posiłki
podawane są wewnątrz zabytkowego pałacu, goście mają mo-
zliwość tworzenia własnego menu.
Organizowane są uroczyste kolacje, bankiety, wieczory z kara-
oke, zabawy taneczne, imprezy plenerowe (ogniska), wycieczki
autokarowe z przewodnikiem, jest też sauna, bilard, możli-
wość gry w tenis stołowy, wypożyczenia roweru.
Obiekt dysponuje parkingiem na ok. 50–60 samochodów.
Do uzgodnienia – możliwość pobytu ze zwierzęciem.
Można płacić kartą.

Załącznik 5.3. Gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, schroniska
i stanice harcerskie

GMINA BRODNICA
Grzybno Zespół Szkół Rolniczych im.

gen. Józefa Wybickiego w
Grzybnie
63-112 Brodnica
tel.: 061 282 35 33
fax: 061 282 38 80
www.ids.poznan.pl/zsrg/
zsrg@ids.poznan.pl

50 � w pokojach 2–3-osobowych, łazienka na korytarzu
(męska i żeńska).
Obiekt obsługuje tylko zorganizowane formy wypoczynku
typu zielone szkoły, obozy, kolonie i tylko sezonowo (okres
wakacji letnich i zimowych). Dysponuje salą gimnastyczną,
boiska brak.
Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych.
Nie wolno przebywać ze zwierzętami.
Ceny do negocjacji

Esterpole Rezydencja Leśna
Gospodarstwo Agroturystyczne
Esterpole 11
63-112 Brodnica
tel.: 061 282 39 84, 607 050 077
www.rezydencjalesna.poznan.pl

4 � 2 samodzielne jednostki mieszkalne z apartamentami
o powierzchni 70 m2 każdy, składają się z pokoju dzienne-
go z aneksem kuchennym, sypialni oraz dwóch łazienek.
Nocleg 2 osób w apartamencie kosztuje 250 zł. W cenie
wliczone śniadanie. Można też korzystać z posiłków
całodziennych.
Bezpieczny parking na terenie zamkniętym.
Goście mają możliwość korzystania z krytego basenu.
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Esterpole Hotel Konny
Gospodarstwo Agroturystyczne
Państwo Sieliccy
tel.: 061 282 37 15, 501 820 514

4 � 2 samodzielne jednostki mieszkalne.

Manieczki Józef Czupała
Gospodarstwo Agroturystyczne
Jaszkowo 10
tel.: 502 657 036
jczupalla@wp.pl

9 � 2 samodzielne jednostki mieszkalne z 6 pokojami

GMINA DOPIEWO
Dopiewo Pokoje gościnne

ul. Leśna 19
Dopiewo,
tel.: 601 920 102

12 � (4 pokoje 3-osobowe). Obiekt położony blisko lasu.
Osobno – łazienka z dwoma prysznicami, dwie kuchnie, TV.
Możliwość przyjmowania turystów ze zwierzętami. Par-
king na około 6–8 samochodów. Cena ok. 20–25 zł za
dobę.

GMINA KÓRNIK
Bnin Schronisko Młodzieżowe

w Szkole Podstawowej nr 2
w Bninie
ul. Armii Krajowej 11
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 04 70

50 � Schronisko podlega Starostwu Powiatowemu w Po-
znaniu. Jest całoroczne, ale głównie korzysta się z niego w
czasie wakacji letnich i ferii zimowych. Istnieje możliwość
skorzystania z kuchni, nocleg w klasie.

GMINA MOSINA
Krajkowo Podkowa Leśna

Państwo Idkowiak
Gospodarstwo Agroturystyczne
Krajkowo 1 A
tel.: 061 819 21 23
karczma@podkowalesna.poznan.pl
www.podkowalesna.poznan.pl

~ 18 � w 5 pokojach gościnnych 2-, 3- i 4-osobowych. W
każdym pokoju znajduje się węzeł sanitarny (WC i prysz-
nic), telefon, w niektórych pokojach TV. Jedna doba hote-
lowa ze śniadaniem – 75 zł od jednej osoby.
Dodatkowo do dyspozycji jest sala konferencyjna. Na po-
trzeby klienta aranżuje się Salę Kominkową (20 miejsc) lub
dużą Salę Bankietową (80 miejsc).
Ponadto – duża stadnina koni (możliwość skorzystania z
jazdy konnej), restauracja, sala bankietowa na 100 osób.
Rekreację na wysokim poziomie zapewniają instruktorzy.
W ofercie są m.in.: powożenie zaprzęgami konnymi,
bryczki, kuligi. Na życzenie klientów: atrakcje rycerskie
(w tym m.in.: pokaz walk rycerskich, koncert muzyki
średniowiecznej, wielki turniej łuczniczy, przyodziewek
rycerza), pokaz tańca towarzyskiego, występ kapeli lu-
dowej, rodeo na sztucznym koniu. W sąsiedztwie drew-
nianych zabudowań karczmy jest polanka na ognisko i
miejsce do grillowania z zadaszonymi siedliskami. La-
tem urządza się pikniki.

Baranówko Ośrodek Jeździecki SPS
Gospodarstwo Agroturystyczne
Baranówko
tel.: 603 602 313

3 � pokoje gościnne.

Bolesławiec Dworek jeździecki
Gospodarstwo Agroturystyczne
Jarosław Kopeć
62-053 Bolesławiec
Bolesławiec 4
tel.: 0 61 813 78 22, 608 037 757
jazda_konna_boleslawiec@o2.pl
www.cyberwielkopolska.pl
www.stadniny.pl
www.reiterhof-polen.grejo.com

19 � miejsc noclegowych w pokojach, miejsc noclego-
wych w sali. Cena od 15 zł za osobę. Dodatkowo do dyspo-
zycji pole namiotowe.
Sala konferencyjna: kominkowa na 25 osób oraz salka na
15 osób.
Dla koni z pensjonatu dostępny jest padok (6 ha).
Dodatkowe usługi w ofercie: spacery konne po lesie, spa-
cery bryczką po lesie, nauka jazdy konnej na każdym pozio-
mie, pensjonat dla koni, rajdy konne, obozy w siodle dla
dzieci i młodzieży.
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Rogalin Gospodarstwo Agroturystyczne
Maria Witkowska
ul. Prezydialna 11
62-022 Rogalin
tel.: 061 813 80 90, 502 344 683
aniula_18@tlen.pl

5 � pokoje gościnne.
Możliwość zjedzenia obiadu.

Pecna Gospodarstwo Agroturystyczne
Maciej Ciężki
Pecna, ul. Główna 24
tel.: 061 813 77 92

12 � w 4 pokojach.

Radzewice Gospodarstwo Agroturystyczne
Maria Wojciechowska
Radzewice
tel.: 061 813 83 87

10 � pokoje gościnne.

GMINA STĘSZEW
Słupia Gospodarstwo Agroturystyczne

Wagner Jarosz
Słupia, ul. Słoneczna 16
tel.: 061 819 60 18

19 � w pokojach gościnnych.

Załącznik 5.4. Kempingi, pola namiotowe i miejsca biwakowe

GMINA KOMORNIKI
WPN Pole namiotowe nad Jeziorem

Chomęcicko-Rosnowskim
Infrastruktura: zadaszenia, stoły, ławki, miejsce na ognisko, WC.
Możliwość wędkowania, kąpielisko, parking samochodowy.

GMINA KÓRNIK
Kórnik Pole namiotowe OSiR

ul. Leśna
Pole namiotowe może przyjąć 200 osób, OSiR dysponuje świe-
tlicą na 50 osób (przystosowaną do organizowania małych uro-
czystości), boiskiem piłkarskim wraz z zapleczem, salonem gier.

GMINA MOSINA
Dymaczewo
Nowe

Pole namiotowe
ul. Wczasowa 4
tel.: 061 813 29 03

Pole namiotowe czynne od VI–IX.
Miejsce na 35 namiotów, dodatkowo w sezonie rozłożonych 8
namiotów wojskowych
Na miejscu prysznice (ciepła woda), ubikacje, umywalki.
Pomost dla łodzi jachtowych – w sezonie czynna wypożyczal-
nia kajaków.

Bolesławiec Dworek jeździecki
Gospodarstwo
Agroturystyczne
Jarosław Kopeć
62-053 Bolesławiec
Bolesławiec 4
tel.: 0 61 813 78 22,
608 037 757
jazda_konna_boleslawiec@o2.pl
www.stadniny.pl
www.reiterhof-polen.grejo.com

Pole namiotowe z 7 miejscami (3 wojskowe).
Przy polu campingowym budynek z ubikacjami, umywalkami i
prysznicami. Dodatkowo możliwość przygotowania posiłków.
Dla koni z pensjonatu dostępny jest padok (6 ha).
Dodatkowe usługi w ofercie: spacery konne po lesie, spacery
bryczką po lesie, nauka jazdy konnej na każdym poziomie,
pensjonat dla koni, rajdy konne, obozy w siodle dla dzieci i
młodzieży

GMINA STĘSZEW
Stęszew Ośrodek wypoczynkowy

Albatros
ul. Chrobrego 81
tel: 061 813 41 06

Pole namiotowe na około 50 namiotów. Cena za rozstawienie
namiotu wynosi 10 zł oraz za osobę 10 zł. Można przebywać
ze zwierzętami domowymi.
Na terenie ośrodka jest parking, energia elektryczna, budynek
sanitarny przystosowany także dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma możliwości płacenia kartą.

Strykowo „Strażak”
ul. Bukowska 55

Pole namiotowe wyposażone w energię elektryczną, wodę. Na
ok. 50 miejsc namiotowych.
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GMINA BRODNICA
Brodnica Pałac w Brodnicy

63-112 Brodnica 37,
tel.: 061 282 37 89
fax: 061 282 28 05
www.brodnicamansion.com

Organizacja imprez okolicznościowych, przyjęć, konferencji,
szkoleń, koncertów – po uzgodnieniu z właścicielem.

Manieczki Kogucik
ul. Ogrodowa 1
63-112 Brodnica
tel.: 061 282 09 22

Obiady, napoje, kuchnia tradycyjna.
Godz. otwarcia: 12.00–21.00.
Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Posiada parking.
Nie można płacić kartą płatniczą.

Jaszkowo Centrum Hipiki Antoniego
Chłapowskiego
Jaszkowo 16, 63–112 Brodni-
ca
tel.: 061 283 76 88,
283 75 56
fax: 061 283 99 40
www.centrumhipiki.com
info@centrumhipiki.com

Na terenie centrum jest bar-restauracja oferująca głównie dania
kuchni polskiej. Stół szwedzki. W przypadku większej imprezy –
dania na zamówienie.

GMINA DOPIEWO
Dopiewo Bar Bistro Mona

ul. Leśna 1
62-070 Dopiewo
tel.: 061 814 84 33

Bar znajduje się niedaleko stacji kolejowej. Oferuje zapiekanki,
hot dogi, kebab, pizzę, dania mięsne. Przed lokalem nieduży
parking dla klientów. Bar czynny jest codziennie od 12.00 do
22.00.

Dopiewo Bar GOSiR w Dopiewie
ul. Polna 1a
62-070 Dopiewo
tel.: 061 814 82 62

Bar czynny popołudniami oferuje dania obiadowe, zapiekanki,
hot dogi itp.

Skórzewo Pizzeria Salamandra
ul. Poznańska 80
60-185 Skórzewo-Poznań
tel.: 061 894 64 85
tel.: kom.: 605 850 795

Pizzeria oprócz pizzy oferuje dania obiadowe. Przed pizzerią
parking na około 30 samochodów. Pizzeria świadczy usługę do-
wozu zamówionych dań do klienta. Czynna codziennie od 12.00
do 22.00.

Skórzewo Gościniec Pod Brzozami
ul. Malwowa 148
60-185 Skórzewo-Poznań
tel./fax:+ 48 61 814 35 24
recepcja@podbrzozami.pl
www.gosciniecpodbrzoza-
mi.pl

Restauracja, kawiarnia, organizacja imprez okolicznościowych,
konferencji; wysoki standard; duży monitorowany parking.

Skórzewo Zajazd Mistral
ul. Skórzewska 1
60-185 Skórzewo-Poznań
tel.: 061 814 39 92,
061 814 39 38
www.zajazd-mistral.pl

Restauracja, kawiarnia, organizacja imprez okolicznościowych,
konferencji; wysoki standard; duży parking.

Skórzewo Restauracja Smakosz
60-185 Skórzewo-Poznań
tel.: 061 814 87 86
tel. kom.: 507 148 509
smakosz@smakosz.net
www.smakosz.net

Szeroki asortyment dań – potrawy kuchni polskiej i rosyjskiej,
bez dodatku konserwantów i barwników, przygotowywane na
miejscu, nie stosuje się półproduktów. Wszystkie sale posiadają
klimatyzację.
Wyroby gastronomiczne z możliwością dowozu.
Organizuje się wesela z suto zastawionym stołem dla 50 osób w
cenie 100 zł od osoby oraz wszelkiego rodzaju imprezy (sale
konsumpcyjne oraz kameralna sala konferencyjna). Przy lokalu
jest parking.
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Skórzewo Karczma chata wiejska
ul. Bratnia 10
60-185 Skórzewo-Poznań

Stylowa restauracja, kawiarnia, pub, organizacja imprez okolicz-
nościowych, konferencji; wysoki standard. Specjalizuje się w
kuchni polskiej. Przed lokalem parking strzeżony na około 20 sa-
mochodów. Akceptacja kart płatniczych. Karczma czynna od
wtorku do niedzieli w godzinach od 13.00 do 21.00.

Skórzewo Restauracja Gospoda
Biesiadna
ul. Poznańska 6
60-185 Skórzewo-Poznań
tel.: 061 814 87 77,
814 88 41
recepcja@dworekskorzew-
ski.pl
www.dworekskorzewski.pl

Restauracja w stylu staropolskim, oferuje dania z kuchni staro-
polskiej przygotowane przez gospodynie wiejskie. Gościom re-
stauracji towarzyszy ludowa kapela. Cały teren jest ogrodzony i
monitorowany. Do dyspozycji gości parking na około 25 samo-
chodów. Miejsc w gospodzie wystarczy dla 120 osób. Dwie sale,
40- i 80-osobowa. Restauracja otwierana tylko na zorganizowa-
ne przyjęcia.

Skórzewo Rzeźnictwo Wędliniarstwo
„dr Maryniak”
Hieronim Maryniak
ul. Kolejowa 35
60-185 Skórzewo
tel.: 061 148 36 87

Oferuje regionalne potrawy kuchni polskiej, produkowanej bez
konserwantów i sztucznych barwników. Żywność można kupić
na miejscu, również usługi cateringowe – obsługa imprez plene-
rowych.

GMINA KOMORNIKI
Komorniki Aleksandra Restauracja

Poznańska 17
62-052 Komorniki

Restauracja otwarta w godz. od 9.00 do 22.00, niedziela od
10.00 do 22.00. Dania i potrawy kuchni europejskiej. Organizuje
się wszelkiego rodzaju uroczystości, sala jest klimatyzowana,
mieści ok. 80 osób, gdy impreza taneczna, 120, gdy siedząca.
Przed restauracją znajduje się parking na ok. 10 samochodów.
Można płacić kartą płatniczą.

Komorniki Gospoda. Liczbańska
Poznańska 19
62-052 Komorniki
tel.: 061 899 89 02

Gospoda czynna jest codziennie od 11.00 do 20.00. Kuchnia ty-
powo polska. Organizuje imprezy okolicznościowe (komunie,
wesela, chrzciny, urodziny, rocznice itp.), oferowany jest rów-
nież catering (organizacja przyjęcia w miejscu wyznaczonym
przez klienta). Sala na uroczystości mieści 40 osób, gdy impreza
jest siedząca, 25 osób, gdy impreza jest taneczna, sala nie jest
klimatyzowana. Przy lokalu jest parking dla ok.10 samochodów.
Można płacić tylko gotówką.

Komorniki Pub Raj
Poznańska 91
62-052 Komorniki
tel. kom.: 608 609 849

Lokal czynny cały tydzień, od 18.00 do ostatniego klienta.
Pub oferuje alkohole.

Komorniki Western Pizza
Pocztowa 1
62-052 Komorniki
tel.: 061 899 00 43

Pizzeria czynna codziennie od 10.00 do 22.00, w sezonie letnim
dłużej. Pizzeria oferuje pizzę, kebab, kurczaka, spaghetti, ravioli,
tortellini z różnymi sosami, sałatki.

GMINA KÓRNIK
Kórnik Restauracja Biała Dama

Pl. Niepodległości 20
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 02 16
restauracja@bialadama.pl
www.bialadama.pl

Restauracja znajduje się na rynku. Oferuje trzy sale konsumpcyj-
no-taneczne, w których może ugościć jednorazowo do 240
osób. Wszystkie sale są klimatyzowane, o niepowtarzalnej deko-
racji. W menu m.in. wykwintne, staropolskie dania i desery lodo-
wo-owocowe. Przy restauracji pokoje gościnne. Organizacja
uroczystości. Do dyspozycji gości parking na około 60 samocho-
dów. Akceptacja kart płatniczych. Restauracja czynna cały ty-
dzień, od 11.00 do 20.00, latem do 21.00. Organizacja imprez
okolicznościowych.
Lokal otrzymał trzy gwiazdki przyznane przez KATALOG PASCAL
2002.
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Bnin Restauracja i Pizzeria Casa-
blanca
ul. Rynek 8
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 04 25
www.restauracja-casablan-
ca.pl

CASABLANCA zlokalizowana jest w centrum miejscowości. Lokal
specjalizuje się w kuchni polskiej i włoskiej. W menu także desery i
kawa. Posiada 60 miejsc konsumpcyjnych, w okresie letnim ogró-
dek przed lokalem z widokiem na rynek. Sala podzielona na dwie
części: stylizowaną oraz kameralną z kominkiem. Dla dzieci za-
bawki i fotelik. Przed lokalem parking na około 30 samochodów.
Wszystkie potrawy także na wynos z dowozem gratis. Oprócz tra-
dycyjnych uroczystości okolicznościowych również obsługa grup
turystycznych (rabaty dla grup wcześniej zarezerwowanych, w
przypadku grupy powyżej 30 osób pilot i kierowca mają wyżywie-
nie gratis). Akceptacja kart płatniczych. Lokal czynny codziennie
od 11.00 do 22.00, w piątek i sobotę do 23.00.

Kórnik Restauracja Kórnicka
ul. Poznańska 19
62-035 Kórnik
tel.: 061 898 06 22

Lokal specjalizuje się w kuchni polskiej. Do dyspozycji gości są
trzy sale. Organizowane są imprezy okolicznościowe (do 60
osób). Lokal jest czynny od godz. 10.00 do 20.00

Kórnik Tawerna pod Żaglami
ul. Leśna 6
62-035 Kórnik
tel.: 061 898 07 31

Lokal w okresie zimowym jest nieczynny. Otwarcie następuje w
kwietniu. Lokal oferuje dania barowe. Czynny jest cały tydzień,
od godziny 9.00 do ostatniego klienta.

Kórnik Pizzeria Piccolo
Pl. Niepodległości 36
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 19 70

Pizzeria oferuje pizzę i kebab oraz dania obiadowe, również z
dowozem pod wskazany adres. Czynna jest od godz. 12.00 do
22.00

Kórnik Bistro Pizzeria
Kórnik-Podzamcze
62-035 Kórnik
tel. kom.: 505 653 338

Lokal w okresie zimowym – do kwietnia – jest nieczynny. Obec-
nie nieczynny – trwa procedura przetargowa (zmiana właścicie-
la).

Kórnik Kawiarnia Caffe-Bar
ul. Pocztowa 2
62-035 Kórnik
tel.: 061 819 07 78

Lokal jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do
22.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 24.00.

Kórnik Kawiarnia Kaprys
Pl. Niepodległości 44
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 00 95

Lokal czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 22.00.

Kórnik Bar Rożen
ul. Zamkowa 22
62-035 Kórnik
tel.: 061 819 04 53

Bar specjalizuje się w kurczakach i szaszłykach. Oprócz tego ofe-
ruje kiełbaski, kebab, frytki, flaczki, hot dogi, zapiekanki, surów-
ki itp. Przed barem parking. Bar czynny jest od 8.00 do 22.00.

Prowent Bar Prowent
ul. Zamkowa 20/12
62-035 Kórnik
tel.: 061 819 04 47

Czynny od 8.00 do 20.00, w sezonie letnim do 22.00. Oferuje ze-
stawy obiadowe, gyros, kebab, zapiekanki, hot dogi itp. Duży
parking.

Kórnik Bar Nad Dunajem
ul. Armii Krajowej 49c
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 17 70

Bar oferuje obiadowe dania kuchni polskiej. Dysponuje tarasem
na około 50 miejsc. Przed barem parking na około 10 samocho-
dów. Bar czynny jest od cały tydzień, od 12.00 do 22.00, w sezo-
nie letnim dłużej.

Bnin Bar Uniwersalny
ul. Rynek 3
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 03 20

Bar zlokalizowany jest w centrum miejscowości. Serwuje dania
obiadowe. Lokal czynny jest cały tydzień, od godziny 10.00 do
20.00.

Kórnik Motel Nestor
ul. Poznańska 34
62-035 Kórnik
tel.: 061 819 08 00
fax.: 061 819 08 15
rezerwacja@nestor-motel.pl
www.nestor-motel.pl

Sala restauracyjna przygotowana jest na przyjęcie jednorazowo
ok. 70 gości. Organizuje się imprezy okolicznościowe, rodzinne,
jak i firmowe – po uprzednim uzgodnieniu.
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Gądki Zajazd Non-Stop
ul. Dworcowa 1
62-023 Gądki
tel.: 061 817 13 00
nonstop@hotel.pl
www.nonstop.hotel.:pl

W dni powszechnie czynne między 7.00 a 22.00, w niedzielę od
12.00 do 20.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możli-
wość zmiany godzin). Lokal dysponuje trzema salami (z czego
dwie można połączyć w jedną, dzięki czemu zyskuje się większą
przestrzeń dla gości). Dwie sale pomieszczą po ok. 100 osób,
trzecia zaś ok. 50 osób.
W ofercie pełne wyżywienie – zarówno śniadania i obiady, jak i
desery oraz kolacje. Organizowanie różnego rodzaju imprez
okolicznościowych, szkoleń itp.
Ponadto kuchnia polowa oraz przenośny grill na 100 porcji. Na
imprezy plenerowe – potrawy tradycyjnej kuchni polskiej i przy-
smaki kuchni myśliwskiej
Potrawy kulinarne przygotowywane są na miejcu, mogą być
odebrane osobiście lub dostarczone do wybranego miejsca w
dowolnym czasie.
Zajazd dysponuje parkingiem bezpłatnym z 30 miejscami dla sa-
mochodów osobowych i 4 miejscami dla samochodów ciężaro-
wych, niestrzeżonym, dozorowanym w godz. 19.00–7.00.

Czmoniec Gościniec Marzymięta
Czmoniec 59
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 12 52

Restauracja Marzymięta dysponuje 80 miejscami konsumpcyjny-
mi. Zajmuje się także organizacją imprez na otwartym powietrzu
(przy ognisku lub grillu), przyjęć okolicznościowych, dancingów
itp.

LUBOŃ
Luboń Pizzeria – restauracja

Verona
Żabikowska 66, Centrum Pajo
tel.: 061 813 11 24

Dania obiadowe, pasty, desery, również z dowozem do klienta.
Dla osób niepełnosprawnych – winda. Parking przy centrum
Pajo. Czynna codziennie: 12.00–22.00.
Organizuje zabawy, wesela, bankiety, przyjęcia okolicznościowe.

Luboń Przedsiębiorstwo Gastrono-
miczno-Handl.
Sikorskiego 1a
tel. kom.: 604 449 211

Tradycyjne dania obiadowe, śniadania (kuchnia polska). Parking
na ok. 30 samochodów. Czynne codziennie: 10.00–18.00.

Luboń Bistro Beramuda
ul. Osiedlowa paw. 15
tel.: 061 893 14 72

W ofercie pizza, kebab, dania obiadowe. Przy lokalu parking na
ok. 20 samochodów. Czynne: pn.–sob. 12.00–20.00, nd.
12.00–18:00.

Luboń Centrum Country&Western
Country Club Północ-Połud-
nie
ul. Kwiatowa 30
tel.: 061 813 09 06

Znajduje się na terenie westernowego miasteczka, gdzie są takie
obiekty, jak: biuro szeryfa z aresztem, kościół, cmentarz, dom
grabarza, kuźnia i stajnia z końmi, bar, w którym można kupić
coś do picia i zjedzenia, poczta i bank, jest również zadaszone
miejsce z grillem na około 120 miejsc oraz własna wędzarnia. Do
dyspoyzcji – bar w klubie country (cały rok), bar u grabarza (mie-
siące ciepłe), obydwa serwują jedzenie i napoje.
W ofercie także: jazda konna lub bryczką, nauka tańca country,
rodzinny grill, konkursy kowbojskie, nauka rzutu lassem i inne
atrakcje. Obok parking na 20 samochodów. Czynne: wt.–sob. od
17.00, nd. od 15.00

Luboń Cukiernia Gruszecki
ul. Żabikowska 66
tel.: 061 899 41 67

Cukiernia i kawiarnia.
Parking znajduje się przy Centrum Handlowym Pajo. Czynne:
pn.–sob. 9.00–21.00.

Luboń Cukiernia Krzyżan
ul. Żabikowska 49
ul. Powstańców Wlkp. 52
(Plac handlowy Ryneczek)
tel.: 061 810 36 91

Wyroby cukiernicze.

Luboń Mazurek SC. FPHU Cukiernia
ul. Poniatowskiego 30
tel.: 061 813 07 16

Wyroby cukiernicze.

Luboń Drink-Bar
ul. Kościuszki 72
tel.: 061 810 32 31

Szybka gastronomia. Parking na ok. 15 samochodów.
Czynne codziennie: 12.00–24.00.
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Luboń Bazar Pub
Żabikowska 66, Centrum Pajo
tel.: 061 899 41 51

Czynne: nd.–czw. 12.00–24.00.

Luboń Paris Pub
Żabikowska 66, Centrum Pajo
tel.: 061 899 41 45

Kuchnia europejska, kawiarnia.

Luboń Kogucik Rożen
ul. Okrzei 16
tel.: 061 813 05 89

W ofercie: rożen, szaszłyki, golonki, flaki, garmażerka, szybka
gastronomia. Parkowanie na ulicy. Czynne: wt.–sob.
10.00–17.00, nd. 12.00–15.00.

Luboń Sabała Restauracja
ul. Sienkiewicza 45
tel.: 061 893 22 31
restauracja.sabala.wizytow-
ka.pl

Restauracja oferuje swoim gościom tradycyjne polskie dania.
Czynna jest w godzinach 12.00–21.00.

Luboń Jan III Sobieski
Jana III Sobieskiego 126a
tel.: 061 813 19 63

Organizacja imprez rodzinnych, w ofercie kuchnia polska i euro-
pejska. Do dyspozycji sala konferencyjna na 120 osób. Przy
obiekcie parking. Nieprzystosowana do obsługi osób niepełno-
sprawnych. Nie ma możliwości płacenia kartą.

GMINA MOSINA
Radzewice Restauracja Nadwarciańska

ul. Długa 65
Radzewice, 62-022 Mosina
tel./ fax.: 061 813 80 17

Restauracja zlokalizowana nad Wartą, przy lesie. Specjalność to
tradycyjna kuchnia wielkopolska, czernina, kaczka z pyzami, go-
lonki po bawarsku, gicz cielęca.
Do dyspozycji gości: ogródek letni, dwie sale, jedna klimatyzo-
wana, wystrój myśliwski. Lokal posiada parking na ok. 30–40 sa-
mochodów.
Możliwa jest płatność kartą.
Czynne codziennie: 12.00–21.00.

Rogalin Restauracja Dwa Pokoje
z Kuchnią
ul. Arciszewskiego 2B
Rogalin
tel.: 061 813 84 48,
606 364 880

Przy Pałacu w Rogalinie. Znakomite pierogi z jagodami.

Rogalin Restauracja Pod Dębami
ul. Poznańska 1
Rogalin, 62-022 Mosina,
tel./fax: 061 813 80 13

Vis a vis Pałacu w Rogalinie. Kuchnia polska, dziczyzna, ryby.
Obok parking na ok. 40 samochodów. Lokal przystosowany do
obsługi gości niepełnosprawnych.
Czynne codziennie: 10.00–21.00.

Rogalinek Restauracja Skarpa
ul. Gen. Sikorskiego 84
tel.: 061 893 80 41

W Palmiarni. W ofercie dziczyzna, dania wegetariańskie, kuchnia
europejska. W każdy czwartek odbywa się dancing. Lokal przy-
stosowany do obsługi gości niepełnosprawnych.
Parking na 300 samochodów.
Czynne codziennie: 12.00–22.00.

PUSZCZYKOWO
Puszczykowo Restauracja Szafoniera

ul. Poznańska 117
tel.: 061 813 35 05

Niedaleko lasu, w tym samym budynku znajduje się centrum re-
kreacji i sportu. W menu dania kuchni polsko-europejskiej. Lokal
przystosowany jest do obsługi gości niepełnosprawnych (toale-
ta nie). Obok parking na ok. 30 samochodów.
Czynne codziennie: 13.00–23.00.

Puszczykowo Restauracja – Kawiarnia
Nova
ul. Poznańska 47
tel.: 061 813 30 12

Lokal znajduje się 300 m od dworca PKP. W menu kuchnia pol-
ska, pizza. Kawiarnia. Lokal nie jest przystosowany do obsługi
gości niepełnosprawnych. Posiada parking na ok. 10 samocho-
dów. Czynne codziennie: 11.00–22.00.

Puszczykowo Restauracja Popas
ul. Podleśna 1b
tel.: 061 819 43 96

W bezpośrednim sąsiedztwie WPN, szlaków rowerowych i pieszych.
Oferta: kuchnia polska i europejska. Lokal jest przystosowany do
obsługi gości niepełnosprawnych. Posiada parking na ok. 20–30 sa-
mochodów.
Czynne: pn.–pt. 13.00–22.00, sob.–nd. 12.00–22.00.
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Puszczykowo Bistro Cafe Maksiv
ul. Poznańska 75 a
tel.: 061 898 36 16

Otwarte codziennie od 11.00 do 20.00, dania polskie, fast-food
oraz pizza. Toaleta znajduje się na piętrze, więc lokal nie jest
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Przed lokalem znajduje się miejsce do zaparkowania samocho-
du, ale nie ma parkingu płatnego (w niedługiej przyszłości 300
m dalej, przy ul. Kościelnej, powstanie parking utwardzony na
około 50 samochodów).

Puszczykowo Centrum Tenisowe Angie
Restauracja Martina
ul. Sobieskiego 50
tel.: 061 898 33 46

Dania kuchni polsko-włoskiej. Lokal nie jest przystosowany do
obsługi gości niepełnosprawnych. Jest parking na ok. 40 samo-
chodów. Czynne codziennie: 9.00–22.00; jeśli są goście hotelo-
wi, to od 8.00.

Puszczykowo Stołówka
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kasprowicza 1

Nie ma wyboru menu – można jedynie kupić obiad, który akurat
jest w danym dniu. Lokal nie jest przystosowany do obsługi go-
ści niepełnosprawnych. Parking.
Czynne: pn.–pt. 12.00–14.30.

Puszczykówko Bar Fenix
ul. Dworcowa (przy Dworcu
w Puszczykówku)

Oferta: obiady domowe, fast-food; latem ogródek letni. Lokal
nie jest przystosowany do obsługi gości niepełnosprawnych. Po-
siada parking na ok. 15 samochodów.
Czynne codziennie: 11.00–19.30, latem – jeśli są klienci.

GMINA STĘSZEW
Stęszew Motel AB

ul. Narutowicza 2
tel.: 061 813 44 33
tel./fax: 061 813 48 41
www.motel-ab.com.pl
ab@ta.pl

Znajdująca się w budynku głównym restauracja serwuje dania
kuchni polskiej, zawsze według starannie zachowywanych re-
ceptur. Restauracja to trzy sale, z czego dwie typowo restaura-
cyjne, a trzecia kawowa. Dodatkowo obiekt posiada salę bankie-
tową, w której organizowane są różne imprezy. Można ją
podzielić na dwie niezależne sale z osobnymi wejściami. Sala jest
w pełni klimatyzowana, a także w dużej części przeszklona.
Przy budynku głównym motelu są dwa parkingi: jeden strzeżony
(10 zł/3 euro), a drugi niestrzeżony, oba są w stanie pomieścić 80
samochodów osobowych, a także autokar czy duży samochód
dostawczy. Honorowane są karty płatnicze.

Stęszew Motel 2000
ul. Kościańska 89
tel.: 061 813 44 00
fax: 061 813 49 47
www.motel2000.pl

Restauracja, drink-bar, bistro, grill. Możliwość organizowania
imprez, również w ogrodzie.

Trzebaw/
Rosnówko

Hotel Delicjusz
ul. Poznańska 1
tel.: 061 810 81 08
fax: 061 819 52 55
www.delicjusz.pl
hotel@delicjusz.pl

W restauracji dania kuchni polskiej, ale również innych, np. „sza-
tańskie jadło”, dania z ryb i strusia.
Dodatkowo w ofercie organizowanie imprez, konferencji, semi-
nariów, bankietów (profesjonalnie wyposażone sale konferen-
cyjne i bankietowe). Ponadto: jazda konna (również bryczką,
powozem, zaprzęgiem saniami), przejażdżki tradycyjną koleją
parową i zwiedzanie parowozowni w Wolsztynie, wycieczki do
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, do Rogalina, po WPN, ogniska
nad jeziorem z pieczeniem prosiaka, wędkowanie, jazda quada-
mi. Obiekty przystosowane do goszczenia osób niepełnospraw-
nych. Do dyspozycji gości są również obiekty sportowo-rekre-
acyjne (charakterystyka w rozdziale wcześniejszym).
Można płacić w obcej walucie i kartą.

Strykowo Zamek von Treskov
Strykowo, ul. Park 3
tel.: 061 869 23 07
fax: 061 865 86 44
www.treskov.pl
taspol@taspol.poznan.pl

Restauracja „Cztery pory roku” zaprasza do czterech sal usytu-
owanych w układzie amfiladowym: Wiosny – z werandą i tara-
sem z bezpośrednim wyjściem nad jezioro, Lata – z zabytkowym
kominkiem, Jesieni – z wykuszem dla orkiestry i Zimy – z
wyjątkową atmosferą intymności. Menu staropolskie i europej-
skie. Otwarta tylko w soboty i niedziele.
Dodatkowo do dyspozycji gości są obiekty sportowo-rekreacyj-
ne i szereg atrakcji (charakterystyka w rozdziale wcześniejszym).
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Dymacze-
wo/Łódź

Lake Hotel
ul. Mosińska 2
Dymaczewo/Łódź
tel.: 061 819 72 00
fax: 061 810 72 01
www.lakehotel.pl

W hotelu znajduje się bar, gdzie serwowane są drinki, koktajle i
desery.
Dodatkowo hotel dysponuje czterema salami konferencyjnymi
wyposażonymi w nowoczesny sprzęt audiowizualny: ekran,
rzutnik folii, flipchart, mikrofon, TV, wideo i wskaźnik. Dodatko-
wa opłata pobierana jest tylko za projektor multimedialny: 200
zł/dzień. Sale konferencyjne: „Świerkowa” (ok. 10 osób), „So-
senka” (ok. 80 osób), „Jodełka” (ok. 70 osób), „Leśna” (ok. 130
osób – sala bankietowa). Organizowane są konferencje, szkole-
nia, imprezy okolicznościowe firmowe oraz rodzinne i wczasy.
Dodatkowo do dyspozycji gości są obiekty sportowo-rekreacyj-
ne (charakterystyka w rozdziale wcześniejszym).
Organizowane są ogniska, grill-party, wędkowanie, wycieczki
łódką po jeziorze, grzybobranie, jazda konna. Przy hotelu jest
parking strzeżony, płatny.

Skrzynki Ośrodek Szkoleniowo-
-Wypoczynkowy Drogowiec
Skrzynki, ul. Plac Parkowy 1
tel.: 061 819 63 75
fax: 061 819 63 81
www.skrzynki-dwor.pl
biuro@skrzynki-dwor.pl

Obiekt jest nieprzystosowany do obsługi osób niepełnospraw-
nych.
Ośrodek dysponuje ponadto salą konferencyjną, salą jadalną,
salonikiem myśliwskim, parkingiem dla gości.
Organizowane są imprezy okolicznościowe i bankiety, seminaria
oraz kursokonferencje, a także przejażdżki bryczkami w plene-
rze, ogniska z pieczeniem baranów i prosiaków. Do dyspozycji
jest również ziemny kort tenisowy.
Można płacić kartą.
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GMINA BRODNICA
Brodnica, Maniecz-
ki, Iłówiec, Żabno

• parkingi przy kościołach i cmentarzach parafialnych, nawierzchnia utwardzona

Manieczki • przy „Koguciku” parking o nawierzchni utwardzonej
• Manieczki, centrum, parking strzeżony

GMINA DOPIEWO
Dopiewo • ul. Łąkowa/Wyzwolenia (przy ZUK Dopiewo na 50 samochodów, teren nieutwardzony)

• ul. Leśna 1c (przy UG, niestrzeżony na 20 samochodów, częściowo utwardzony)
• ul. Leśna (naprzeciw dworca PKP, niestrzeżony na 10 samochodów, częściowo utwar-

dzony)
• ul. Polna 1 (przy GOSiR, niestrzeżony na 20 samochodów, teren utwardzony)
• ul. Szkolna 21 (przy Domu Strażaka i Gminnej Bibliotece Publicznej, niestrzeżony na 20

samochodów, teren utwardzony)
• ul. Poznańska (przy kościele, niestrzeżony na 25 samochodów, teren nieutwardzony)

Skórzewo • ul. Poznańska (przy kościele, niestrzeżony na 30 samochodów, teren nieutwardzony)
• ul. Kolejowa/Poznańska (niestrzeżony na 60 samochodów, teren utwardzony)
• ul. Poznańska (przy NZOZ Bonus, niestrzeżony na 45 samochodów, teren utwardzony)

Konarzewo • ul. Szkolna (przy kościele, niestrzeżony na 35 samochodów, teren utwardzony)

Zakrzewo • ul. Długa (przy kościele, niestrzeżony na 20 samochodów, teren nieutwardzony)

Zborowo • przy plaży (parking leśny, niestrzeżony na 30 samochodów, teren nieutwardzony)

Żarnowiec • przy Źródełku (parking leśny, niestrzeżony na 10 samochodów, teren nieutwardzony)



Załącznik nr 7: Ogólnodostępne parkingi 107

GMINA KOMORNIKI
Komorniki • Centrum, przy głównym skrzyżowaniu (niestrzeżony, 14 miejsc parkingowych na samo-

chody osobowe, asfalt)
• ul. Stawna 7 (przy ośrodku zdrowia, niestrzeżony, 14 miejsc parkingowych na samocho-

dy osobowe, asfalt)
• ul. Stawna 1 (przy UG, niestrzeżony, 30 miejsc parkingowych na samochody osobowe,

asfalt i nawierzchnia szutrowa)
• ul. Kościelna (przy kościele, 40 miejsc parkingowych na samochody osobowe, na-

wierzchnia z kraty betonowej)
• ul. Pocztowa (przy pawilonie handlowym, 40 miejsc parkingowych na samochody oso-

bowe, grunt utwardzony)
• ul. Jeziorna (przy ośrodku sportowym, niestrzeżony, 20 miejsc parkingowych na samo-

chody osobowe, asfalt)
• ul. Zakładowa (przy komisariacie policji, niestrzeżony, 8 miejsc parkingowych na samo-

chody osobowe, asfalt)

Głuchowo • w pobliżu Domu Kultury (niestrzeżony, 14 miejsc parkingowych na samochody osobo-
we, asfalt/chodnik)

Chomęcice • na terenie Domu Kultury „Koźlak” (niestrzeżony, 20 miejsc parkingowych na samochody
osobowe, asfalt)

Wiry • ul. Komornicka (przy kościele, 60 miejsc parkingowych na samochody osobowe, na-
wierzchnia szutrowa)

Plewiska • ul. Szkolna (między kościołem a szkołą podstawową, 30 miejsc parkingowych na samo-
chody osobowe, nawierzchnia szutrowa)

Szreniawa • przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego (niestrzeżony,
120 miejsc parkingowych na samochody osobowe i autobusy, asfalt)

• przy drodze między Szreniawą a drogą Komorniki–Puszczykowo (tzw. greiserówka),
parking leśny

Jarosławiec • przy drodze Komorniki–Puszczykowo (tzw. greiserówka), na wysokości skrzyżowania z
duktem leśnym Wiry–Jarosławiec, parking leśny

GMINA KÓRNIK
Kórnik • pl. Niepodległości (przy ratuszu, na 31 pojazdów, nawierzchnia bitumiczna)

• pl. Niepodległości (przy „Plantach”, na 32 pojazdy, nawierzchnia bitumiczna)
• ul. Zamkowa (na 100 pojazdów, jedyny parking strzeżony)
• ul. Mickiewicza (na 10 pojazdów, nawierzchnia z płyt betonowych)
• ul. Wyspiańskiego
• ul. Krasickiego (na 39 pojazdów, nawierzchnia z kostki brukowej)
• pl. Browarowy (na 10 pojazdów, nawierzchnia bitumiczna)
• ul. Poznańska (na 9 pojazdów, docelowo będzie na 31, nawierzchnia z kostki brukowej)
• ul. Ks. Jabłońskiego (na 45 pojazdów, nawierzchnia gruntowa)

Kórnik-Bnin • ul. Rynek (przy ratuszu, na 30 pojazdów, nawierzchnia z kostki brukowej)
• ul. Jeziorna (na 37 pojazdów, nawierzchnia z kostki brukowej)
• ul. Kościelna (na 7 pojazdów, nawierzchnia z kostki brukowej)

przy drogach • przy drodze Śremskiej za Bninem, parking leśny
• przy drodze Śremskiej za Czmoniem, parking leśny
• przy drodze Katowickiej (dojazd do Obserwatorium Astronomicznego w Borówcu), par-

king leśny
• przy drodze w kierunku Mosiny – dojazd do m. Czołowo, parking leśny

LUBOŃ

• pl. Bojanowskiego (bezpłatny, niestrzeżony, o utwardzonej nawierzchni)
• Muzeum Martyrologiczne (bezpłatny, niestrzeżony, o utwardzonej nawierzchni)
• Zakłady Chemiczne (bezpłatny, niestrzeżony, o utwardzonej nawierzchni)
• Zakłady Ziemniaczane (bezpłatny, niestrzeżony, o utwardzonej nawierzchni)
• cmentarz komunalny (bezpłatny, niestrzeżony, o utwardzonej nawierzchni)
• cmentarz parafialny (bezpłatny, niestrzeżony, o utwardzonej nawierzchni)
• Pajo Centrum (bezpłatny o utwardzonej nawierzchni, niestrzeżony, kilkaset miejsc par-

kingowych)
• inne centra handlowe (bezpłatne, o utwardzonej nawierzchni, niestrzeżone, kilkadzie-

siąt miejsc parkingowych)
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GMINA MOSINA
Mosina • przy kościele św. Mikołaja (niestrzeżony, na ok. 40–50 miejsc, nawierzchnia – szlaka),

• pl. 20 Października (nie jest strzeżony, nawierzchnia asfaltowa),
• ul. Dworcowa 4 (na ok. 60 samochodów, niestrzeżony, nawierzchnbia asfaltowa)
• ul. Farbiarska
• Targowisko
• ul. Rzeczna

Krajkowo • Pecna – przy nadleśnictwie

Żabinko • przy drodze Mosina–Żabinko – 2 parkingi

Rogalin • parking przy muzeum

Świątniki • przy Klubie Rolnika

Sasinowo • 3 parkingi leśne

PUSZCZYKOWO

• ul. Podgórna (przy Szkole Podstawowej nr 1, parking niestrzeżony, bezpłatny, na-
wierzchnia asfaltowa, ok. 30 samochodów)

• ul. Poznańska (przy GS, parking niestrzeżony, bezpłatny, nawierzchnia asfaltowa, ok. 30
samochodów)

• przy cmentarzu (parking niestrzeżony, bezpłatny, nawierzchnia utwardzona płytami be-
tonowymi, ok. 60 samochodów)

• ul. Poznańska (przy Przychodni „Salus”, miejsca parkingowe wzdłuż ul. Poznańskiej, ok.
20 samochodów)

• ul. Podleśna (przy Urzędzie Miasta, parking niestrzeżony, bezpłatny, nawierzchnia
utwardzona płytami betonowymi, ok. 20 samochodów)

• ul. Cyryla Ratajskiego (przy krzyżu, parking niestrzeżony, bezpłatny, nawierzchnia nie-
utwardzona, ok. 50 samochodów)

• ul. Wczasowa przy dworcu PKP (parking leśny, trawiasty, niestrzeżony, na ok. 100 samo-
chodów)

• przy ul. Poznańskiej–Podleśnej (koło ośrodka Impuls, parking leśny, nieutwardzony, nie-
strzeżony, na ok. 30 samochodów)

• ul. 3 Maja (przy Kostusiaku, parking nieutwardzony, niestrzeżony na ok. 20 samocho-
dów)

• ul. Dworcowa (przy Kostusiaku, wzdłuż ulicy, 10 miejsc parkingowych)
• ul Kościelna (w niedługiej przyszłości powstanie parking przy ryneczku i centrum han-

dlowym, utwardzony, na ok. 50 samochodów)

GMINA STĘSZEW
Stęszew • przy jez. Lipno (szutrowy, strzeżony, płatny)

Trzebaw • przy drodze nr 5 (asfaltowy, niestrzeżony)

Srocko Małe • parking leśny, niestrzeżony

Strykowo • parking leśny, niestrzeżony

Zamysłowo • parking leśny, niestrzeżony

PARKINGI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO:

• Osowa Góra,

• Puszczykowo,

• Kątnik,

• Szreniawa przy Terenowej Stacji Edukacyjnej,

• nad Jeziorem Chomęcicko-Rosnowskim,

• nad Jeziorem Jarosławieckim – 2 parkingi,

• przy Głazie Leśników,

• Jeziory,

• nad Jeziorem Rosnowskim Małym.
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Załącznik nr 8: Stacje benzynowe

GMINA BRODNICA
• Żabno – DROMOST

• Żabno – TURIST-BUS

GMINA DOPIEWO

• Dopiewo, ul. Poznańska 113 – Auto Center Honneman Sp. z o.o.

• Dopiewo, ul. Łąkowa 7, wjazd również od ul. Konarzewskiej – stacja paliw SKR (myjnia samochodowa)

• Skórzewo, ul. Malwowa 151 – Stacja Paliw – Maciej Kaczmarek

GMINA KOMORNIKI

• Komorniki, ul. Zakładowa 1 – stacja paliw SKR

• Komorniki, ul. Poznańska 152, na granicy Komornik i Poznania (w Poznaniu)

• Komorniki – Auchan – Centrum Handlowe

GMINA KÓRNIK

• Gądki, ul. Jaryszki 1, przy trasie Katowickiej – Shell Polska Sp. z.o.o. Stacja Paliw (całodobowa, kawa, sklep,
restauracja, toaleta, parking dla autobusów)

• Kórnik, ul. Średzka, przy trasie Katowickiej – PKN Orlen (całodobowa)

LUBOŃ

• Luboń, róg ul. Jana III Sobieskiego/ul. Fabryczna – PKN Orlen (całodobowa)

• Luboń, ul. Żabikowska 68 – Shell Polska Sp. z.o.o. Stacja Paliw (całodobowa)

GMINA MOSINA

• Mosina, ul. Mocka przy trasie na Kórnik – PKN Orlen (całodobowa)

• Świątniki, ul. Kórnicka

GMINA STĘSZEW

• Stęszew, ul. 28 Grudnia 43/45 – stacja benzynowa PH „Zalwit” Zbigniew Krawczyk

• Stęszew, ul. Bukowska 10 – stacja paliw SKR

• Stęszew, ul. Bukowska – PKN Orlen (całodobowa)

• Tomiczki, ul. Wiśniowa 2 – stacja paliw

• Modrze, ul. Poznańska
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Załącznik nr 9: Komunikacja podmiejska
(informacja przewoźników, według rozkładu jazdy obowiązującego w maju 2006)

Linia Trasa Usługi dodatkowe

DOPIEWO – BUS, PRZEWOŹNIK PRYWATNY
Dąbrówka – Skórzewo – Poznań Ogrody (do godzi-
ny 20.00), trasa przedłużona do Kina Bałtyk
(20.00–23.00),
bus kursuje co 15 minut, przystanki są „na żąda-
nie”

ZUK KOMORNIKI
103 Poznań Górczyn – Głogowska – Auchan – Komorni-

ki – Poznańska – Szreniawa – Rosnówko – Waleria-
nowo – Rosnowo – Chomęcice – Konarzewo – Trz-
cielin

Wypożyczanie busów i autobusów
turystycznych na terenie kraju i poza
granicami.

Firma prowadzi też dom wczasowy
„Krokus’’ w Szczawie (woj. małopolskie).117 Poznań Górczyn – Dębiec – Opolska – Żabikowska –

Sobieskiego – Wiry – Komorniki – Poznańska

116 Poznań Górczyn – Raszyn – Grunwaldzka – Plewi-
ska – ks. Malinowskiego – Komorniki – Głuchowo –
Gołuski

108 Poznań Ogrody – Bukowska – Złotowska – Skórze-
wo – Dąbrowa – Zakrzewo – Dąbrówka – Palędzie –
Dopiewiec – Dopiewo

KOMBUS KÓRNIK
NB Poznań św. Marcin – Niezłomnych – Królowej Ja-

dwigi – Rataje – os. Oświecenia – os. Lecha – Krzesi-
ny – Krzesinki – Koninko – Gądki – Skrzynki – Kórnik
Poznańska – Rynek – Prowent – Bnin Śremska

Przewozy turystyczne na trasach
krajowych i zagranicznych.

2 Poznań Rataje – … – Krzesiny – Krzesinki – Koninko
– Gądki – Skrzynki – Kórnik Poznańska – Rynek –
Prowent – Bnin Rynek – Błażejewska – Błażejewo
Las – Błażejewo Wieś – Błażejewko – Jeziory Wielkie
Wieś – Jeziory Wielkie – Suchy Las – Jeziory Małe –
Łękno – Zaniemyśl

5 Poznań św. Marcin… – Krzesiny – Krzesinki – Konin-
ko – Robakowo – Dachowa – Szczodrzykowo – PKP
– Dziećmierowo – Dworcowa – Rynek

1 PKP – Dziećmierowo – Kórnik Dworcowa – Rynek –
Parkowa – Błażejewska – Lipowa – Bnin Śremska

3 Kórnik Rynek – Prowent – Bnin – Biernatki – Prusi-
nowo – Jeziory Wielkie – Jeziory Wielkie Wieś –
Błażejewko – Błażejewo – Bnin – Prowent – Kórnik
Rynek

6 Kórnik Rynek – Dziećmierowo – PKP – Szczodrzyko-
wo – Runowo – Pierzchno – Trebisławki – Kromoli-
ce

7 Kórnik Rynek – Dziećmierowo – PKP – Szczodrzyko-
wo – Dachowa – Robakowo

8 Rynek – Poznańska – Skrzynki – Gądki – Borówiec –
Kamionki

10 Kórnik Rynek – Trzebisławki – Dębiec – Koszuty –
Żabikowo – Środa PKS

11 Rynek – Trzebisławki – Dębiec – Koszuty – Słupia
Wielka – Środa PKS
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13 Poznań Rataje – … – Krzesiny – Krzesinki – Konin-
ko – Gądki – Borówiec – Kamionki

M Bnin – Prowent – Kórnik Rynek – Czołowo – Miecze-
wo

TRANSLUB LUBOŃ
L1 Poznań Dębiec – Opolska – Luboń – Żabikowo Przewozy turystyczne, kolonijne,

okolicznościowe i inne; koncesjonowane
przewozy międzynarodowe.

L2 Luboń Lasek – Armii Poznań – Poznań Dębiec

L3 Luboń Lasek – Armii Poznań – Poznań Dębina –
Droga Dębińska – Królowej Jadwigi – Poznań Towa-
rowa

L4 Poznań Górczyn – Poznań Dębiec – Luboń – Kręta

LA

LB

Poznań Górczyn – Poznań Dębiec – Żabikowo – Lu-
boń – Poznań Dębiec – Poznań Górczyn

MPK POZNAŃ
101 Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo –

Puszczykówko – Mosina – Krosinko – Ludwikowo
Szpital

Komunikacja tramwajowa na terenie
Poznania, kolej wąskotorowa Maltanka,
wycieczki autobusowe i tramwajowe,
turystyczne wyjazdy autokarowe.

56 Poznań Górczyn – Luboń Żabikowo

EKO-RONDO PUSZCZYKOWO
Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo
Niwka

Przewozy turystyczne.

Załącznik nr 10: Połączenia kolejowe
Pociągi bezpośrednie osobowe (informacja PKP, według rozkładu jazdy obowiązującego od 11.12.2005 r. do
9.12.2006 r.).

Kierunek

Ilość połączeń

Gmina
Stacje kolejowe na

terenie Mikroregionu
WPN

miesiące IX–VI miesiące VII–VIII

Pn.–Pt. Nd. Pn.–Pt. Nd.

Poznań–Dopiewo 10 7 8 7 Dopiewo Palędzie, Dopiewo

Poznań–Kórnik 15 7 8 7 Kórnik Gądki, Kórnik, Pierzchno

Poznań–Mosina 20 14 11 10 Luboń Luboń

Puszczykowo Puszczykowo,
Puszczykówko

Mosina Mosina

Poznań–Strykowo 7 6 5 4 Luboń Luboń

Komorniki Wiry, Szreniawa, Trzebaw
Rosnówko

Stęszew Stęszew, Strykowo
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Załącznik nr 11: Oferta obiektów sportowych i rekreacyjnych

GMINA BRODNICA
Centrum Hipiki
Antoniego Chłapowskiego
Jaszkowo 16
63-112 Brodnica
tel.: 061 283 75 56
tel./fax: 061 283 99 40
www.centrumhipiki.com
info@centrumhipiki.com

W roku 2005 centrum otrzymało certyfikat Polskiej Organizacji Turystycz-
nej „Turystyczny Produkt Roku”. Jest to największe w Polsce i w Europie
międzynarodowe centrum jeździectwa – ośrodek edukacji.
Do dyspozycji jeźdźców: 180 wierzchowców – od małych kucyków do
dużych koni.
Obiekty:
otwarta ujeżdżalnia,
nowoczesny kompleks krytych ujeżdżalni o rozmiarach 25 m x 81 m, 18 m
x 45 m, 22 m x 42 m
200 ha terenów malowniczo położonych nad Wartą,
pensjonat dla koni, parkur, czworoboki, tor krosowy,
klinika weterynaryjna,
sklep ze sprzętem jeździeckim i podsuwniczym.
Oferta:
hipoterapia,
sportowy trening koni, sportowy trening jeźdźców,
szkolenia: jeźdźców, podkuwaczy, instruktorów jazdy konnej, berajtrów,
luzaków.
Dodatkowo: zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-, 4-, 5- i 6-osobowych,
domowe posiłki podawane na szwedzkim stole w stylowym barze,
sala balowa i konferencyjna,
przystań rzeczna – statek turystyczny, łodzie motorowe,
wieża widokowa,
parking dla samochodów i koniowozów.

GMINA DOPIEWO
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Polna 1a,
Dopiewo
tel./fax: 061 814 82 62

Obiekty:
hala widowiskowo-sportowa z trybunami na 300 miejsc o powierzchni
1100 m²,
sala do aerobiku z lustrami o powierzchni 100 m²,
siłownia o powierzchni 100 m²,
stadion sportowy wykorzystywany do gry w piłkę nożną o wymiarach
100 m × 70 m, o nawierzchni trawiastej, z trybunami dla 400 widzów i
wiatą dla zawodników, trenerów i zaproszonych gości.
Obok stadionu znajduje się mała muszla koncertowa, która wymaga jed-
nak gruntownego remontu.
Plaża strzeżona w Zborowie nad Jeziorem Niepruszewskim (www.zboro-
wo.tdm.com.pl ).
Dodatkowo: sala konferencyjna na 70 osób z zapleczem gastronomicz-
nym.

Sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej w Więckowicach

Sala gimnastyczna o wymiarach z 24 m × 11,5 m z zapleczem sanitar-
nym, szatnią i prysznicami.

Sala gimnastyczna przy Zespole
Szkół w Skórzewie
ul. Poznańska 42, Skórzewo

Sala gimnastyczna o wymiarach 11,5 m × 6,53 m wraz z zapleczem.
Oferta: po zakończeniu zajęć szkolnych, w godzinach wieczornych, od-
bywają się tutaj zajęcia sportowe dla młodzieży i starszych mieszkańców
z okolicy (aerobik, piłka nożna, koszykówka), działa klub karate.

Stadion – Skórzewo
ul. Poznańska 42

Stadion do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół w Skórzewie. Stadion
treningowy, o dobrze utrzymanej nawierzchni trawiastej. Obiekt zamyka-
ny.
Oferta: na stadionie mogą odbywać się mecze młodzików w piłkę nożną.

Korty Tenisowe Skórzewo
ul. Leśna
Skórzewo

Obiekty:
4 korty o nawierzchni ceglanej,
2 korty o nawierzchni typu sztuczna trawa w hali – czynne cały rok,
sztucznie doświetlane.
Oferta: korty tenisowe czynne są 7 dni w tygodniu, raz w miesiącu odby-
wają się turnieje sportowe, termin turniejów jest ruchomy, należy spraw-
dzać na stronach internetowych www.mojtenis.net.pl lub telefonicznie.
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Lotnisko Zborowo
Zborowo

950 m × 50 m, nawierzchnia trawiasta. Prywatne lotnisko dla śmigłowca.
Lotnisko jest opłotowane, systematycznie koszone, istnieje na nim drob-
na infrastruktura.

GMINA KOMORNIKI
Stadion sportowy – Komorniki
ul. Jeziorna 3
tel.: 061 810 77 70

Stadion sportowy o wymiarach: 105 m × 58 m, nawierzchnia trawiasta;
ilość miejsc dla publiczności: 200 (ławki).

Stadion sportowy – Plewiska
ul. Szkolna
tel.: 061 651 73 67

Stadion sportowy o wymiarach 105 m × 60 m, nawierzchnia trawiasta,
ilość miejsc dla publiczności: 200 (krzesełka).

Sala sportowa – Komorniki
ul. Jeziorna 3
tel.: 061 810 77 70

Sala sportowa o wymiarach 18 m × 9 m, nawierzchnia: parkiet; brak
miejsc siedzących.

Sala sportowa – Wiry
ul. Szreniawska 6

Sala sportowa o wymiarach 18 m × 9 m; 10/12 miejsc siedzących.

Hala w budowie
Komorniki, ul. Pocztowa 30
(przy gimnazjum)

Hala w budowie.
Widowiskowa sala sportowa, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o
wymiarach 20 m × 40 m, całkowita powierzchnia – 2573,35 m2, plano-
wany termin zakończenia prac budowlanych – 31.07.2007 roku.

Green Hotel
ul. Jeziorna 1a
Komorniki
www.greenhotel.pl

Rekomendowany do standardu czterech gwiazdek, członek Polish Presti-
ge Hotels & Resorts, laureat wyróżnień, m.in. „Złoty trzos”, „Złoty dzwo-
nek” czy „Wymarzony Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny”. W 2003
roku Green Hotel otrzymał Europejski Certyfikat Jakości, przyznawany
przez European Institute of Quality.
Obiekty:
1 kort o nawierzchni typu sztuczna trawa,
w pełni wymiarowe, trawiaste boisko sportowe,
basen z hydromasażami,
sauna,
solarium,
bilard,
strzelnica pneumatyczna i strzelnica sportowa,
plac zabaw dla dzieci.
Dodatkowo: zakwaterowanie w 43 luksusowych pokojach, wyżywienie:
restauracja, bar, park grillowy, organizowanie konferencji, szkoleń, im-
prez o różnorodnym charakterze, przejażdżek bryczkami, grill-party,
ognisk, biesiad i pikników.

GMINA KÓRNIK
Boisko sportowe – Biernatki
sołtys p. Anna Plucińska
tel.: 061 819 06 62

Boiskiem zawiaduje sołtys i Rada Sołecka wsi Biernatki. Boisko jest w trak-
cie budowy, będzie boiskiem drugiego wymiaru (95 m × 35 m), ogólno-
dostępne.

Boisko sportowe – Bnin, ul. Lipowa
radna p. Krystyna Janicka
tel.: 061 817 03 25

Boiskiem zawiaduje Samorząd Mieszkańców Bnina. Jest to boisko pełno-
wymiarowe. Ok. 100 miejsc siedzących dla publiczności. Obok boiska
znajduje się plac zabaw dla dzieci. Organizowane są imprezy sporto-
wo-kulturalne. Obiekt ogólnodostępny.

Boisko sportowe – Borówiec
sołtys p. Mirosław Pospieski
tel.: 061 817 13 13

Boiskiem zawiaduje Rada Sołecka wsi Borówiec. Obecnie boisko jest w
rozbudowie, będzie to boisko drugiego wymiaru (95 m × 35 m). Obok
znajduje się plac, gdzie organizowane są imprezy kulturalno-sportowe,
np. „Parafiada”.

Boisko sportowe – Czmoniec
sołtys p. Zbigniew Tomaszewski
tel.: 692 407 594

Boiskiem zawiaduje sołtys i Rada Sołecka wsi Czmoniec. Boisko pełnowy-
miarowe, murawa trawiasta. Kilka ławek dla publiczności. Organizowane
są imprezy sportowo-rekreacyjne z ogniskiem i przejażdżki bryczkami.
Podczas większych imprez, jak np. majówka, rozkładany jest duży na-
miot. Obiekt ogólnodostępny.

Boisko sportowe – Czmoń
sołtys p. Jerzy Rozmiarek
tel.: 061 817 17 56

Boiskiem zawiaduje sołtys i Rada Sołecka wsi Czmoń wspólnie z OSP
Czmoń. Boisko pełnowymiarowe, murawa trawiasta. Organizowane są
imprezy sportowe, kulturalne i ćwiczenia OSP. Kilka ławek dla
publiczności. Boisko ogólnodostępne.
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Boisko sportowe – Kamionki
sołtys p. Małgorzata Walkowiak
tel.: 061 897 12 54

Boiskiem zawiaduje sołtys i Rada Sołecka wsi Kamionki. Boisko pełno-
wymiarowe, murawa trawiasta. Kilka ławek dla publiczności.
Organizowane są rozgrywki piłki nożnej oraz różne imprezy
sportowo-kulturalne. Obiekt ogólnodostępny.

Boisko sportowe – Konarskie
sołtys p. Józef Bartkowiak
tel.: 061 817 13 53

Jest to boisko drugiego wymiaru (95 m x 35 m) murawa trawiasta.
Organizowane są rozgrywki w piłkę nożną.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Boisko sportowe – Kórnik
ul. Leśna 6
tel.: 061 817 01 83

Pełnowymiarowe boisko do rozgrywek w piłkę nożną. Nawierzchnia
trawiasta, dookoła stadionu znajduje się bieżnia tartanowa. Teren
ogrodzony. Ok. 200 miejsc siedzących dla publiczności. Obiekt
przygotowany do organizowania wszelkich imprez sportowych i
kulturalnych. W dniach 20–21 maja odbywają się tam „Kórnickie
Spotkania z Białą Damą”. Obiekt ogólnodostępny.

Boisko sportowe – Prusinowo
sołtys p. Piotr Łuszczak
tel.: 061 817 16 91

Boiskiem zawiaduje sołtys i Rada Sołecka wsi Prusinowo. Jest to boisko
pełnowymiarowe, murawa trawiasta. Brak miejsc siedzących dla
publiczności. Organizowane są różne imprezy sportowo-kulturalne.
Obiekt ogólnodostępny.

Boisko sportowe – Radzewo
sołtys p. Julia Bartkowiak
tel.: 604 729 151

Boiskiem zawiaduje Rada Sołecka wspólnie ze szkołą w Radzewie.
Obecnie boisko jest w przebudowie i będzie pełnowymiarowe.
Organizowane są różne imprezy sportowo-kulturalne, np. dożynki.
Obiekt ogólnodostępny.

Boisko sportowe – Robakowo
sołtys p. Anna Staniecka-Wilczak
tel.: 061 897 98 69

Są dwa boiska, którymi zawiaduje Rada Sołecka wspólnie ze szkołą w
Robakowie. Jedno boisko przygotowane jest do gry w piłkę nożną –
murawa trawiasta, drugie boisko przeznaczone jest do siatkówki –
sztuczna nawierzchnia. Boiska pełnowymiarowe, ogólnodostępne.

Boisko sportowe – Runowo,
sołtys p. Paweł Kuźma
tel.: 061 819 06 18

Boiskiem zawiaduje sołtys i Rada Sołecka wsi Runowo. Boisko drugiego
wymiaru (95 m × 35 m). Organizowane są imprezy
sportowo-kulturalne. Obiekt ogólnodostępny.

Boisko sportowe – Szczodrzykowo
sołtys p. Roman Jóźwiak
tel.: 061 817 00 11

Są dwa boiska pełnowymiarowe. Na boisku szkolnym odbywają się
imprezy sportowo-kulturalne dla dzieci. Drugim boiskiem zawiaduje
Rada Sołecka wsi Szczodrzykowo. Odbywają się na nim rozgrywki piłki
nożnej. Boisko ogólnodostępne.

Motel i Centrum Tenisowe Anmed
ul. Poznańska 5d,
62-035 Kórnik
tel.: 061 819 08 21, 061 819 08 22,
061 817 02 18
fax.: 061 819 08 23
www.centrumtenisowe-motel.pri.pl
centrumtenisowe-motel@pri.pl

Obiekty:
2 korty o nawierzchni ceglanej,
2 korty o nawierzchni typu sztuczna trawa,
1 kort o nawierzchni sztucznej hard kort,
szkółka tenisowa,
sauna,
gabinet masażu,
siłownia,
minigolf,
plac zabaw dla dzieci.
Dodatkowo: możliwość zakwaterowania w motelu (pokoje 3-, 2-,
1-osobowe z łazienkami), snack-bar, sala klubowa, całodobowy parking
strzeżony.

Aerostart
Ośrodek Szkolenia Lotniczego
Lotnisko – Żerniki
ul. Poznańska 3
60-023 Gądki k. Poznania
tel./fax: 061 819 82 94
info@aerostart.pl
www.aerostart.pl

Obiekty:
lotnisko: elewacja 82 m, pas startowy utwardzony kostką brukową,
długość pasa startowego: 617 m,
samoloty.
Oferta:
loty turystyczne,
wynajem samolotów,
szkolenia pilotów ultralekkich (UAP), turystycznych (PPL) i zawodowych
(CPL),
tankowanie, obsługa samolotów.
Dodatkowo: wyżywienie (świeże ryby z lotniskowego stawu), grill,
noclegi.
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Statek „Biała Dama”
tel./fax: 061 817 17 21, 061 898 07
31, 502 721 675, 502 288 468
rejsy@statekkornik.com.pl
www.statekkornik.com.pl

Rejs statkiem z przystani pod Zamkiem w Kórniku połączony z prelekcją
i ciekawostkami historycznymi. Zakończenie rejsu w porcie Błonie na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obiad lub ognisko z kiełbaskami w
Tawernie Pod Żaglami. Po obiedzie możliwość skorzystania z placu
zabaw i boisk sportowych na terenie OSiR. Istnieje też możliwość
zakwaterowania w domkach lub rozbicia namiotów. Na terenie OSiR
bezpłatny parking dla autokarów i samochodów osobowych.

LUBOŃ
Hala sportowa
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Kołłątaja 1
tel.: 061 893 23 16
http://www.gim2lubon.neostrada.pl/

w budowie

Stadion Miejski
ul. Rzeczna 2
Luboń

Obiekty:
pełnowymiarowe boisko piłkarskie z widownią na ok. 2 tys. miejsc,
boisko treningowe,
plac o powierzchni asfaltowej,
oświetlenie – brak.

Stadion Piłkarski
Boisko – Stella Luboń
ul. Szkolna,
Luboń

Pełnowymiarowe boisko piłkarskie z widownią.

Korty tenisowe „Claudia”
ul. Armii Poznań 27
Luboń

3 korty tenisowe o nawierzchni ceglanej.

GMINA MOSINA
Hala Sportowa
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Szkolna 1
Mosina
tel.: 061 813 29 03

Obiekty:
pełnowymiarowa hala sportowa (44 m × 26 m) wyposażona w sprzęt
sportowy i tablicę wyników, posiadająca certyfikat Polskiego Związku
Piłki Ręcznej do prowadzenia rozgrywek ligowych, z widownią na ok.
300 miejsc, w tym 178 siedzących,
sauna fińska,
siłownia,
dwie sale korekcyjne po ok. 85 m2.

Stadion Piłkarski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Konopnicka 29
Mosina
tel.: 061 813 29 72

Obiekty:
pełnowymiarowe boisko piłkarskie z widownią na ok. 1,5 tys. miejsc,
boisko treningowe,
plac manewrowy do nauki jazdy samochodem.

Korty Tenisowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Topolowa
Mosina

Korty tenisowe o nawierzchni ceglanej.

Przystań Żeglarska
Dymaczewo Nowe
Mosiński Klub Żeglarski
Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina
dyżury: każdy wtorek od 18.00
Komandor Stanisław Tubis
tel.: 663 588 634
Henryk Kociemba
tel.: 510 157 411

Obiekty:
pomost,
przystań jachtowa,
hangar na łodzie,
boisko do plażowej piłki siatkowej,
wypożyczalnia sprzętu pływającego,
do dyspozycji członków MKŻ: 5 omeg, jacht typu 470, 2 jachty 420, 4
cadety, 3 optymisty, kajaki, łodzie wiosłowe,
warsztat szkutniczy w Pecnie.
Oferta: spływy kajakowe, obozy żeglarskie, rejsy, nauka pływania, „Lato
pod żaglami” – tygodniowe turnusy dla osób rozpoczynających
przygodę z żeglarstwem oraz kursy na stopień żeglarza jachtowego.
Dodatkowo: pole namiotowe z pełnym zapleczem sanitarnym.
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Stajnia Foltyna
ul. Poznańska 67
61-160 Daszewice
tel.: 608 574 061,
061 893 9866
www.ufoltyna.pl
stajnia@ufoltyna.pl

Do dyspozycji jeźdźców 3 konie.
Obiekty:
otwarta ujeżdżalnia,
kryta ujeżdżalnia,
pensjonat dla koni.
Dodatkowo: jazdy w teren, organizowanie kuligów, ognisk, rajdów
bryczkami, imprez firmowych, pieczenia barana, zawodów w skokach
itp.

Ośrodek Jeździecki SPS
Baranówko 21
62-050 Mosina
tel.: 603 602 313,
061 819 27 11
spsmosina@yahoo.pl

Do dyspozycji jeźdźców: 2 konie i 2 kuce.
Obiekty:
otwarta ujeżdżalnia,
pensjonat dla koni.
Oferta: jazdy w teren, hipoterapia.

Majątek Rogalin
Ośrodek Hodowlano-Jeździecki
tel.: 061 813 80 40
Rogalin, ul. Nowa 3
62-022 Rogalin
w dni robocze w godz. 7.00–15.00
rogalin@post.pl
Koniuszy Roman Kusz
tel.: 604 353 041

Do dyspozycji jeźdźców: 20 koni, również kuce.
Obiekty:
2 duże stajnie,
blisko 400-hektarowe gospodarstwo położone w sąsiedztwie Pałacu w
Rogalinie,
ujeżdżalnia kryta (12 m × 12 m) z oświetleniem,
2 otwarte ujeżdżalnie z oświetleniem,
okólniki,
cross – tor przeszkód.
Oferta:
jazda w terenie własnym (pola, łęgi nad Wartą) oraz w lesie,
ogniska i imprezy integracyjne, pokazy ułańskie, przejażdżki bryczkami,
kuligi (uzgodnienia na indywidualne życzenia),
wycieczki dla dzieci,
nauka jazdy konnej początkowo na lonży, jazda na ujeżdżalni lub w
terenie, różne stopnie zaawansowania, nauka skoków.
Dodatkowo: hipoterapia i rekreacja. Pokazy ułańskie. Asysta honorowa
na uroczystościach (np. defilady) – możliwość uczestnictwa. Obozy
jeździeckie o charakterze kawaleryjskim (musztra konna, nauka
władania szablą i lancą z koniem). Pikniki, ogniska – zadaszone miejsce
pod ognisko. Zwiedzanie i pobyt w gospodarstwie, minizoo,
przejażdżka bryczką lub kucem, ognisko – oferta dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych.

Ośrodek Rekreacyjny Jazdy Konnej
oraz Klub Jeździecki „Mustang”
ul. Sikorskiego
Rogalinek
tel.: 061 813 83 13

W stajni obecnie znajdują się 24 konie, w tym 3 prywatne, 3 sportowe.
Obiekty:
hala 25 m × 50 m,
1 parkur skokowy,
1 stajnia,
dwa maneże,
dwa pastwiska (jedno ogrodzone, drugie nie),
malutki lasek.

Dworek Bolesławiec
Bolesławiec 4,
62-050 Mosina
tel./fax: 061 813 78 22,
608 037 757

Oferta:
spacery konne po lesie, spacery bryczką po lesie,
nauka jazdy konnej na każdym poziomie,
pensjonat dla koni,
rajdy konne,
obozy w siodle dla dzieci i młodzieży,
piknik przy ognisku.
Dodatkowo: pole namiotowe. Pokoje dla 9 osób, salka noclegowa na
10 osób. Sala konferencyjna: kominkowa na 25 osób i salka na 15
osób.
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Restauracja „Podkowa Leśna”
Krajkowo 1A/ k. Mosiny
tel./fax: 061 819 21 23
karczma@podkowalesna.poznan.pl
www.podkowalesna.poznan.pl

Do dyspozycji jeźdźców: kuce szetlandzkie, konie rasy wielkopolskiej z
Racotu i Posadowa, wierzchowce szlachetnej półkrwi z hodowli
nowielickiej.
Oferta:
nauka jazdy konnej,
przejażdżki konne na lonży i w terenie,
powożenie zaprzęgami konnymi, bryczką, karetą, kuligi,
rodeo na sztucznym koniu.
Dodatkowo: atrakcje rycerskie (w tym m.in. pokaz walk rycerskich,
koncert muzyki średniowiecznej, wielki turniej łuczniczy, przyodziewek
rycerza), pokaz tańca towarzyskiego, występ kapeli ludowej. Jest
polanka na ognisko i miejsce do grillowania z zadaszonymi siedliskami;
latem urządza się pikniki, a cały rok – uroczystości okolicznościowe,
organizowane zgodnie z życzeniami klienta. 16 miejsc noclegowych w
5 pokojach 2-, 3-, 4-osobowych. W każdym pokoju znajduje się węzeł
sanitarny (WC i prysznic), telefon, w niektórych pokojach TV. Sala
konferencyjna: Kominkowa (20 miejsc) i Bankietowa (80 miejsc).
Ponadto sala bankietowa na 120 miejsc konsumpcyjnych, której
stylizacja na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie wiejskiego podwórza.

Obwód Rybacki Baranówko
Łowisko Specjalne
Maria Błaszczyk
tel.: 061 819 23 74

Łowisko jeziorowe specjalne.
Możliwość wypożyczenia łodzi do wędkowania na wodzie.

PUSZCZYKOWO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kościelna 7
62-040 Puszczykowo
tel.: 061 813 36 91

MOSiR znajduje się w zarządzie Urzędu Miasta Puszczykowa.
Obiekty:
boisko do piłki nożnej o wymiarach 100 m × 70 m, miejsc dla
publiczności 100,
2 korty tenisowe o nawierzchni ceglanej, miejsc dla publiczności 100,
boisko do siatkówki,
boisko do koszykówki.

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wysoka 1
62-040 Puszczykowo
tel.: 061 813 34 61
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kasprowicza 1
62-041 Puszczykowo
tel.: 061 813 33 71

Obiekty:
1 sala sportowa 13 m × 36 m, 100 miejsc dla publiczności,
boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 20 m ×
40 m.
Obiekty:
sala sportowa o wymiarach 29 m × 13 m,
2 korty tenisowe,
boisko do koszykówki.

Centrum Tenisowe Angie
ul. Sobieskiego 50
Puszczykowo
www.angie.com.pl

Obiekty:
4 korty o nawierzchni elastyczno-dywanowej,
siłownia,
kabiny cieplne.
Oferta:
możliwość wynajęcia trenera,
wypożyczenia butów, piłek, rakiet, wyrzutni piłek,
naciąganie rakiet,
sprzedaż akcesoriów tenisowych.
Dodatkowo: organizowanie obozów sportowych, kolonii o profilu
tenisowym, a ponadto imprez okolicznościowych, konferencji, zaplecze
hotelowe (16 pokoi 2-osobowych i 2 apartamenty), restauracja, bar,
parking strzeżony.

„Palma” Szkoła Tenisa Ziemnego
ul. Nadwarciańska 31
62-040 Puszczykowo
tel.: 061 813 31 58

Obiekty: 2 korty o nawierzchni ceglanej.
Oferta: możliwość wynajęcia trenera, szkółka tenisowa dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.



118 Załącznik nr 11: Oferta obiektów sportowych i rekreacyjnych

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny
Jazdy Konnej „Niwka”
ul. Niwka Stara 28
62-041 Puszczykowo
tel.: 061 813 34 00
www.niwka.poznan.pl
niwka@pf.pl

Do dyspozycji jeźdźców: 12 koni i 1 kuc.
Obiekty:
ujeżdżalnia otwarta,
ujeżdżalnia kryta,
pensjonat dla koni.
Oferta:
jazdy w teren,
hipoterapia,
sportowy trening koni,
sportowy trening jeźdźców,
zajeżdżanie młodych koni,
organizowanie zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody,
zawodów towarzyskich, Hubertusów, 2-dniowych rajdów, imprez
okolicznościowych, np. Indian Summer na pożegnanie lata, przejazdów
bryczkami, kuligów, zielonych szkół, wakacji w siodle itp.

SPA_larniakcal

Stare Puszczykowo
ul. Czarnieckiego 56
tel.: 061 813 37 38
rec@spalarnia.com.pl
www.spalarnia.com.pl

Obiekty i urządzenia:
na powierzchni 1000 m2 znajduje się basen,
sala treningowa,
duża sucha sauna z pomieszczeniem wypoczynkowym z aromaterapią,
łaźnia parowa,
wanna z hydromasażem,
gabinety masażu,
gabinety kosmetyki pielęgnacyjnej.
Dodatkowo: bar kawowy i małe przedszkole, w którym opiekunka
zaopiekuje się dzieckiem w czasie zabiegów.

GMINA STĘSZEW
Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne
Lake Hotel
ul. Mosińska 2
Stęszew

Obiekty:
2 korty tenisowe o nawierzchni typu sztuczna trawa,
basen,
sauna,
jacuzzi,
siłownia,
sala projekcyjna,
sala gier: bilard, tenis stołowy, dart, piłkarzyki, boisko do koszykówki i
badmintona,
ścieżka zdrowia,
minigolf,
paint-ball,
Oferta dodatkowa: organizowanie ognisk, grill-party, wycieczek łódką
po jeziorze, wędkowania, grzybobrania, jazda konna, parking
strzeżony.
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GMINA BRODNICA
Biblioteka Publiczna Gminy
Brodnica,
63-112 Brodnica 66,
tel.: 061 282 36 04

Liczba filii: 1, funkcjonuje również jako punkt informacji turystycznej.

GMINA DOPIEWO
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 21
62-070 Dopiewo,
tel./fax: 061 814 82 23
biblioteka@bibldop.pl
www.bibldop.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie to placówka biblioteczna w Do-
piewie oraz filie biblioteczne położone w miejscowościach: Skórzewo, Ko-
narzewo i Dąbrowa. Filie te mieszczą się w szkołach i połączone są z biblio-
tekami szkolnymi, przy zachowaniu odrębności księgozbioru. Oprócz
tradycyjnej działalności dotyczącej udostępniania społeczności księgo-
zbioru, zakupu i ekspozycji nowości wydawniczych, pomocy w poszukiwa-
niu podręczników i skryptów poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne,
informowaniu czytelników o aktualnych obchodach, rocznicach i przypa-
dających świętach, od 2001 roku Gminna Biblioteka Publiczna przejęła za-
dania animacji kultury na terenie gminy Dopiewo. Przy GBP działa Chór
Mieszany Bel Canto, Stowarzyszenie „Promyk”, Klub Miłośników Filozofii,
kółko plastyczne „Pod Paletą”, kółko teatralne.
Biblioteka oferuje również możliwość wynajęcia sali na wesela, konferen-
cje, zebrania i inne imprezy okolicznościowe. Sala o pow. ok. 150 m2, duża
scena oraz nagłośnienie. Możliwość korzystania z zaplecza kuchennego i
zastawy na 120 osób.

GMINA KOMORNIKI
Biblioteka Publiczna Gminy
Komorniki
ul. Stawna 7/11
62-052 Komorniki,
tel.: 061 810 76 13
biblioteka.komorniki@wokiss.pl

Księgozbiór biblioteki liczy 23 600 woluminów, w tym: literatura piękna dla
dzieci i młodzieży – 4250, literatura popularnonaukowa – 8550. Biblioteka
posiada też bezpłatną czytelnię internetową, świadczone są usługi ksero.
Funkcjonują 3 filie:
Plewiska, ul. Grunwaldzka 563, 62-064 Plewiska, tel.: 061 867 84 19 (księ-
gozbiór biblioteki liczy 16 200 woluminów, w tym: literatura piękna dla
dorosłych – 7500, literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 3800, literatura
popularnonaukowa – 4900; świadczy usługi ksero);
Chomęcice, ul. Poznańska 65/67, tel.: 061 810 74 35;
Dom Kultury „Koźlak”, ul. Szreniawska 6, 62-051 Wiry.

GMINA KÓRNIK
Biblioteka Publiczna
ul. Poznańska 65
62-035 Kórnik
tel.: 061 817 00 21,
bpkornik@powiat.poznan.pl
www.biblioteka.kornik.pl

Filia: ul. Rynek 1, 62-036 Bnin, tel.: 061 819 02 69.
Posiada blisko 50 tys. egzemplarzy książęk, z czego około 20 tys. w filii w
Bninie. Katalog księgozbioru dostępny w Internecie.
W bibliotece można korzystać również ze stanowiska komputerowego z
dostępem do Internetu, katalogów bibliotecznych i encyklopedii multime-
dialnych.
Biblioteka w Kórniku udostępnia swe zbiory w godz. 11.00–19.00 (ponie-
działek, wtorek, piątek) i 10.00–15.00 (środa i czwartek), natomiast filia w
Bninie w godz. 12.00–19.00 (poniedziałek, wtorek, piątek) i 10.00–15.00
(środa i czwartek).

Polska Akademia Nauk –
Biblioteka Kórnicka
62-035 Kórnik, ul. Zamkowa 5
tel.: 061 817 00 81
fax: 061 817 19 30
biblioteka.kornicka@bkpan.poznan.
pl
www.bkpan.poznan.pl

Biblioteka działa od 1826 roku. Jej założycielem był Tytus Działyński
(1798–1861). Dzieło ojca kontynuował syn Jan (1829–1880). Ostatnim
właścicielem był Władysław Zamoyski, wnuk Tytusa, który w 1924 roku
utworzył fundację „Zakłady Kórnickie”. Od 1953 roku biblioteka działa
pod zarządem PAN. Zbiory Biblioteki Kórnickiej liczą ok. 350 tysięcy wolu-
minów, w tym 30 tys. starych druków, 15 tys. rękopisów. Dotyczą one
głównie historii i literatury polskiej. Zawierają wiele unikatów i pozycji nie-
zwykle cennych dla kultury polskiej. Rzeczy najcenniejsze to m.in.: Regula
S. Benedicti (IX w.), regalia, autografy Napoleona, „Cronica conflictus”,
dzieła Stanisława Samostrzelnika, autografy pisarzy romantycznych: III
część „Dziadów” i „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza, dzieła Juliusza
Słowackiego czy Cypriana Kamila Norwida. Część księgozbioru udostęp-
niana jest w formie elektronicznej.
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Dodatkowo: Biblioteka Kórnicka udostępnia sale w przyziemiach zamku
(ok. 100 miejsc siedzących) na organizację konferencji, bankietów, firmo-
wych spotkań integracyjnych, przyjęć weselnych. Istnieje także możliwość
wynajęcia wnętrz zamku na ceremonię zawarcia związku małżeńskiego i
na sesje fotograficzne (np. dla nowożeńców).

LUBOŃ
Biblioteka Miejska w Luboniu
ul. Żabikowska 42
62-031 Luboń
tel.: 061 813 09 72
fax: 061 893 17 04
www.biblub.com
biblioteka@biblub.com

Księgozbiór i inne oferty kulturalne dostępne są nie tylko dla mieszkańców
Lubonia. Poza gromadzeniem i udostępnianiem książek oraz innych archi-
waliów biblioteka czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności; po-
wszechnie uważana jest za jednego z ważniejszych animatorów kultury na
terenie miasta.
Księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczy ponad 69 tysięcy tomów. Ponad-
to prenumeruje ponad 30 tytułów czasopism, a także wypożycza mate-
riały audiowizualne. Udostępnianie zbiorów odbywa się w wypożyczalni
dla dorosłych, czytelni, oddziale dziecięcym, wypożyczalni oraz w filiach
biblioteki.
Biblioteka organizuje kursy języków obcych, nauczanych na różnym pozio-
mie zaawansowania. W ofercie znajdują się kursy języka angielskiego, nie-
mieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.
Popularnością cieszą się wieczory literacko-poetyckie i teatralne, spekta-
kle, recitale, wystawy oraz wernisaże. Biblioteka współpracuje ze
Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i Związkiem Literatów Polskich. Organizo-
wane są spotkania autorskie połączone z promocją książek, warsztaty lite-
rackie dla młodzieży, maratony, wykłady i wieczory poetyckie. Kilka lat temu
nawiązana została współpraca z aktorami Teatru Nowego, co zaowocowało
cyklicznymi spotkaniami, cieszącymi się dużą popularnością wśród mieszka-
ńców miasta. Na stałe do kalendarza propozycji biblioteki wpisano też indy-
widualne wystawy plastyczne w galerii „Na regale”, gdzie prezentowane są
prace artystów-plastyków, profesjonalistów, a także amatorów; otwarcie
każdej z nich rozpoczyna się wernisażem, wzbogaconym często innymi
działaniami, takimi jak koncerty czy prelekcje. Dużym zainteresowaniem cie-
szy się cykl spotkań „Rozmowy o polityce”.
Biblioteka posiada Licencjonowany Punkt Informacji Europejskiej, wolny
dostęp do Internetu, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Lubo-
nia. Na stronie internetowej www.biblub.com można poznać ciekawe fak-
ty z historii biblioteki, plan imprez kulturalnych, odbywających się w bi-
bliotece, przejrzeć galerię zdjęć ze spotkań.
Liczba filii: 3.
Filia nr 2 w Ośrodku Kultury, ul. Armii Poznań 51 a.
Filia nr 3 w Zakładach Chemicznych, ul. R. Maya, tel.: 061 813 02 51 w. 155.
Filia nr 4 w Ośrodku Kultury, ul. Sobieskiego 74, tel.: 061 813 00 72.

GMINA MOSINA
Mosińska Biblioteka Publiczna
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina,
tel.: 061 813 23 32, 819 26 86
bpmosina@powiat.poznan.pl

Czynna: pn.-pt. w godz. 8.00–16.00.
Mosińska Biblioteka Publiczna działa od 1947 roku, początkowo jej sie-
dzibą był Urząd Miejski w Mosinie. W ramach biblioteki działa wypożyczal-
nia dla dorosłych i oddział dla dzieci i młodzieży. Biblioteka ma bogaty
księgozbiór podręczny. Cały księgozbiór jest skomputeryzowany, można
szukać książki według autora, tytułu lub zagadnienia. Książki można za-
mawiać telefonicznie. Biblioteka posiada komputerowy system wypoży-
czania. Zgromadzony księgozbiór zawiera: literaturę piękną, literaturę po-
pularnonaukową, literaturę młodzieżową, zbiory regionalne: materiały z
życia społecznego i kulturalnego. Nowości, „czytadła”, lektury wypożycza
na 14 dni. Książki popularnonaukowe na 14 dni z możliwością przedłuże-
nia, w zależności od zapotrzebowania innych. O zamówionej książce infor-
mujemy telefonicznie.
5 filii: Daszewice, Krosinko, Pecna, Rogalinek, Wiórek.

PUSZCZYKOWO
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo,
tel./fax: 061 819 46 49
biblioteka@iq.pl

Liczba filii: 1 (ul. Kraszewskiego 6, w szpitali powiatowym,
tel.: 061 89 84 215).
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GMINA STĘSZEW
Biblioteka Publiczna
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew,
tel.: 061 813 40 92
fax: 061 813 42 87
biblioteka@steszew.pl

Liczba filii: 5 – Będlewo, Strykowo, Jeziorki, Trzebaw, Sapowice.
Miejsce dostępu do Internetu.

Załącznik nr 13: Urzędy Pocztowe

GMINA BRODNICA
Urząd Pocztowy w Brodnicy 63-112 Brodnica 81

tel.: 061 282 35 22
czynny.
pn.–pt. 8.00– 15.00

Urząd Pocztowy w Manieczkach ul. Ogrodowa 2a, 63-112 Manieczki
tel.: 061 282 09 86

pn.-pt. 8.00–15.00

Urząd Pocztowy w Żabnie 63-113 Żabno
tel.: 061 282 35 11

pn.–pt. 8.00 –15.00

GMINA DOPIEWO
Urząd Pocztowy w Dopiewie ul. Wyzwolenia 21, 62-070 Dopiewo

tel.: 061 814 80 72
pn.–pt. 8.00–13.00

Agencja pocztowa w Skórzewie ul. Działkowa 21, Skórzewo, 60-185
Poznań
tel.: 061 814 335 76

pn.–pt. 9.00–17.00

GMINA KOMORNIKI
Urząd Pocztowy w Komornikach ul. Młyńska 10, 62-052 Komorniki,

tel.: 061 810 83 89
pn.–pt. 8.00–18.00

Urząd Pocztowy w Plewiskach ul. Grunwaldzka 519, 62-052 Plewiska,
tel.: 061 867 83 98

pn.–pt. 9.00–17.00

Urząd Pocztowy w Wirach ul. Komornicka, 62-052 Wiry,
tel.: 061 810 68 12

pn.–pt. 7.00–14.00

GMINA KÓRNIK
Urząd Pocztowy w Kórniku ul. Wojska Polskiego 9, 62-035 Kórnik

tel.: 061 817 01 20
pn.–pt. 8.00 – 8.00
sob. 8.00–14.00

Agencja Pocztowa w Bninie ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel.: 061 817 04 87

pn.–sob. 8.00–17.00

Agencja Pocztowa w Kórniku ul. Staszica 6, 62-035 Kórnik
tel.: 061 817 15 09

pn.–pt. 9.00 –16.30
sob. 8.00–11.00

Urząd Pocztowy w Gądkach ul. Kórnicka 7, 62-023 Gądki
tel.: 061 817 11 62

sob. 9.00–18.00

Agencja Pocztowa w Borówcu ul. Główna 28 A, 62-023 Borówiec
tel.: 061 819 81 58

pn.–pt. 7.30–15.30

LUBOŃ
Urząd Pocztowy Luboń 1 ul. Żabikowska 62, Luboń

tel.: 061 813 03 52
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 8.00–14.00

Urząd Pocztowy Luboń 3 ul. Poniatowskiego 18, Luboń
tel.: 061 813 02 33

pn.–pt. 8.00–19.00

Urząd Pocztowy Luboń 4 ul. Sobieskiego 97, Luboń
tel.: 061 813 03 82

pn.–pt. 8.00–18.00

Agencja Pocztowa ul. Armii Poznań 48, Luboń
tel.: 061 813 19 66

pn.–pt. 10.00–17.30
sob. 9.00–12.00

Agencja Pocztowa – Pajo Centrum ul. Żabikowska 66, Luboń
tel.: 061 899 41 37

pn.–pt. 10.00–19.00

sob. 10.00–19.00
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GMINA MOSINA
Urząd Pocztowy Mosina ul. Kolejowa 1, 62-050 Mosina

tel.: 061 813 62 91
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 8.00–14.00

Filia Urzędu Pocztowego Mosina ul. Budzyńska 10a, 62-050 Mosina
tel.: 061 813 28 49

pn.–pt. 8.00–18.00

Agencja Pocztowa Mosina ul. Leszczyńska 79, 62-050 Mosina
tel.: 061 813 65 09

pn.–pt. 9.00–17.00

sob. 9.00–12.00

Agencja Pocztowa Rogalin ul. Poznańska 2, Rogalin
tel.: 061 893 87 76

Oddział Pocztowy w Pecnie ul. Strażacka 1, Pecna
tel.: 061 813 78 20

pn.–pt. 9.00 – 12.30

Agencja Pocztowa w Czapurach ul. Poznańska 69, Czapury
tel.: 061 893 93 08

PUSZCZYKOWO
Urząd Pocztowy w Puszczykowie ul. Nowe Osiedle, Puszczykowo

tel.: 061 813 32 02
pn.–pt. 9.00–18.00
sob. 8.00–14.00

Urząd Pocztowy w Puszczykowie ul. Magazynowa, Puszczykowo
tel.: 061 983 013

pn.–pt. 8.00–18.00
sob. 8.00–14.00

GMINA STĘSZEW
Urząd Pocztowy w Stęszewie ul. Poznańska 21, 62-060 Stęszew

tel.: 061 813 40 25
pn.–pt. 8.00–18.00
sob. 8.00–13.00

Agencja Pocztowa w Stęszewie ul. Narutowicza, 62-060 Stęszew pn.–pt. 9.00–14.30
sob. 8.00–12.00
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GMINA BRODNICA
Brodnica, przy poczcie
Manieczki, przy „Koguciku”

GMINA DOPIEWO
w każdej wsi

GMINA KÓRNIK
Kórnik, przy ratuszu,
Kórnik, dwa automaty na os. Staszica
Kórnik, w Bninie przy ratuszu
Kórnik, na osiedlu przy ul. Śremskiej

PUSZCZYKOWO
ul. Podleśna, przy Urzędzie Miasta
ul. Poznańska, przy ul. Rządowej
ul. Poznańska, przy ul. Działkowej
ul. Jana III Sobieskiego, przy sklepie spożywczym
róg ul. Jarosławskiej i ul. Czarneckiego
ul. Podgórna, przy Szkole Podstawowej
ul. Kasprowicza 3, przy Liceum Ogólnokształcącym
ul. Kasprowicza 1, przy Szkole Podstawowej
ul. Nowe Osiedle, przy pawilonach
ul. Kraszewskiego 11 – szpital

GMINA STĘSZEW
Jeziorki
Strykowo
Stęszew, ul. Poznańska
Stęszew, ul. Rynek
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GMINA DOPIEWO
Biblioteka Publiczna ul. Bukowska 13, Dopiewo

tel.: 061 814 82 23
pn., wt., czw. 10.00–18.00
śr., pt. 8.00–15.00
bezpłatny

GMINA KOMORNIKI
Gminne Centrum Informacji ul. Pocztowa 30, Komorniki

tel.: 061 810 71 25
pn.– śr. 7.30–19.00
czw., pt. 7.30–15.30
bezpłatny dla wszystkich
poszukujących pracy bądź też
materiałów edukacyjnych

hotspot – Green Hotel ul. Jeziorna 1
możliwość bezprzewodowego korzystania z
Internetu hotspot

płatny
całodobowy

GMINA KÓRNIK
Urząd Miejski w Kórniku Plac Niepodległości 1 bezpłatny

pn. 8.00–16.00
wt.–pt. 7.30–15.30

hotspot – teren centrum
Kórnika

Możliwość bezprzewodowego korzystania z
Internetu hotspot (wydzielone strony i usługi
internetowe)

bezpłatny
całodobowy

Biblioteka Publiczna w Kórniku ul. Poznańska 65 bezpłatny dla czytelników
pn., wt., pt. 11.00–19.00
śr., czw. 10.00–15.00

Kawiarenka internetowa ul. Poznańska 42, Kórnik płatny
pn.–pt. 11.00–20.00
sob. 11.00–19.00
niedz.12.00–15.00

Kawiarenka internetowa ul. Główna, Borówiec
w budynku oddziału pocztowego

pn.–pt. 7.30–15.30

LUBOŃ
Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42

tel.: 061 813 09 72
www.biblub.com

bezpłatny dla czytelników
pn., śr. 12.00–19.00
wt., czw., pt. (wakacje)
9.00–15.00

GMINA MOSINA
Gminne Centrum Informacji ul. Dworcowa 4b, 62-050 Mosina bezpłatny
Kawiarnia internetowa ul. Kolejowa 2, 62-050 Mosina płatny
Gimnazjum w Rogalinie ul. Poznańska 2, 62-050 Mosina bezpłatny
Gimnazjum w Pecnie ul. Szkolna 19, 62-050 Mosina

tel.: 061 819 27 03
bezpłatny

PUSZCZYKOWO
Miejskie Centrum Informacji Urząd Miasta Puszczykowo

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
bezpłatny
pn. 8.00–16.00
wt.–pt. 7.30–15.30

Biblioteka Miejska ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo,
tel./fax: 061 819 46 49
biblioteka@iq.pl

pn., śr., pt. 12.00–18.00
wt., czw. 8.00–15.00

GMINA STĘSZEW
Biblioteka Publiczna ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew,

tel.: 061 813 40 92,
fax: 061 813 42 87
biblioteka@steszew.pl

bezpłatny dla czytelników

Stęszew ul. Mosińska płatny
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GMINA BRODNICA
Żabno 75a Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie

Oddział Żabno
(najbliższe
bankomaty –Śrem,
Mosina)

GMINA DOPIEWO
Dopiewo, ul. Konarzewska 12 Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu

Oddział Dopiewo
bankomat
całodobowy

Skórzewo, ul. Poznańska 43 Bank Spółdzielczy w Dusznikach
Oddział Skórzewo

bankomat

Skórzewo, ul. Malwowa 154 Bank Pekao S.A. II
Odział Skórzewo

bankomat

GMINA KÓRNIK
Kórnik, Pl. Niepodległości 45 Bank Zachodni WBK S.A.

I Oddział w Kórniku
bankomat
całodobowy

Kórnik, Pl. Niepodległości 43 PKO BP S.A.
I Oddział w Śremie, Ekspozytura w Kórniku

bankomat
całodobowy

Kórnik, ul. Poznańska 34 PKO BP S.A.
Agencja

–

Kórnik, Pl. Niepodległości 31 Bank Spółdzielczy –

Bnin, ul. Rynek 2 Bank Spółdzielczy w Kórniku
Filia w Bninie

–

Borówiec, ul. Poznańska 38 Bank Spółdzielczy w Kórniku
Filia w Borówcu

–

Gądki, ul. Zbożowa 1 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział w Poznaniu, Bankowy Punkt Obsługi

–

GMINA KOMORNIKI
Komorniki, ul. Pocztowa 5 PKO BP

III Oddział w Poznaniu Ekspozytura Komorniki
bankomat

Komorniki, ul. Poznańska 17 Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział w Komornikach

bankomat
całodobowy

Komorniki, Centrum Auchan
ul. Głogowska 432

(Bank Zachodni WBK S.A. oraz sieć Euronet) bankomaty
pn.–sob. 8.00–22.00
nd. 9.00–20.00

Komorniki, Leroy Merlin
ul. Głogowska 436

(Pekao S.A.) bankomat
pn.–sob. 8.00–21.00
nd. 9.00–20.00

Komorniki, ul. Stawna 1 Bank Pekao S.A. I Oddział w Poznaniu
Bankowy Punkt Obsługi

–

Komorniki, ul. 3 Maja 31 Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu
Oddział Komorniki

–

LUBOŃ
Luboń, ul. Żabikowska 66 Bank Pekao S.A.

V Oddział w Poznaniu Filia nr 5
bankomat
całodobowy

Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2 Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu
Oddział w Luboniu

bankomat
całodobowy

Luboń, ul. Sikorskiego 3 Bank PKO BP S.A.
Oddział Luboń

bankomat
całodobowy

Luboń, ul. Kościuszki 57/59 Bank Zachodni WBK S.A.
Oddział Luboń

bankomat
całodobowy

Centrum Pajo, ul. Żabikowska 66 (Bank Zachodni WBK S.A.) bankomat
całodobowy
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GMINA MOSINA
Mosina, Pl. 20 Października 6 Bank Pekao S.A.

IV Oddział w Poznaniu Filia nr 4
bankomat
całodobowy

Mosina, Pl. 20 Października 14 Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział Mosina

bankomat
całodobowy

Mosina, ul. Dworcowa 9 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie –

Mosina, ul. Wiosny Ludów 5 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
Oddział Mosina

–

Mosina, Pl. 20 Października 1 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
Punkt Kasowy

–

Mosina, ul. Farbiarska 28 Bank PKO BP
Oddział Mosina

bankomat
całodobowy

PUSZCZYKOWO
Puszczykowo, ul. Poznańska 67 Bank Pekao S.A.

IV Oddział w Poznaniu Filia nr 5
bankomat
całodobowy

Puszczykowo, szpital
ul. Kraszewskiego 11,

Bank Pekao S.A. bankomat
całodobowy

Puszczykowo, ul. Poznańska 68 Bank PKO BP
Oddział Puszczykowo

bankomat
całodobowy

Puszczykowo, ul. Poznańska 108a Gospodarczy Bank Spółdzielczy
I Oddział Puszczykowo

–

Puszczykowo, ul. Kraszewskiego
11

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Punkt Kasowy

–

GMINA STĘSZEW
Stęszew, ul. Poznańska 6 Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Stęszewie bankomat

całodobowy

Stęszew, ul. Poznańska 20 PKO BP
Oddział Stęszew

bankomat
całodobowy
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Brodnica 42, Rewir Dzielnicowych, tel.: 061 282 35 17

Dopiewo, Rewir Dzielnicowych, ul. Leśna 2b, tel.: 061 814 82 07

Komorniki, Komisariat Policji, ul. Stawna 17a, tel.: 061 810 76 97

Kórnik, Komisariat Policji, ul. Poznańska 66, tel.: 061 817 02 04

Luboń, Komisariat Policji, ul. Powstańców Wielkopolskich 42, tel.: 061 813 09 97

Mosina, Komisariat Policji, ul. Kolejowa 9, tel.: 061 813 24 44

Puszczykowo, Komisariat Policji, ul. Poznańska 74, tel.: 061 813 31 93

Stęszew, Komisariat Policji, ul. Poznańska 19, tel.: 061 813 43 97 lub 061 813 59 97
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GMINA BRODNICA
Brodnica

Brodnica 65

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Komed
w Brodnicy
tel.: 061 282 35 79

pn.–pt. 8.00–18.00

GMINA DOPIEWO
Dopiewo, ul. Konarzewska 12 Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych

tel.: 061 814 83 21
pn.–pt. 8.00–18.00

Skórzewo, ul. Poznańska 74 Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych
„Bonus”
tel.: 061 814 36 25

pn.–pt. 8.00–18.00

GMINA KOMORNIKI
Komorniki, ul. Stawna 7/11 Gminny Ośrodek Zdrowia

tel.: 061 810 72 53
pn.–pt. 8.00–18.00

GMINA KÓRNIK
Kórnik, ul. Poznańska 34a Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”

tel.: 061 817 00 43
pn.–pt. 8.00–18.00

Kórnik, Pl. Niepodległości 43 ELLMED Centrum Stomatologii i Specjalistyki
Ogólnomedycznej
tel.: 061 817 01 75

pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 8.00–14.00

LUBOŃ
ul. Okrzei 65 Przychodnia Lekarza Rodzinnego Nr 1

tel.: 061 813 03 62
pn.–pt. 8.00–18.00

ul. Poniatowskiego 20 Przychodnia Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo
tel.: 061 810 48 31

pn.–pt. 8.00–18.00

ul. Romana Maya 1a Gabinet Lekarza Rodzinnego
tel.: 061 813 02 51 w. 232, 233

pn.–pt. 7.30–18.00

0GMINA MOSINA
Mosina, ul. Dworcowa 3 Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „Consensus”

tel.: 061 813 23 51
pn.–pt. 8.00–18.00

Mosina, ul. Dworcowa 3 Przychodnia Zdrowia „Vis-Medica”
tel.: 061 813 24 11

pn.–pt. 8.00–18.00

Mosina, ul. Dworcowa 3 Ośrodek Rehabilitacyjno-Specjalistyczny „Pięć +”
tel.: 061 819 24 07

pn.–pt. 8.00–18.00

Pecna, ul. Główna 18 Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Pecmed”
tel.: 061 813 78 26

pn.–pt. 8.00–18.00

Babki 4c NZOZ Babki
tel.: 061 893 99 88

pn.–pt. 8.00–18.00

Rogalin, ul. Arciszewskiego 1 Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „Consensus”
tel.: 061 813 80 23

pn.–pt. 8.00–16.00

PUSZCZYKOWO
ul. Poznańska NZOZ Przychodnia Lekarska

tel.: 061 813 32 03
pn.–pt. 8.00–18.00

Hotel przy szpitalu Praktyka Lekarza Rodzinnego dr Stempniak
(kontrakt z NFZ)
tel.: 061 898 40 19

pn. 8.00–12.00,
16.00–18.00,
wt., śr., pt.
8.00–13.00,
czw. 8.00–11.00,
16.00–18.00

GMINA STĘSZEW
Stęszew, ul. Piotra Skargi 22 Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medicus”

tel.: 061 813 42 61
7.00–18.00
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Stęszew, ul. Reya 6 Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Promed”
tel.: 061 813 56 03 lub 0606 892 161

pn.-pt. 8.00–18.00

Strykowo, ul. Bukowska 56 Gabinet lekarski
tel.: 061 813 42 91 lub 0606 288 458

pn., śr., pt.
8.00–16.00
wt., czw.
10.00–18.00
Wizyty domowe:
codziennie
13.00–14.30

Jeziorki, ul. Ogrodowa 1 Dojazdowy Punkt Lekarski
tel.: 061 819 60 37

od poniedziałku do
piątku
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GMINA BRODNICA
Brodnica 63 Apteka „Brodnicka” pn.–pt. 9.00–18.00

sob. 9.00–13.00

GMINA DOPIEWO
Dopiewo, ul. Konarzewska 12 Apteka „Cito”

tel.: 061 814 84 22, fax.: 894 21 45
e-mail cito@apteki.icnet.pl
www.apteki.icnet.pl/cito

pn.–pt. 8.30–19.00
sob. 8.30–12.30

Konarzewo, ul. Stęszewska 1 Punkt apteczny „Cito”
tel.: 061 894 16 57

pn.–pt. 9.00–17.30

Skórzewo, ul.Poznańska 74 Apteka „Źródło”
tel.: 061 8 148 832

pn.–pt. 8.30–19.00
sob. 8.30–13.00

Skórzewo, ul. Kwiatowa 37 Apteka „Nasza”
tel./fax: 061 663 44 10
e-mail nasza@apteki.icnet.pl
www.apteki.icenet.pl/nasza

pn.–pt. 8.00–20.00,
sob. i nd. 9.00–14.00

Dąbrowa, ul. Wiejska 44 Apteka „Commed”
tel.: 061 814 30 09

pn.–pt. 9.00–19.00
sob. 9.00–14.00
nd. – na telefon

GMINA KOMORNIKI
Komorniki, ul. Stawna 7 Żnińska Jadwiga, Jamrozińska Barbara S.C.

Apteka tel.: 061 810 79 95
pn.–pt. 8.30–18.00

Plewiska, ul. Miętowa 5/8 Fabianowska. Apteka
tel.: 061 899 82 83

pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 9.00–14.00

Komorniki, Centrum Auchan
ul. Głogowska 432

Apteka pn.–sob. 8.00–22.00
nd. 9.00–20.00

GMINA KÓRNIK
Kórnik, ul. Średzka 2 Apteka Lewicka, Nowak, Przybylski

tel.: 061 817 01 28
pn.–pt 9.00–18.00
sob. 9.00–13.00

Kórnik, ul. Poznańska 16 Apteka Zamkowa
tel.: 061 817 08 34

pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 8.00–14.00
nd. 9.00–14.00

święta 10.00–14.00

Kórnik, ul. Wojska Polskiego 4 Zielarnia
tel.: 061 817 05 03

pn.–pt. 9.00–17.00
sob. 9.00–13.00

Borówiec, ul. Szkolna 1C Apteka pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 9.00–15.00
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LUBOŃ
Luboń, ul. Kręta 9 Apteka

tel.: 061 810 55 93
pn.–pt. 9.00–18.00
sob. 9.00–13.00

Luboń, ul. Kościuszki 51 Apteka „Farma”
tel.: 061 810 31 85

pn.–pt. 8.00–21.00
sob. 8.00–14.00

Luboń, ul. Żabikowska 62 Apteka Osiedlowa
tel.: 061 810 25 70

pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 8.00–13.00

Luboń, ul. Żabikowska 16 Apteka „Złoty Lek”
tel.: 061 813 08 11

pn.–pt. 9.00–22.00
sob. 9.00–18.00

Luboń, ul. Żabikowska
Centrum Pajo

Apteka pn.–sob. 9.00–21.00
nd. 10.00–19.00

Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 3 Apteka
tel.: 061 813 02 82

pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 8.00–14.00

Luboń, ul. Streicha 27 Apteka „U Jana”
tel.: 061 813 07 81

pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 8.00–14.00

Luboń, ul. Poniatowskiego 24 Apteka „Przy Rynku”
tel.: 061 810 31 28

pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 8.00–14.00

GMINA MOSINA
Rogalinek, ul. Mostowa 10 Apteka „Macierzanka” pn.–pt. 9.00–17.00

sob. 8.00–13.00

Mosina, Pl. 20 Października 3 Apteka „Stara”
tel.: 061 813 23 40

pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 8.00–14.00
nd. 9.00–14.00

Mosina, Pl. 20 Października 25 Apteka „Natura”
tel.: 061 813 63 71

pn.–pt. 8.00–20.00
(dyżur 20.00–22.00)
sob. 8.00–15.00
(dyżur 18.00–20.00)
nd. 9.00–13.00

Mosina, ul. Farbiarska 18 Apteka „Malwa”
tel.: 061 813 63 40

pn.–pt. 8.00–18.00
sob. 8.00–14.00
nd. 9.00–13.00

Mosina, ul. Dworcowa 2 Apteka „Niezapominajka”
tel.: 061 813 60 44

pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 8.00–15.00

Mosina, ul. Śremska 1 Apteka „POFARMA”
tel.: 061 813 74 12

pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 8.00–15.00

PUSZCZYKOWO
Puszczykówko, ul. Dworcowa 22 Apteka „W Starym Domu”

tel.: 061 819 40 28
pn.–pt. 8.00–21.00
sob. 8.00–21.00
nd. 9.00–14.00
dyżury świąteczne
ustalane

Puszczykowo, ul. Poznańska 74a Apteka Viola-Farm
tel.: 061 813 32 01

pn.–czw. 8.00–19.00
pt. 8.00–21.00
sob. 9.00–14.00
dyżury świąteczne
ustalane

Puszczykowo,
ul. Kraszewskiego 11

Apteka „Pod Puszczykiem”
tel.: 061 898 42 39

pn.–pt. 8.00–18.00
sob. 10.00–14.00
nd. 10.00–14.00

GMINA STĘSZEW
Stęszew, ul. Poznańska 3 Apteka „Pod Orłem”

tel.: 061 813 42 54
pn.–pt. 8.00–18.00
sob. 8.00–13.00
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Stęszew, ul. Chybickiego 13 Apteka „Pod Słońcem”
tel.: 061 813 48 61

pn.–pt. 8.00–12.30
i 15.00–20.00
sob. 8.00–13.00
i 18.00–19.00

Stęszew, ul. Poznańska 18 Apteka „U Złotego Źródła”
tel.: 061 898 53 32

pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 9.00–14.00

Strykowo, ul. Bukowska 56 Punkt apteczny „Aspirynka” pn., śr., pt. 8.00–16.00
wt., czw. 10.00–18.00
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1. Uwarunkowania środowiskowo-przestrzenne
zrównoważonego rozwoju turystyki

Krzysztof Kasprzak

1.1. Gospodarka turystyczna a zrównoważony rozwój

Wśród metod realizacji polityki ekologicznej państwa priorytet ma stosowanie dobrych praktyk go-
spodarowania i systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodar-
cze z efektami ochrony środowiska i zasobów przyrody. W zakresie turystyki dotyczy to zwłaszcza
zmniejszenia natężenia ruchu turystycznego na obszarach chronionych, w miejscowościach i na tere-
nach najbardziej uczęszczanych, rozbudowy bazy turystycznej i zwiększenie zakresu turystycznej pro-
mocji rejonów i miejsc dotychczas mniej popularnych, ale także atrakcyjnych. Nie bez znaczenia jest
zwiększenie regularności ruchu turystycznego w ciągu roku, przeciwdziałające jego nadmiernym
spiętrzeniom w tradycyjnych okresach urlopowych. Dla osiągnięcia ładu przestrzennego niezbędne
jest rygorystyczne przestrzeganie i egzekwowanie na obszarach turystycznych obowiązujących prze-
pisów, procedur i norm z zakresu planowania przestrzennego, realizacji inwestycji budowlanych i
ochrony środowiska oraz tworzenie stref buforowych wokół rejonów szczególnie podatnych na prze-
kształcenia.

Konieczne jest obecnie wspieranie rozwoju zróżnicowanych form turystyki. Oprócz masowej tury-
styki stacjonarnej niezbędny jest rozwój także przyjaznej środowisku turystyki wędrownej, agrotury-
styki, turystyki edukacyjno-przyrodniczej, poprawa jakości usług turystycznych i wyposażenia obiek-
tów turystycznych w niezbędną infrastrukturę oraz szerokie wprowadzanie w tych obiektach
nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii, np. w zakresie zaopatrzenia w energię. Nie-
odzowne jest kształtowanie właściwych, proekologicznych postaw i zachowań wśród turystów i
przedsiębiorców turystycznych.

Zrównoważony rozwój kraju to zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego obecnego i
przyszłych pokoleń, poprzez przyjęcie takiego modelu rozwoju, który umożliwi skuteczną regulację i
reglamentację korzystania ze środowiska. Rodzaj i skala tego korzystania nie mogą stwarzać zagroże-
nia dla jakości i trwałości zasobów przyrody, w warunkach równego dostępu do tych zasobów i bez
powodowania konfliktów i napięć społecznych. Dla realizacji takiego strategicznego celu wyznaczo-
no kierunki działania o charakterze strategicznym, taktycznym i sektorowym. Strategiczne kierunki
działania, mające znaczenie m.in. dla rozwoju turystyki, to:

• kształtowanie makroekonomicznych polityk (fiskalnej, handlowej, monetarnej i kredytowej),
sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi kraju,

• dostosowanie polityk sektorowych do zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i
do zmniejszenia presji na środowisko,

• kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji i dematerializacja stylu życia,

• poprawa jakości środowiska przyrodniczego,

• zapewnienie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i do udziału w procesach decyzyj-
nych,

• promocja rozwoju zrównoważonego.
Taktyczne kierunki działania, związane z zarządzeniem środowiskiem jako podstawowej bazy dla

rozwoju gospodarki turystycznej, to zwłaszcza:

• doskonalenie i rozwój prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i finansowych regulacji i in-
stytucji korzystania z zasobów środowiska,

• doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach administracji państwo-
wej i samorządowej,



• efektywne wykorzystanie pomocy Unii Europejskiej dla Polski,

• stosowanie przeglądów ekologicznych w procesie prywatyzacji starych oraz ocen oddziaływania
na środowisko dla nowych inwestycji, w tym także z zakresu turystyki, rekreacji i sportu.
Sektorowe kierunki działania w turystyce związane są głównie ze zmniejszeniem natężenia ruchu

turystycznego na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, zmianą modelu i form turystyki
na bardziej przyjazne środowisku, promocją ekologicznych form turystyki oraz poprawą infrastruktu-
ry i jakości usług turystycznych. Dla rozwoju turystyki znaczenie mają także działania w innych sekto-
rach, zwłaszcza transporcie, rolnictwie, leśnictwie i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymienić tu
można zarówno wprowadzanie nowych paliw, racjonalizację przewozów i rozbudowę infrastruktury
transportowej, jak i rekultywację terenów zdegradowanych i zalesienia nieużytków, wzrost lesistości
kraju, renaturalizację obszarów leśnych, doskonalenie metod zrównoważonej gospodarki leśnej oraz
poprawę stanu zdrowotnego lasów. W sektorze gospodarki przestrzennej podstawowe znaczenie ma
zabezpieczenie wartości przyrodniczych, krajobrazowych oraz dziedzictwa kultur w planowaniu, pro-
gramowaniu, wydawaniu decyzji, ocenach, studiach, raportach i prognozach.

Coraz większe przekonanie o możliwościach, pozycji i funkcji gmin w gospodarce oraz o potrze-
bach celowego i skoordynowanego oddziaływania na gospodarkę lokalną, zmusza władze sa-
morządowe do opracowania strategii rozwojowych swoich gmin. Jeżeli zarządzanie gminą ma mieć
charakter aktywny i być ustawione na twórcze kształtowanie jej przyszłości, to musi być oparte na po-
dejściu strategicznym. W żadnym przypadku nie może odbywać się w wyniku przypadkowych decyzji
bieżących, najczęściej nie ukierunkowanych na realizację celów długofalowych. Opracowanie strate-
gii rozwojowych ma na celu opisanie, na podstawie analizy i ekstrapolacji istniejących informacji oraz
posiadanej wiedzy, przyszłego rozwoju gminy oraz określenie dróg dojścia do założonego poziomu
rozwoju gminy.

Problematyka ta znalazła swoje miejsce także w prezentowanym opracowaniu dotyczącym Mikro-
regionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Szczególną uwagę zwrócono w nim na możliwości roz-
woju lokalnych produktów turystycznych, tworzonych na bazie istniejącej infrastruktury przyrodni-
czej, technicznej i społecznej w gminach miejskich i wiejskich Mikroregionu, położonego w
bezpośrednim sąsiedztwie dużej aglomeracji miejsko-przemysłowej, jaką jest miasto Poznań.

1.2. Turystyka i wypoczynek w regionalnych dokumentach
strategicznych Wielkopolski

Podstawowymi dokumentami prezentującymi kompleksową charakterystykę turystyki i wypoczynku oraz
kierunki ich rozwoju w regionie są Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (z 2000 roku)1, Strate-
gia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku (z 2005 roku)2 oraz Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Wielkopolskiego3. Do silnych stron regionu, wpływających na powszechny roz-
wój turystyki, zaliczono: tranzytowe położenie Wielkopolski, bliskość granicy z Niemcami, naturalne walory
turystyczne, znaczną liczbę obiektów kultury materialnej oraz Poznań jako silny ośrodek gospodarki i bizne-
su. Słabe strony to m.in. ograniczanie połączeń kolejowych, niski stan (jakościowy i ilościowy) bazy tury-
stycznej, niski stan infrastruktury technicznej niektórych obszarów, nierównomierny rozwój społeczno-eko-
nomiczny obszarów regionu oraz problemy ochrony środowiska. Oceniając obecne szanse rozwoju
turystyki w Wielkopolsce, podkreślono różne uwarunkowania związane m.in. z wpływem turystyki na zmniej-
szenie bezrobocia na terenach wiejskich, stworzeniem potencjału wypoczynkowego dla mieszkańców Po-
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1 Wojtasiewicz L. (red.) 2000. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Synteza. Poznań. Uchwała Nr
XXVI/386/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

2 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Wielko-
polskiego, Poznań 2005.

3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Uwarunkowania rozwoju prze-
strzennego. Kierunki polityki przestrzennej. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, Poznań
2000–2001; Uchwała nr XLII/628/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2001 r. w
sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Dz. Urzęd.
Woj. Wielkop. z 2002 r. nr 35, poz. 1052.



znania i Berlina oraz stanem czystości środowiska naturalnego i podejmowanymi działaniami ochronnymi.
Istniejące zagrożenia związane są zwłaszcza z konkurencją obszarów graniczących z Wielkopolską (Po-
morze Zachodnie, Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska), wpływającą na spadek opłacalności usług sezonowością
oraz występowaniem obszarów o szczególnie zniszczonym środowisku przyrodniczym4. W Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego Województwa wyodrębniono także podstawowe obszary województwa szcze-
gólnie przydatne dla rozwoju turystyki i rekreacji z punktu widzenia występowania walorów naturalnych,
nawiązując wyraźnie do koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 roku5. Zaliczo-
no do nich: obszary objęte ochroną prawną, występowanie dużej ilości jezior, dobrze rozwiniętą i rów-
nomiernie rozmieszczoną na terenie województwa sieć rzeczną, lasy z przeważającym typem siedliska,
stwarzającym optymalne warunki dla rekreacji (bory na ubogich glebach, na terenach o małej wilgotno-
ści), klimat bez silnego działania bodźcowego na organizm ludzki oraz dobrze zachowane elementy
dziedzictwa kulturowego.

1.3. Waloryzacja przestrzeni regionu dla potrzeb turystyki
i wypoczynku

Do czynników sprzyjających rozwojowi turystyki i wypoczynku na obszarze regionu zaliczyć należy zwłaszcza
znaczną ilość obszarów objętych prawną ochroną. Zajmują one 31,5% powierzchni województwa wielko-
polskiego (dla Polski wskaźnik ten wynosi 33%), co daje 0,3 ha powierzchni chronionej na l mieszkańca wo-
jewództwa. Są to obszary o przeważającym udziale naturalnych elementów i cech środowiska przyrodnicze-
go, charakteryzujące się niskim stopniem urbanizacji i związanym z tym stosunkowo małym
zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, a także brakiem hałasu specyficznego dla miast i terenów
uprzemysłowionych.Najbardziej atrakcyjne dla turystyki i wypoczynku są parki krajobrazowe, w granicach
których znajdują się tereny o cennym i mało przekształconym krajobrazie i o dużej wartości przyrodniczej
oraz Wielkopolski Park Narodowy. W przypadku Mikroregionu WPN mamy do czynienia z interesującą sytuacją
przestrzenną, polegającą na występowaniu zarówno terenów chronionych (Rogaliński Park Krajobrazowy,
WPN, rezerwaty przyrody, obszary NATURA 2000: Obszar Specjalnej Ochrony „Rogalińska Dolina Warty”, Spe-
cjalny Obszar Ochronny „Ostoja Wielkopolska”), jak i obszarów o intensywnie prowadzonej gospodarce rolnej
(np. gmina Brodnica, Dopiewo, Stęszew) i silnie zurbanizowanych terenów podmiejskich (np. Luboń, Puszczy-
kowo). Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla tych terenów jest szczególnie trudne, bo-
wiem w ramach granic samego Mikroregionu WPN gminy wchodzące w jego skład wykazują bardzo duże
zróżnicowanie. Jedynie Wielkopolski Park Narodowy w Planie Zagospodarowania Województwa Wielko-
polskiego zaliczony został do I kategorii obszarów atrakcyjnych wypoczynkowo, za które uważane są ob-
szary o dużej jeziorności i lesistości, dużej zmienności form rzeźby terenu i bogactwie walorów środowiska
przyrodniczego, w znacznej części objęte ochroną prawną. Pozostała powierzchnia Mikroregionu WPN nie
została uznana za atrakcyjną dla wypoczynku i nie została zaliczona do żadnej z 5 kategorii atrakcyjności wy-
poczynkowej w skali regionalnej. Dotyczy to także Puszczykowa, miasta, które z uwagi na swoją historię w
świadomości wielu mieszkańców aglomeracji poznańskiej tradycyjnie traktowane jest jako miasto letniskowe.
Nie oznacza to jednak, że nie są to tereny atrakcyjne w skali lokalnej, zwłaszcza dla mieszkańców aglomeracji
poznańskiej. Na rozwój turystyki rzutuje także środowisko kulturowe; dla wypoczynku pobytowego i week-
endowego ma ono natomiast znaczenie marginalne. Szczególnie ważne są te elementy środowiska kultu-
rowego, które generują regionalny i ponadregionalny ruch turystyczny, zwłaszcza obiekty ujęte w Kanonie
krajoznawczym Polski6. W bezpośrednim sąsiedztwie Mikroregionu WPN rejonami o znaczeniu ponadre-
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4 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Studium rekreacji. Wielkopolskie
Biuro Planowania Przestrzennego, Poznań 2003; Kasprzak K., Raszka B. 2004. Obszary wypoczynkowe Wielko-
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kach integracji międzynarodowej. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, s.
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5 Kasprzak K., Raszka B. 2002. Gospodarka turystyczna w koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju do 2030 roku. W: Bosiacki S. (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku – stan obecny i perspektywy.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, s. 31–57.

6 Łęcki W. (red.) 2000. Kanon krajoznawczy Polski. Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 359 s.



gionalnym, gdzie znajdują się elementy środowiska kulturowego, generujące ruch turystyczny krajowy i mię-
dzynarodowy leżą tylko Poznań, Kórnik i Rogalin; brak jest natomiast rejonów o znaczeniu regionalnym7.

1.4. Rejony wypoczynkowe

Wypoczynek może zostać zorganizowany praktycznie wszędzie, z wyjątkiem miejsc podlegających
szczególnej ochronie ze względu na walory środowiska przyrodniczego oraz miejsc położonych w po-
bliżu obiektów i urządzeń szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Należy zwrócić uwagę, że obecnie
jest wyraźnie widoczny kierunek rozwoju wypoczynku, praktycznie nie związanego ze środowiskiem przy-
rodniczym. Coraz intensywniejszy tryb życia, przy ograniczonym czasie na wypoczynek, powoduje wzrost
zainteresowania czynnym uprawianiem sportu i wypoczynku w miejscu zamieszkania lub w pobliżu, przy
dogodnej dostępności komunikacyjnej. Powstają liczne, głównie w większych miastach lub na ich
obrzeżu, centra rozrywki i odnowy biologicznej, oferujące szeroki wachlarz atrakcyjnych form spędzania
wolnego czasu (siłownie, sauny, squash, bowling, ściany wspinaczkowe, korty tenisowe itp.). Poza tym
coraz więcej dziedzin sportu uniezależnia się od naturalnych warunków przyrodniczych, wykorzystując
urządzenia techniczne (pływalnie, sztuczne lodowiska, stoki zjazdowe, skocznie narciarskie, tory saneczko-
we). Ocenia się, że ten kierunek rozwoju wypoczynku nie wpływa jeszcze znacząco na obniżenie zaintereso-
wania tradycyjnymi formami spędzania wolnego czasu, bardzo silnie związanymi z warunkami środowiska
przyrodniczego8. W pewnym zakresie jest jednak rozwiązaniem alternatywnym dla gmin mających ograni-
czone walory przyrodnicze i mogących zainwestować w nowoczesną infrastrukturę wypoczynkowo-spor-
tową.

Za podstawę waloryzacji obszarów regionu pod kątem przydatności dla wypoczynku dla potrzeb plano-
wania przestrzennego przyjmuje się głównie warunki przyrodnicze. Zdecydowanie mniejsze znaczenie
przypisuje się zasobom kulturowym, które z jednej strony uatrakcyjniają środowisko przyrodnicze, z
drugiej strony – same generują ruch turystyczny. Trzecim elementem waloryzacji – istotnym, a przy tym
najłatwiejszym do sterowania przez człowieka – jest zagospodarowanie rekreacyjne, kształtowane w
ciągu wielu lat (tradycja spędzania wakacji w niektórych rejonach lub w miejscowościach letniskowych sięga
XIX wieku)9.

Obszary Mikroregionu WPN nie kwalifikują się w tej waloryzacji do rejonów najatrakcyjniejszych lub atrak-
cyjnych dla turystyki i wypoczynku. Należy zwrócić uwagę, że zarówno w Mikroregionie WPN, jak i w rejonach
najatrakcyjniejszych i atrakcyjnych dla turystyki i wypoczynku funkcja turystyczno-wypoczynkowa nie jest i
nie będzie również w przyszłości funkcją wiodącą. Będzie to tylko funkcja uzupełniająca w mniejszym lub
większym stopniu inne funkcje gospodarcze. Środowisko przyrodnicze Wielkopolski, może z wyjątkiem
okolic Puszczykowa, nie posiada bowiem takich walorów, by – nawet przy znacznych nakładach finanso-
wych na rozwój wypoczynku – funkcja turystyczno-wypoczynkowa zdominowała inne funkcje. Odcinek
doliny rzeki Warty, nie objęty wyróżnionymi rejonami, może również z powodzeniem pełnić funkcje rekre-
acyjne. Na terenie Puszczykowa może to być tzw. „zakole Warty”, które przez odpowiednie zagospodaro-
wanie pełnić będzie równolegle zarówno ważne funkcje przyrodnicze, jak i rekreacyjno-wypoczynkowe. W
przypadku Warty w granicach Poznania i na obszarze metropolitalnym winna być przeprowadzona restytu-
cja środowiska. Odtworzenie środowiska doliny Warty jest niezbędne m.in. dla potrzeb biologicznych, kra-
jobrazowo-estetycznych miasta i wykorzystania terenów doliny dla wypoczynku10. Istotna jest ochrona doli-
ny Warty przed niepożądanym w tym miejscu budownictwem. Warto przypomnieć, że dla ochrony
cennych przyrodniczo terenów, położonych w zasięgu przestrzennym aglomeracji poznańskiej, już w latach
80. postulowano zmianę kierunków rozwoju aglomeracji z północno-południowego (oś Wielkopolski Park
Narodowy – Puszcza Zielonka) na zachodnio-wschodni oraz zamknięcie terenów osiedleńczych w rejonie
WPN11. Zwraca się także uwagę12 na wadliwą zmianę przebiegu granic WPN, przeprowadzoną w 1996
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roku13, w wyniku której przyłączono wprawdzie cenne przyrodniczo podmokłe obszary okolic Jeziora To-
mickiego, oddzielone jednak od głównego obszaru WPN drogą krajową Poznań–Wrocław i miastem Stę-
szew o znacznej dynamice rozwoju przestrzennego14. Zrezygnowano jednocześnie z prób powiększenia
WPN na południowy wschód (obecnie Rogaliński Park Krajobrazowy), co obecnie sprzyja rozwojowi osad-
nictwa w dolinie Warty między Rogalinkiem a Kórnikiem i Śremem. Konsekwencją powstawania osiedli
podmiejskich jest powiększanie i scalanie obszarów pierwotnie punktowo zabudowanych oraz rozbudowa
dróg. Bezpośrednim skutkiem jest fragmentacja przestrzeni i pomnażanie barier liniowych15.

Tereny położone w okolicach Poznania, a więc m.in. Mikroregion WPN, powinny być dostosowane
do funkcji wypoczynkowej głównie dla obsługi mieszkańców Poznania. I właśnie dlatego niezbędne
jest precyzyjne określenie produktów turystycznych bazujących na lokalnym potencjale Mikroregionu,
przy wykorzystaniu nie tylko jego atutów przyrodniczych, ale także gospodarczych i historycznych, np.
związanych z kształtowaniem krajobrazu rolniczego. Wymaga to wprowadzenia określonych zabiegów
dostosowawczych, umożliwiających uwydatnienie walorów Mikroregionu i zaprezentowanie ich od-
biorcy w postaci określonych produktów.

Rozwijanie turystyki wymaga pogodzenia różnych funkcji danego obszaru, np. funkcji tranzyto-
wych z wymaganiami ochrony zasobów przyrody lub zasad produkcji rolnej z warunkami wypoczyn-
ku gości. Brak konsekwencji w działaniach i podejmowanie przedsięwzięć izolowanych, a nie kom-
pleksowych do rozwoju gospodarki turystycznej nigdy nie doprowadzi.

Koncentrowanie się na tradycyjnej ochronie środowiska i ochronie przyrody w miarę upływu czasu
okazało się niewystarczające. Coraz ważniejsze stają się bowiem relacje środowisko–społeczeństwo i
środowisko–gospodarka, stanowiące jedną z podstaw filozofii zrównoważonego rozwoju. Ekotury-
styka i agroturystyka jako formy turystyki kwalifikowanej, przybierającej różne oblicza, mają bardzo
ważny wymiar społeczny, gdyż dzięki wytwarzaniu dodatkowych dochodów mogą łagodzić konflikty
i ograniczenia nakładane lokalnie na gospodarkę, a wynikające z sąsiedztwa obszarów chronionych.
Wspomagają one także uspołecznienie ochrony przyrody, co jest szczególnie istotne wobec poważne-
go zagrożenia polskiej przyrody i jej różnorodności biologicznej. Wynika to głównie z kilku przyczyn,
zwłaszcza stosunkowo niskiej kultury przyrodniczej społeczeństwa, niewielkich środków finansowych
przeznaczanych na ochronę przyrody, wysokich aspiracji społeczeństwa w zakresie dobrobytu, powo-
dujących chęć ekonomicznego wykorzystania wszystkich – także najcenniejszych, wymagających
szczególnej ochrony – zasobów przyrodniczych, dużych zmian we własności ziemi, prowadzących
często do niekorzystnej przebudowy przyrodniczych elementów krajobrazu oraz zmian tradycyjnego
systemu upraw i hodowli, będących efektem intensyfikacji produkcji, powszechnej dostępności na-
sion nowoczesnych odmian roślin oraz preferowania ras zwierząt o wysokiej wydajności. Wypoczy-
nek wprost korzystający z zasobów środowiska i przyrody nieożywionej i ożywionej oraz docenienie
walorów wynikających z jego dobrego stanu odbija się pozytywnie na liczbie i jakości inwestycji ko-
munalnych, zabezpieczających środowisko przed ujemnym oddziaływaniem turystyki. Inwestycje te,
jako dobro ogólnospołeczne, podnoszą standard życia lokalnych społeczności, przyciągają turystów i
wyzwalają inicjatywę, także w zakresie inwestowania, w branży turystyczno-rekreacyjnej.

Biorąc pod uwagę popyt i wymagania rozpoznanych już rynków podstawowych, charaktery-
zujących się największym potencjałem dla marketingu przyszłych marek polskiej turystyki, jak również
mocne strony i potencjał polskiej oferty turystycznej, należy się obecnie skoncentrować na rozwoju
turystyki na obszarach wiejskich, stanowiącej – obok turystyki biznesowej w miastach i kulturowej, re-
kreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej oraz przygranicznej i tranzytowej – jedną z marek polskiej tury-
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11 Piwowarczyk Z. 1988. Problem ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego na tle rozwoju terytorialnego
aglomeracji poznańskiej. W: Dąmbska I., Bałazy S., Pawuła R. (red.), Wielkopolski Park Narodowy. Problemy
ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa-Poznań, s. 139–148.

12 Raszka B. 2003. Poznański Przełom Warty w planowaniu systemów ekologicznych. Bogucki Wydawnictwo Na-
ukowe, Warszawa, s. 199.

13 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go. Dz. U. nr 130, poz. 613; Kasprzak K., Raszka B. 1997. Nowe granice Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Kronika Wielkopolski, Poznań, 2 (81): 159–162.

14 Kozacki L., Kowalewski G., Matuszyńska I., Rosik W. 1994. Teledetekcyjna analiza transformacji i labilności
stref zagrożenia ekologicznego Wielkopolskiego Parku Narodowego. W: Geoekosystem Wielkopolskiego Parku
Narodowego jako obszaru chronionego podlegającego antropopresji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Po-
znań, s. 155–169.

15 Raszka B. 2003. Poznański Przełom Warty w planowaniu systemów ekologicznych. Bogucki Wydawnictwo Na-
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styki mającej największe możliwości szybkiego uzyskania wyników. Obszar tej marki turystycznej
obejmuje wszystkie formy turystyki na terenach wiejskich, w tym pobyty w gospodarstwach rolnych
(=agroturystyka), imprezy folklorystyczne, rzemiosło ludowe, zwiedzanie obszarów chronionych
(=ekoturystyka). Agroturystyka w tym ujęciu określana jest jako pobyt w domu rolnika i współuczest-
niczenie w życiu gospodarstwa. Odnosi się do więzi społeczno-ekonomicznych, powstających pod-
czas czasowego przebywania osób przyjezdnych w zabudowaniach gospodarstwa rolnego. Ekotury-
styka to forma aktywnego wypoczynku, skierowana do wąskiego grona odbiorców przygotowanych
merytorycznie, którzy wiedzą, co chcą zobaczyć i w jakim celu podejmują wysiłek poznawczy, realizo-
wana w niewielkich grupach, pod kontrolą i z obsługą przewodnicką, na terenach o wysokich walo-
rach przyrodniczych, w oparciu o przygotowane materiały informacyjne i wytyczone w terenie ścieżki
dydaktyczne. Ten produkt turystyczny ma szanse rozwoju w ramach tzw. przyjazdów pobytowych
(dłuższych niż 5 dni). W obrębie marki „turystyka na terenach wiejskich” należy koncentrować się
m.in. na wykorzystywaniu:

• dużej liczby istniejących programów agroekonomicznych w celu promowania turystyki w rejonach
wiejskich jako alternatywnej działalności gospodarczej,

• bogatej i zróżnicowanej kultury regionów wiejskich dla prezentacji tras tematycznych lub poszcze-
gólnych ośrodków,

• różnych kierunków ekoturystyki i agroturystyki w celu promowania inwestycji prywatnych w różne
przedsięwzięcia z zakresu turystyki wiejskiej,

• promocji zasobów naturalnych na terenach wiejskich w Polsce jako „ofert unikatowych”, w tym
mikroregionów o szczególnych właściwościach (np. Mikroregion WPN),

• współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i parkami krajobrazowymi przy promocji tury-
styki jako potencjalnego źródła dochodów na cele ochrony przyrody i krajobrazu,

• promowania inwestycji w przedsięwzięcia z zakresu rozwoju eko- i agroturystyki.
Ekoturystyka pozwala aktywnie chronić zasoby przyrody, ponieważ zwiększa świadomość ekolo-

giczną turystów oraz lokalnych mieszkańców, którzy, widząc zainteresowanie regionem, zaczynają
doceniać bogactwa naturalne i uczestniczyć w ich ochronie. Umożliwia zbudowanie poparcia
społecznego dla obszarów chronionych oraz dostarcza funduszy na wspieranie programów ochron-
nych oraz edukacyjno-informacyjnych.

W strategii rozwoju tej marki rozważyć natomiast należy dostępność bazy noclegowej na wsi dla
turystów zagranicznych, dostępność urządzeń sanitarnych, główny docelowy rynek krajowy (niższe i
średnie warstwy społeczne w polskich miastach), rynek zagraniczny (głównie Niemcy), jakość krajo-
brazu i naturalnych atrakcji (zwłaszcza na terenach chronionych) oraz możliwość rozwoju grup kwa-
terodawców wiejskich w celu podniesienia standardu, poprawy marketingu i rezerwacji pojedyn-
czych noclegów.

Biorąc pod uwagę cele tworzenia obszarów chronionych, turystyka i wypoczynek są – obok
ochronnej – często podstawową ich funkcją. Dotyczy to zwłaszcza parków narodowych, parków kra-
jobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. W przy-
padku obszarów chronionego krajobrazu, np. zlewni jezior kórnicko-zaniemyskich, właśnie możliwo-
ści szerokiego wykorzystania przez zagospodarowanie turystyczne różnią tę formę ochrony przyrody
od wszystkich pozostałych. Nie jest to jednak równoznaczne z przyjęciem, że na obszarach chronio-
nego krajobrazu możliwości rozwoju turystyki są nieograniczone. Z jednej bowiem strony turystyka
nie może prowadzić do dewastacji środowiska przyrodniczego i zasobów przyrody obszaru chronio-
nego, z drugiej natomiast – ze względu na różny stopień kwalifikacji – nie wszystkie formy turystyki
mogą rozwijać się w równym stopniu na tych samych terenach. Muszą być poza tym uwzględnione
potrzeby ludności miejscowej i funkcje wynikające z faktu jej stałego zamieszkania i rolniczego, leśne-
go i osadniczego wykorzystania tych terenów. Rozwój turystyki na obszarach chronionych musi być
uzależniony od ich walorów przyrodniczych. Uznanie danego terenu za obszar chroniony i rozwijanie
na nim (względnie tylko w jego wybranych częściach) funkcji turystycznej nie może w żadnym wypad-
ku ograniczać bazy materialnej życia miejscowej ludności. Dla terenów chronionych, zwłaszcza Roga-
lińskiego Parku Krajobrazowego, podobnie jak i dla obszaru każdej gminy, potrzebne są programy
rozwoju zrównoważonego, określające zasady racjonalnego gospodarowania. Często bowiem argu-
menty słuszne z punktu widzenia ochrony przyrody, wywołują zdecydowany sprzeciw społeczności
lokalnej, ponieważ nie dają żadnej wizji jej przyszłego życia. Obecnie podmioty gospodarcze nie
myślą kategoriami ekorozwoju, ale wyłącznie zysku i dążą do utrzymania się na rynku. W przypadku
parków krajobrazowych, gdzie wszystkie nieruchomości pozostawia się w gospodarczym użytkowa-
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niu, to właśnie rolnicy praktycznie zadecydują o rolniczej przestrzeni parku. Także o gospodarce tury-
stycznej decydować będą prywatni inwestorzy i gmina, która poprzez planowanie przestrzenne, przy
współdziałaniu z dyrekcją Wielkopolskiego Parku Narodowego i Zarządu Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego (w przypadku obszarów NATURA 2000 z wojewodą wielkopolskim),
stworzyć może system zachęt dla inwestorów.

Należy też zwrócić uwagę na ścisły związek bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa z roz-
wojem turystyki. Pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego człowieka trzeba bowiem rozumieć
nie tylko czyste powietrze, trwałe występowanie obecnie dziko żyjących zwierząt, zdrową wodę i bez-
pieczną żywność, ale także możliwość turystyki i wypoczynku. Wśród metod realizacji polityki ekolo-
gicznej państwa priorytet ma stosowanie dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania
środowiskowego, które pozwalają łączyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi. W turystyce
jest to zmniejszenie natężenia ruchu turystycznego w miejscowościach i na terenach najbardziej uczę-
szczanych, rozbudowa bazy turystycznej i zwiększenie zakresu turystycznej promocji rejonów i miejsc
dotychczas mniej popularnych, a również atrakcyjnych oraz zwiększenie regularności ruchu turystycz-
nego w ciągu roku (przeciwdziałające jego nadmiernym spiętrzeniom w tradycyjnych okresach urlo-
powych). Nie mniej ważne jest rygorystyczne przestrzeganie i egzekwowanie na obszarach turystycz-
nych obowiązujących przepisów, procedur i norm z zakresu planowania przestrzennego, realizacji
inwestycji budowlanych i ochrony środowiska, a także poprawa jakości usług turystycznych (w tym
poprawa wyposażenia obiektów turystycznych w niezbędną infrastrukturę oraz szerokie wprowadza-
nie w tych obiektach nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii, np. zaopatrzenia w ener-
gię). Decydujące znaczenie ma jednak kształtowanie właściwych proekologicznych postaw i zacho-
wań wśród turystów i przedsiębiorców turystycznych.

1.5. Potrzeby planistyczne

Rozwój turystyki i rekreacji natrafia na różnego rodzaju bariery, głównie finansowe, prawne i organizacyjne.
Ich ograniczenie może nastąpić na szczeblu rządowym, samorządu województwa lub samorządu gmin.
Równocześnie rozwój różnych form wypoczynku pociąga za sobą także ujemne skutki dla środowiska
przyrodniczego, które muszą być zlikwidowane lub zminimalizowane (konieczność procedury ocen od-
działywania na środowisko). Wszystkie rejony wypoczynkowe winny być objęte odrębnymi opracowaniami
planistycznymi, które umożliwią gminom włączonym do jednego rejonu prowadzenie zintegrowanej polity-
ki w zakresie zagospodarowania turystyczno-wypoczynkowego, obsługi turystów oraz wspólnego promo-
wania całego Mikroregionu. Nie mniej ważne jest racjonalne rozwiązanie infrastruktury technicznej dla
obszarów położonych przy granicach gmin oraz rozwiązywanie konfliktów przestrzennych, niemożliwych
do uchwycenia w skali, w jakiej wykonane zostały plan miejscowe.

Postulowana coraz częściej konieczność przewartościowania układów i elementów zagospodaro-
wania przestrzennego wynika z istniejącej sprzeczności pomiędzy stabilnymi i bezwładnymi struktu-
rami przestrzennymi a zwiększającą się coraz bardziej we wszystkich skalach zmiennością warunków
życia społecznego i rozwoju gospodarczego. Jedynym rozwiązaniem przyszłościowym jest pogodze-
nie tej sprzeczności poprzez ujęcie zagospodarowania przestrzennego w nowych kategoriach, odpo-
wiadających współczesnym warunkom rozwoju.

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego,
istotą Mikroregionu WPN jest jego swoista przestrzeń przyrodnicza, kulturowa i polityczna, zarówno
w skali lokalnej, jak i na poziomie regionalnym. Do jej wytworzenia niezbędne jest istnienie kilku czyn-
ników. Główne miejsce wśród nich zajmuje poczucie tożsamości lokalnej. Umożliwia ono bowiem wy-
tworzenie istotnych więzi społecznych i gospodarczych w skali lokalnej i regionalnej, bez których poli-
tyka regionalna to tylko nic nie znaczące określenie. To właśnie rozwinięte więzi społeczne zadecydują
w dużej mierze o kształcie przestrzeni danego obszaru. Zostanie ona ukształtowana zgodnie z zasa-
dami ładu przestrzennego lub zostanie zdegradowana, często w sposób nieodwracalny.

Podstawowe znaczenie dla Mikroregionu WPN ma specyfika przestrzeni. Wynika ona głównie z fi-
zjonomii krajobrazu, wartości zasobów kulturowych, istniejącego już obecnie stanu zagospodarowania
oraz świadomości społeczeństwa. Dla kształtowania się regionu wiedza na temat występowania unika-
towych cech przestrzeni, którą chronimy np. jako Wielkopolski Park Narodowy i Rogaliński Park Krajo-
brazowy, jest podstawą tożsamości lokalnych społeczeństw. To właśnie określony stosunek ludności do
miejsca zamieszkania, wpływający na stopień zaangażowania w dokonujące się przeobrażenia, zadecy-
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duje w rezultacie o akceptacji podejmowanych działań ochronnych i zachowaniu chronionych zasobów
przyrodniczych i kulturowych.

Wśród nowych zasad kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych dla ochrony przestrzeni
i zasobów przyrody szczególne znaczenie ma nie tylko tworzenie struktur otwartych czy budowa
układów wielofunkcyjnych, nastawionych na wysoki stopień spójności całego układu i niezbędną
społeczno-gospodarczą sprawność funkcjonowania, ale również tworzenie układów sieciowych, w
tym przestrzennych sieci ekologicznych. Układy złożone z różnych elementów zagospodarowania
przestrzennego i o zróżnicowanym wymiarze terytorialnym zapewniają spójność terytorialną i spraw-
ność działania na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, a także i ochrony przyrody.

Współczesne planowanie przestrzenne to rodzaj działalności człowieka, w której zmierza się do
osiągania ładu przestrzennego i gospodarczego drogą kolejnych przybliżeń z wykorzystaniem proce-
dur konsultacyjnych i negocjacyjnych. Służą temu takie cechy planowania przestrzennego, jak stabil-
ność struktur wpisujących się w zmienność przeobrażeń cywilizacyjnych, łagodzenie napięć i konflik-
tów, prowadzące do osiągnięcia konsensusu społecznego, oraz godzenie zmienności podmiotów ze
względną stabilizacją przedmiotu planowania przestrzennego.

Poziom regionalny, jako jeden z trzech poziomów funkcjonowania państwa, wydobywa swoiste
cechy poszczególnych obszarów kraju, wskazując na zróżnicowanie przestrzenne, ograniczenia i pre-
dyspozycje rozwoju. Dla kształtowania rozwoju zrównoważonego, jako podstawy rozwoju cywiliza-
cyjnego XXI wieku, zasadnicze znaczenia ma wkomponowanie celów ekologicznych w system celów
strategicznych polityki kształtowania przestrzeni na różnym poziomie (gminy, mikroregionu, regionu,
kraju).

Pozytywnie ocenia się tendencję w ochronie przyrody, polegającą na stopniowym ograniczaniu
tempa tworzenia nowych obszarów chronionych na rzecz rozwoju takich form ochrony przyrody, któ-
re nie powodują wyłączania obszarów z ich normalnego wykorzystywania. Ochrona przyrody na tych
terenach powinna polegać na wprowadzaniu szczególnych instrumentów ekonomicznych, na ekolo-
gicznie ukierunkowanych programach strukturalnych i programach polityki rolnej oraz na tworzeniu
zachęt do rozwoju ekstensywnego rolnictwa i łagodnych ekologicznie form turystyki. Dobrym roz-
wiązaniem jest wprowadzanie tego typu instrumentów, np. w wyróżnionym Mikroregionie WPN.

W warunkach rozwoju gospodarczego dbałość o formy ochrony przyrody wymaga bezwzględnie
opracowania i przyjęcia planów ochrony, precyzujących sposób osiągnięcia jej celów. Ustalenia za-
warte w planie ochrony Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, planach ochrony obszarów NATURA
2000, czy nowym planie ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego byłyby także podstawą do
wprowadzenia odpowiednich postanowień do miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego gmin. Jeszcze większe związki występują między planami ochrony a przedsięwzięciami strate-
gicznymi w zakresie rekreacji i turystyki, a mianowicie:
1) dotyczącymi ochrony wód

– uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach istniejącej zabudowy rekreacyjnej przez bu-
dowę sieci kanalizacyjnych odprowadzających ścieki do oczyszczalni lub przejściowo do jedne-
go lub kilku zbiorników bezodpływowych w obrębie każdego kompleksu zabudowy
rekreacyjnej (np. nielegalna zabudowa rekreacyjna nad Jeziorem Dymaczewskim),

– polepszenie jakości wód w jeziorach, w tym obniżenie ich eutrofizacji przez odcięcie dopływu
zanieczyszczeń komunalnych, odsunięcie granicy uprawy od linii brzegowej oraz napowietrza-
nie wody,

2) dotyczącymi ochrony powierzchni ziemi i ładu przestrzennego
– wyznaczanie nowych terenów pod budownictwo rekreacyjne w sąsiedztwie istniejących jedno-

stek osadniczych i przy uwzględnieniu:
– przeznaczania pod kompleksy zabudowy rekreacyjnej tylko gruntów słabych i najsłabszych,
– dostosowania wielkości kompleksów zabudowy do pojemności rekreacyjnej terenu i przewi-

dywanego ruchu turystycznego,
– położenia zabudowy poza dnami rynien jeziornych i ich zboczami w odległości do 100 m od

linii brzegowej jezior,
– stymulowanie zachowania możliwie dużego udziału powierzchni biologicznie czynnej na tere-

nach rekreacyjnych,
3) dotyczącymi ochrony walorów przyrodniczych

– koncentrowanie ruchu turystycznego i penetracji rekreacyjnej na obszarach o wysokich walo-
rach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach chronionych i w lasach poprzez odpowiednie wyty-

140 Uwarunkowania środowiskowo-przestrzenne zrównoważonego rozwoju turystyki



czenie i urządzenie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych i miejsc odpoczynku, a także
przez skuteczne egzekwowanie przepisów porządkowych.

Dobrym przykładem wieloletniego, nie rozwiązanego dotąd konfliktu między zabudową rekre-
acyjną a ochroną przestrzeni jest zabudowa zachodniego brzegu Jeziora Dymaczewskiego. Tereny
nad Jeziorem Dymaczewskim były i są własnością prywatną. Mimo że znajdowały się w granicach
WPN, to jednak dyrektor parku miał zawsze znacznie ograniczoną możliwość ingerencji w podejmo-
wane tam działania. Podział gruntów przez ich właścicieli i sprzedaż działek zapoczątkowały powsta-
nie nielegalnego osiedla rekreacyjnego, nadal się rozrastającego. Prawidłowe funkcjonowanie WPN
jako obszaru rezerwatowego zależy jednak od sposobu zagospodarowania otoczenia16. Wymagana
od lat przez WPN likwidacja nielegalnej zabudowy rekreacyjnej nad Jeziorem Dymaczewskim jest
obecnie problematyczna. Zabudowa ta powstała stopniowo, gdy teren ten należał jeszcze do parku
(przed zmianą granic w 1996 roku). Nielegalna zabudowa letniskowa znacznie obniża wartości este-
tyczne szlaku turystycznego relacji Mosina–Stęszew (długość 13,2 km) przebiegającego przez WPN.
Szczególnie odnosi się to do odcinka prowadzącego wzdłuż Jeziora Witobelskiego, uznanego za naj-
bardziej interesujący ze względu na szerokie panoramy widokowe17. Obecny stan jakości wód Jeziora
Dymaczewskiego jest wynikiem nie tylko przedostawania się zanieczyszczeń ze zlewni jeziora, ale
głównie długotrwałego dopływu ścieków ze Stęszewa poprzez Jezioro Witobelskie. Istnieje pilna po-
trzeba podjęcia działań ochronnych, zmierzających do zmniejszenia zewnętrznego ładunku
związków biogennych do poziomu bezpiecznego dla jeziora. Działania te powinny zmierzać do
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w całej zlewni, ograniczenia dopływu zanieczyszczeń
punktowych, a następnie także spływów przestrzennych. W przyszłości, po obniżeniu ładunku bioge-
nów dopływającego z wodami Samicy i Trzebawki, niezbędne będzie także ograniczenie liczby wyda-
wanych zezwoleń na wędkowanie w tym jeziorze (ze względu na wprowadzanie przez wędkarzy du-
żego ładunku zanieczyszczeń z zanętami). Konieczne jest całkowite wyeliminowanie ze strefy
przyjeziornej (obejmującej swym zasięgiem pas o szerokości nie mniejszej niż 100 m) zabudowań re-
kreacyjnych, jak również zlikwidowanie „dzikich” plaż i kąpielisk, co jest zgodne z wytycznymi do-
tyczącymi zagospodarowania rekreacyjnego jezior18. Najbardziej wskazane dla ochrony czystości wód
jeziora byłoby wyznaczenie specjalnej strefy przyjeziornej, w której wszelka działalność byłaby pod-
porządkowana rygorom ochrony wód. Całą powierzchnię, którą obejmowałaby strefa, powinien
przejąć na własność WPN, po uprzedniej kolejnej korekcie granic i przywróceniu przebiegu granicy co
najmniej wzdłuż linii drogi nr 431. Ze względu na znaczne dotychczasowe przeciążenie jeziora zew-
nętrznymi ładunkami zanieczyszczeń, po przeprowadzeniu zabiegów ochronnych należy liczyć się z
koniecznością rekultywacji jeziora.

Wskazując na kolizyjność funkcji ochronnej i rekreacyjnej w Rynnie Witobelsko-Dymaczewskiej,
jako środek zaradczy już kilkanaście lat temu proponowano utworzenie kąpielisk, wyposażonych w in-
frastrukturę wypoczynkową i turystyczną o wysokim standardzie, nadanie Mosinie statusu miasta let-
niskowego oraz odciążenie Rynny Witobelsko-Dymaczewskiej poprzez wprowadzenie zagospodaro-
wania alternatywnego, np. na terenie Moreny Pożegowskiej z wykorzystaniem wyrobisk po kopalni
gliny19. Było to w pewnym zakresie nawiązanie do ustaleń wcześniej zawartych w nie obowiązującym
już obecnie planie ogólnym gminy Mosina z 1991 roku, które zostały powtórzone także w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina z 1998 roku.

Rejon jezior Rynny Witobelsko-Dymaczewskiej pełni funkcje ochronne (biocenotyczne), krajobra-
zowe i turystyczno-wypoczynkowe; jest ważnym łącznikiem ekologicznym między Stęszewem a Prado-
liną Warszawsko-Berlińską. W Dymaczewie Nowym znajduje się jedyne w gminie miejsce dla ogólno-
dostępnego kąpieliska z plażą i usługami turystycznymi (parking, mała gastronomia, wypożyczalnia
sprzętu wodnego). Między szosą Mosina–Stęszew a Lasami Będlewskimi przewidziano lokalizację no-
wego zespołu domków letniskowych w zamian za zlikwidowaną w przyszłości „dziką” zabudowę letni-
skową nad Jeziorem Dymaczewskim. Od początku powstania problemu nielegalnej zabudowy nad
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Jeziorem Dymaczewskim tak naprawdę nikomu specjalnie nie zależało na rozwiązaniu powstałego
konfliktu. Teoretycznie istniała chęć likwidacji tego osiedla, ale nigdy nie była do końca skutecznie zre-
alizowana. Początkowo być może niezałatwianie tej sprawy wynikało po prostu z niedbałości władz
lub braku świadomości powagi problemu. Z czasem, gdy osiedle się powiększyło, interwencja oka-
zała się bardziej skomplikowana, ponieważ oznaczałaby narażenie się stale rosnącej liczbie osób, które
na pewno nie pogodziłyby się bez protestów z likwidacją ich letniska. Nikt nie zdecydował się na osta-
teczne rozwiązanie kwestii – mimo istnienia podstaw prawnych. Duże nadzieje stwarzało wykonanie i
przyjęcie „Planu ochrony WPN”, ale prace planistyczne, dostosowujące własne zagospodarowanie do
wymogów „Planu ochrony WPN w okresie jego obowiązywania, nie zostały wykonane. W pracach
planistycznych uwzględnić należy nie tylko ochronę walorów przyrodniczych, ale także kulturowych
(np. zachowanie stref ochrony konserwatorskiej). Dla pełnej ochrony Jeziora Dymaczewskiego likwida-
cja osiedla letniskowego jest niezbędna, i to likwidacja w całości, a nie częściowo. W istniejącej sytuacji
lokalizacyjnej brak jest bowiem kryteriów doboru domków do pozostawienia i do wyburzenia20.

Ponieważ przedsięwzięcia służące ochronie środowiska z reguły nie występują samoistnie, lecz są
realizowane w obrębie poszczególnych sektorów gospodarki, dla praktycznej realizacji ustaleń pla-
nów ochrony oraz dla działań prowadzonych w otulinie WPN istotne są także związki z przedsięwzię-
ciami strategicznymi w zakresie mieszkalnictwa i ładu przestrzennego, rolnictwa, przemysłu i energe-
tyki oraz transportu. Dla Rogalińskiego Parku Krajobrazowego i obszarów NATURA 2000 szczególnie
istotne są związki ze strategicznymi przedsięwzięciami w zakresie ochrony przyrody w rolnictwie. Za
przedsięwzięcie strategiczne w projekcie Programu Ochrony Środowiska w ramach tego sektora
uznano dążenie do zahamowania intensyfikacji rolnictwa, a nawet jego ekstensyfikacji, m.in. w obrę-
bie parków krajobrazowych, poprzez szczególny system zachęt ekonomicznych do rozwijania usług
agroturystycznych oraz ekstensywnych, przyjaznych środowisku metod produkcji, w tym tzw. rolnic-
twa ekologicznego i produkcji „zdrowej żywności”.

1.6. Podsumowanie

Poszukiwanie nowego wymiaru zagospodarowania przestrzennego musi uwzględniać mechanizmy
tworzenia i funkcjonowania struktur społeczeństwa obywatelskiego. Struktury te charakteryzują się
wielorakością form i celów działania, różnorodnością terytorialnych zasięgów oddziaływania, płyn-
nością i zmiennością w czasie, zróżnicowanym charakterem wzajemnej współpracy i współdziałania.

Duże znaczenie dla ochrony terenów Mikroregionu WPN mają działania edukacyjne, na które nale-
ży spojrzeć znacznie szerzej. Obejmują one nie tylko kształcenie w szkołach, ale są szerszym procesem
podnoszenia poziomu cywilizacyjnego także przez instytucje kultury, imprezy masowe, środki przeka-
zu, w tym prasę lokalną. Tak rozumianej edukacji służy rozwój krajoznawstwa, pozwalający w trakcie
turystyki i wypoczynku na dokładne poznanie „małej ojczyzny”. Służy zarówno społeczeństwom lo-
kalnym, jak i osobom przyjeżdżającym, umożliwiając poznanie własnej przyrody i kultury, wskazując
na piękno krajobrazu i w rezultacie ucząc patriotyzmu. To dzięki upowszechnieniu krajoznawstwa w
Mikroregionie WPN możliwe będzie poznanie uroków doliny Warty, krajobrazów rolniczych Brodnicy
i Stęszewa z dawnymi zabudowaniami gospodarczymi i pozostałościami dawnych alei i elementami
celowo kształtowanego krajobrazu dla potrzeb rolnictwa. To dzięki upowszechnieniu agroturystyki
dzieci z miasta mogą zobaczyć żywe zwierzęta gospodarskie. Nakłady finansowe na rozwój turystyki
pieszej i rowerowej, służącej bezpośrednio temu poznaniu, są w stosunku do osiąganych efektów
edukacyjnych i obywatelskich wręcz znikome. Świadome planowanie i ochrona krajobrazu w gmi-
nach połączonych wspólną ideą i działaniami może szybko doprowadzić do pogłębiania się, a następ-
nie utrzymania zrównoważonego rozwoju. Zasoby przyrodnicze gmin Mikroregionu WPN, w tym ta-
kże lasy państwowe, powiązane są funkcjonalnie i przestrzennie. Należy o tym pamiętać w
przygotowywanych opracowaniach planistycznych, granice administracyjne bowiem (zarówno gmin
jak i samych obszarów chronionych) powiązaniom tym nie tylko nie sprzyjają, ale mogą je rozerwać.
Kompleksowemu podejściu do ochrony zasobów przyrodniczych i przestrzeni na obszarze kilku gmin
nie sprzyjają istniejące obecnie rozwiązania prawne. Dlatego tak duże znaczenie mają rozwiązania
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(red.), Krajobraz – turystyka – ekologia. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XI. Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznań, s. 13–37.



planistyczne, obejmujące przestrzeń nie w granicach administracyjnych, ale w miarę możliwości w
granicach funkcjonalnych. Z racji braku uregulowań prawnych, pozwalających na taką działalność,
tym ważniejsze są wspólne działania gmin połączonych wspólną strategią. W ramach takiej strategii
gminy Mikroregionu WPN mogą być także pomostem łączącym różne mikroregiony realizujące po-
dobne zadania, np. gmina Brodnica jako łącznik między Mikroregionem WPN a gminami powiatu
śremskiego w zakresie oferty turystyczno-wypoczynkowej.

Ochrona przestrzeni i jej krajobrazu ściśle wiąże się z interesem społecznym. Zagadnienia związane
z pojęciem interesu społecznego lub ponadlokalnych celów publicznych bardzo często w naszych wa-
runkach braku społeczeństwa obywatelskiego wzbudzają duże kontrowersje i są źródłem wielu kon-
fliktów. W momencie, kiedy w grę wchodzą interesy pojedynczych obywateli, samorządów terytorial-
nych i administracji rządowej, pojawia się również kwestia nadrzędności zadań publicznych. Dążenia
właścicieli gruntów mogą być zupełnie sprzeczne z ustaleniami różnych aktów prawnych, sporządzo-
nych w ramach realizacji ponadlokalnych celów publicznych i dotyczących np. ochrony przyrody.
Oczywiste jest, że w takich przypadkach proces wdrażania odpowiednich przepisów będzie zakłócany
i utrudniany przez niezadowolonych obywateli, którzy w każdy sposób (legalny i nielegalny) będą
usiłowali przeforsować swoje zamierzenia. Dla właściciela nie mogącego wykorzystać swojej prywat-
nej własności w sposób, który jemu odpowiada, nie istnieje najczęściej pojęcie dobra ogółu i chęć
ułatwienia realizacji celów społecznych. Obszary mające w zagospodarowaniu przestrzennym zna-
czenie ponadlokalne, np. tereny prawnie chronione, są bardzo często miejscem powstawania konflik-
tów funkcjonalnych. Przykładem mogą być wspomniane już użytkowane rekreacyjnie od wielu lat te-
reny w południowo-zachodniej części brzegu Jeziora Dymaczewskiego w WPN. Dlatego niezbędna
jest ochrona przestrzeni publicznej, służącej całemu społeczeństwu. Przestrzeni, którą gminy winny
zachowywać, a nie sprzedawać, pozbawiając się natychmiast pola manewru do wprowadzania do-
brych rozwiązań przestrzennych, służących całej wspólnocie.

Ochrona Mikroregionu WPN w warunkach prowadzonej działalności gospodarczej i przy rozwoju
turystyki i rekreacji to nie ulotna idea, ale pragmatyczne działanie przyszłościowe, które w rezultacie
zadecyduje o ukształtowaniu się w tym regionie zrównoważonego rozwoju.
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2. Ocena potencjału Mikroregionu WPN pod kątem
rozwoju turystyki i rekreacji – analiza SWOT

Krzysztof Kasprzak

Przy formułowaniu konkretnych planów strategicznego rozwoju w zakresie turystyki i rekreacji nie-
zbędne staje się przeanalizowanie wszystkich czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które zgod-
nie z obecną wiedzą w perspektywie najbliższych lat będą miały wpływ na trafność wybranych pro-
gramów turystycznych i efektywność realizowanych zadań. Z jednej strony służy do tego rzetelna
diagnoza stanu, raport o zagospodarowaniu turystycznym i rekreacyjnej atrakcyjności Mikroregionu
WPN1. Innym klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w planowaniu strategicznym, jest
analiza SWOT2. Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwo-
jowym rozpatrywanego obszaru oraz o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na po-
jawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia.

Analiza SWOT została opracowana na podstawie wspomnianej wcześniej diagnozy walorów tury-
stycznych oraz uwarunkowań środowiskowych zgodnie z dostępnymi dokumentami i piśmiennic-
twem (głównie w oparciu o prezentowany w I części dokumentu raport). W jej przygotowaniu
uwzględniono również wyniki przeprowadzonych konsultacji, spotkań i seminariów z przedstawicie-
lami branży turystycznej oraz samorządów lokalnych.

2.1. Uwarunkowania wewnętrzne

Tabela 1. Silne i słabe strony dla głównych obszarów strategicznych

Silne strony Słabe strony

1. Przestrzeń

• korzystne położenie w przestrzeni regionu

• sąsiedztwo dobrze wykształconej, wielofunkcyjnej
aglomeracji poznańskiej

• atrakcyjne tereny dla inwestycji turystyczno-rekre-
acyjnych

• dobrze wykształcona sieć osadnicza

• bogate dziedzictwo kulturowe, materialne i niema-
terialne

• ogólnie niski i ograniczony poziom urbanizacji i
uprzemysłowienia

• dominacja przestrzeni rolnej i leśnej

• dominacja w krajobrazie elementów przyrodniczych
nad kulturowymi

• niewystarczająca podaż odpowiednio przygotowa-
nych terenów inwestycyjnych

• brak miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego

• brak planów ochrony dla form ochrony przyrody
(Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajo-
brazowy, Obszary Natura 2000)

• zły stan infrastruktury części obszarów wiejskich

• występowanie barier liniowych sprzyjających two-
rzeniu „wysp środowiskowych”

1 Byczyńska A., Raport: Atrakcyjność i zagospodarowanie turystyczne Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego.

2 Zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojo-
wych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza: S – Strengths (silne strony), W – Weaknesses
(słabości), O – Opportunities (możliwości), T – Threats (zagrożenia).
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2. Środowisko przyrodnicze

• stosunkowo niski poziom degradacji środowiska

• duża powierzchnia terenów prawnie chronionych

• potencjał przyrodniczy stanowiący bazę dla turystyki
i rekreacji

• bardzo dobry stan krajobrazu rolniczego

• gospodarczy i turystyczny potencjał terenów leśnych

• zmniejszanie się emisji zanieczyszczeń

• niewystarczająca infrastruktura zabezpieczająca śro-
dowisko

• małe zasoby wodne

• niski stopień lesistości

3. Zasoby ludzkie

• wysoka aktywność mieszkańców oraz organizacji
pozarządowych

• duży odsetek osób o postawach (szczególnie w śro-
dowiskach nauczycielskich, uczniowskich i organiza-
cji pozarządowych)

• ogólnie niski poziom wykształcenia

• bezrobocie

• niewystarczająca i niedostosowana do potrzeb ofer-
ta turystyczno-rekreacyjna

• niewystarczająca i niedostosowana do potrzeb ofer-
ta edukacji dla potrzeb turystyki i rekreacji

4. Gospodarka

• wysoki poziom nakładów samorządów na cele roz-
wojowe

• zróżnicowana i dynamiczna gospodarka

• znaczny potencjał produkcyjny

• zaangażowanie kapitału zagranicznego

• duża powierzchnia użytków rolnych

• większa od średniej krajowej wydajność gospo-
darstw rolnych

• dobra baza surowcowa i potencjał przetwórstwa
środków spożywczych

• wysoko wykwalifikowana siła robocza

• opracowane gminne dokumenty strategiczne (plany
rozwoju lokalnego, wieloletnie plany inwestycyjne,
strategie rozwoju)

• dysproporcje dochodów samorządów

• dysproporcje efektywności gospodarki wewnątrz
Mikroregionu

• niski udział przedsiębiorstw innowacyjnych

• niski stopień powiązań kooperacyjnych oraz
powiązań nauki z gospodarką

• niewystarczająca oferta istniejącego biznesu tury-
stycznego

• niewystarczający rozwój przedsiębiorstw turystycz-
nych, w tym agroturystycznych

• niespójność strategicznych planów rozwojowych

5. Infrastruktura

• dobre połączenia komunikacyjne wewnątrz Mikrore-
gionu

• dobre, naturalne warunki rozwoju transportu rzecz-
nego

• sieć szlaków pieszych i rowerowych

• rozwój szlaków rowerowych

• ponadprzeciętny rozwój (stan, zasoby) infrastruktu-
ry komunalnej

• znaczne nakłady na inwestycje drogowe i związane
z ochroną środowiska

• rozwój infrastruktury turystycznej w gminach bez-
pośrednio związanych z obszarami chronionymi

• relatywnie dobra infrastruktura społeczna (zaanga-
żowanie organizacji pozarządowych)

• dotacje z funduszy strukturalnych jako podstawa fi-
nansowania inwestycji turystycznych

• finansowanie w Stęszewie i Dopiewie inwestycji tu-
rystycznych w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006

• dekapitalizacja części istniejących urządzeń i obiek-
tów turystycznych

• niskie nakłady na odtworzenie przeciwdziałające de-
kapitalizacji

• niewystarczający rozwój dróg i transportu drogowego

• łączenie funkcji pieszych szlaków turystycznych ze
ścieżkami rowerowymi

• istniejące bariery dla osób niepełnosprawnych

• niekorzystne warunki hydrologiczne na głównej rzece
Mikroregionu, utrudniające rozwój transportu rzecz-
nego

• niewielkie nakłady na zagospodarowanie turystycz-
no-rekreacyjne oraz kulturę

• niewielkie nakłady na infrastrukturę turystyczną w
gminach nie związanych bezpośrednio z obszarami
chronionymi

• nierównomierne przygotowanie projektów do-
tyczących turystyki i rekreacji

• brak określonych źródeł finansowania dla wielu pro-
jektowanych inwestycji turystycznych

• dla większości gmin Mikroregionu brak finansowa-
nia inwestycji turystycznych w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004–2006



2.1.1. Problemy głównych obszarów strategicznych

2.1.1.1. Przestrzeń

Przestrzeń Mikroregionu jest zróżnicowana pod względem sposobu jej wykorzystania. Cechą charak-
terystyczną jest to, że poszczególne kompleksy: przyrodniczy, rolniczy, aktywności gospodarczej czy
komunikacyjny tworzą stosunkowo zwarty układ, a jego elementy tylko w niewielkim stopniu przeni-
kają się.

Dla przyszłego porządku przestrzennego niezbędne są:

• poprawa jakości i utrzymanie zwartości systemu ekologicznego,

• wykorzystanie szlaków transportowych jako czynnika rozwoju przy ograniczaniu ich negatywnego
wpływu na otoczenie,

• utrzymanie hierarchicznej i wielofunkcyjnej struktury sieci osadniczej,

• zwiększanie różnorodności funkcji poszczególnych obszarów,

• ograniczanie antropopresji.
Niezwykle istotnym ogniwem w sieci osadniczej i gospodarczej w Wielkopolsce są ośrodki

subregionalne, w tym Mikroregion WPN, które wykształcając swe własne, specyficzne funkcje
(w tym turystyczną), powinny stać się ważnym czynnikiem aktywizującym otoczenie (wykorzy-
stanie sąsiedztwa Poznania, generującego ruch biznesowy i turystykę weekendową i wypo-
czynkową w najbliższej, a przy tym atrakcyjnej okolicy).

2.1.1.2. Środowisko przyrodnicze

Ekspansja przestrzeni rolniczej w ubiegłych wiekach spowodowała nieodwracalne zmiany w stosun-
kach wodnych, a pośrednio także zmiany klimatyczne. Wyraża się to deficytem wód gruntowych, nie-
wystarczającym poziomem opadów i nierównomiernym ich rozłożeniem w skali roku. Sytuację
pogłębiają: postępujący drenaż zlewni, osuszanie i zanik biocenoz wilgotnych oraz brak odpowied-
niej retencji sztucznej, urbanizacja i zwiększanie się powierzchni zabudowanej, co skutkuje spadkiem
retencji gruntowej na rzecz spływu powierzchniowego. Czynniki antropogeniczne zmieniają także
chemizm atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu. Powoduje to zanik warto-
ściowych biocenoz, ograniczenie liczby gatunków zarówno flory, jak i fauny. Równocześnie, użyźnianie
wód (eutrofizacja) potęguje zanik zbiorników wodnych. W coraz większym stopniu biocenozy o cha-
rakterze naturalnym przekształcane są w monokultury i uzupełniane są gatunkami obcymi. Powa-
żnym zagrożeniem jest także defragmentacja przestrzeni przyrodniczej i tworzenie „wysp środowi-
skowych”. Rozczłonkowanie jej powierzchni utrudnia migrację gatunków roślin i zwierząt oraz
powoduje zubożenie materiału genetycznego. Potrzebne jest takie gospodarowanie przestrzenią, by
w jak największym stopniu ocalić przed urbanizacją zwarte kompleksy przyrodnicze. Należy także
dążyć do poprawy zwartości systemu ekologicznego. Ważnym elementem systemu przyrodniczego
Mikroregionu są lasy. Są elementem przestrzeni, częścią środowiska przyrodniczego, jednym z sekto-
rów gospodarki, produkcyjnym, ale i usługowym, źródłem surowca, odnawialnej energii, rynkiem pra-
cy, miejscem wielorakiej aktywności mieszkańców, w tym turystyki, rekreacji, edukacji, są także ele-
mentem dziedzictwa kulturowego i wielu innych sfer. Dlatego ważna jest poprawa ich stanu i wzrost
zasobów.

Środowisko przyrodnicze Mikroregionu tworzy szansę dla turystyki i rekreacji oraz dla zdro-
wej produkcji rolnej i atrakcyjnego miejsca zamieszkania. Walory przyrodnicze Mikroregionu
mogą być wykorzystane dla zaspokojenia rosnących potrzeb związanych z kompensacyjną, rów-
noważącą funkcją turystyki zarówno mieszkańców obszaru, jak i turystyki krajowej. Z uwagi na
ograniczoną możliwość rozwoju funkcji turystycznych na obszarach ściśle chronionych najbar-
dziej pożądanymi formami turystyki w bezpośredniej bliskości parku narodowego będą turysty-
ka krajoznawcza i wypoczynkowa3.
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3 Por. Matuszewska D. 2003. Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północ-
no-zachodniej. Poznań, s. 124.



2.1.1.3. Infrastruktura

Infrastruktura jest jednym z podstawowych czynników decydujących o konkurencyjności danego re-
gionu (Mikroregionu). Do najważniejszych należą: infrastruktura transportowa, łączności, energetycz-
na, ochrony środowiska oraz społeczna. Decydują one o trzech najistotniejszych elementach konku-
rencyjności:

• zewnętrznych i wewnętrznych powiązaniach komunikacyjnych,

• atrakcyjności inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

• atrakcyjności zamieszkania.
Jednocześnie prawidłowy rozwój jakościowy i ilościowy bazy turystycznej uwarunkowany jest ist-

nieniem podstawowych, infrastrukturalnych warunków do tego rozwoju. Występująca zaś na ob-
szarze Mikroregionu baza materialna turystyki wymaga poprawy, by mogła sprostać popytowi
na usługi turystyczne (występuje m.in. niedorozwój bazy noclegowej, a obiekty o dużym stop-
niu dekapitalizacji wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych).

Podstawowym wyzwaniem dla Wielkopolski, w tym także dla Mikroregionu WPN, jest włączenie w
europejską przestrzeń transportową. Czynnikiem ograniczającym korzyści wynikające z włączenia go-
spodarki Wielkopolski w europejską przestrzeń jest zły stan powiązań komunikacyjnych wewnątrz re-
gionu. Zły stan dróg obniża atrakcyjność inwestycyjną i dostępność turystyczną poszczegól-
nych obszarów i jest jedną z głównych przyczyn ich marginalizacji. Zły stan infrastruktury
komunikacyjnej jest także jedną z przyczyn złego stanu środowiska. Nie można też pomijać transpor-
tu śródlądowego; droga wodna Warty wymaga włączenia w sieć europejską. Może się ona stać wa-
żnym szlakiem turystycznym. Niezbędne jest podniesienie klasy żeglugowej tej rzeki.

2.1.1.4. Zasoby ludzkie

Potencjał ludnościowy Mikroregionu nie jest rozmieszczony równomiernie. Znaczna jego część skon-
centrowana jest w aglomeracji poznańskiej. Różny jest też stopień urbanizacji. Należy spodziewać się
wystąpienia zjawiska suburbanizacji, czyli migracji z miast na wieś, motywowanej chęcią życia w bar-
dziej komfortowych warunkach. Należy ponadto spodziewać się nieznacznego wzrostu migracji zew-
nętrznej, spowodowanej otwarciem rynków pracy w Unii Europejskiej.

Nierównomierny rozwój społeczno-ekonomiczny obszaru ma wpływ na turystykę, która jest
z nim skorelowana. Na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia i wysokiej stopie bezrobocia (w
tym wśród kobiet), a także niskich kwalifikacjach bezrobotnych, turystyka jawi się jako jeden z
istotniejszych czynników aktywizacji gospodarki. Natomiast niski poziom integracji społecznej
może stanowić przeszkodę w rozwoju turystyki na obszarze Mikroregionu.

2.1.1.5. Gospodarka

Do korzystnych wewnętrznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości należą przede wszystkim:
duża i szybko rosnąca liczba przedsiębiorstw, szczególnie podmiotów małych i średnich, znaczny oraz
stale rosnący ich potencjał ekonomiczno-wytwórczy, wysokie kwalifikacje pracowników i długie tra-
dycje wielu branż i przedsiębiorstw.

Do głównych wewnętrznych czynników utrudniających rozwój przedsiębiorczości należy zaliczyć:
niedostateczne wyposażenie kapitałowe i dekapitalizację majątku dużej części firm, słabo rozwinięte
powiązania integracyjne przedsiębiorstw, zbyt mała liczbę przedsiębiorstw „wysokiej techniki” i „du-
żej szansy”.

Istotnym elementem rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstw jest system instrumentów i in-
stytucji wsparcia biznesu. W ostatnich latach dokonał się postęp w tym zakresie, lecz stan ten jest nie-
wystarczający. Brak jest odpowiedniej liczby instytucji wspierania przedsiębiorstw, szczególnie
działających non profit, zakładanych przez samorządy lub organizacje pozarządowe, które
mogłyby odegrać dużą rolę w obsłudze ruchu turystycznego.
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2.1.1.6. Rolnictwo i obszary wiejskie

Rolnictwo w Mikroregionie jest jednym z najważniejszych jego potencjałów. Ponadto sektor prze-
twórstwa rolno-spożywczego jest jednym z głównych działów gospodarki. Jego dobrą cechą są duże
zróżnicowanie i coraz wyższy poziom dostosowania do wymogów jednolitego rynku. Z kolei słabą
stroną jest nadal niski stopień koncentracji, co obniża jego konkurencyjność. Cecha ta jednak może
stać się silną stroną wobec perspektywy wzrostu zapotrzebowania na żywność ekologiczną. Pod tym
względem rolnictwo Mikroregionu, podobnie jak całej Wielkopolski, może konkurować z powodze-
niem na rynkach Unii Europejskiej. W Mikroregionie występuje znaczny odsetek mieszkańców wsi,
utrzymujących się z działalności rolniczej. Obszary wiejskie charakteryzują się różnicowanym
stopniem pozarolniczej działalności gospodarczej, dla której szansą jest m.in. rozwój turystyki.

Wysoki udział ludności wiejskiej w społeczności Mikroregionu wskazuje na możliwości aktywizacji
zawodowej ludności poprzez rozwój turystyki. Przy czym turystyka nie tylko pozwala obniżyć liczbę
bezrobotnych, ale może przyczynić się do intensyfikacji produkcji rolnej, poprawy wykorzystania po-
wierzchni użytkowej w gospodarstwach, poprawy jakości życia.

2.2. Uwarunkowania zewnętrzne

148 Ocena potencjału Mikroregionu WPN pod kątem rozwoju turystyki i rekreacji – analiza SWOT

Tabela 2. Szanse i zagrożenia dla głównych obszarów strategicznych

Szanse Zagrożenia

1. Przestrzeń

• inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną

• inwestycje w infrastrukturę związaną z ochroną śro-
dowiska

• aktywizacja terenów wokół węzłów komunikacyj-
nych autostrady A2

• niedostatek terenów inwestycyjnych

2. Środowisko przyrodnicze

• popyt na zdrową żywność

• popyt na usługi turystyczne i rekreacyjne
• zewnętrzne źródła zagrożeń związane z procesami

globalizacyjnymi i narastaniem efektu cieplarniane-
go

• wzrastająca antropopresja

3. Zasoby ludzkie

• procesy integracji europejskiej w regionie

• polityka społeczna Unii Europejskiej
• drenaż wykwalifikowanych kadr

• patologie społeczne

• pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców

• marginalizacja rodzimej kultury

4. Gospodarka

• wzrost udziału nakładów zewnętrznych prywatnych
i publicznych

• integracja europejska zwiększająca popyt na towary
i usługi, w tym turystyczne i rekreacyjne

• postęp technologiczny

• inwestycje zewnętrzne

• marginalizacja kapitału rodzimego

5. Infrastruktura

• inwestycje finansowane ze środków strukturalnych • kumulacja braków w infrastrukturze



Niewątpliwie integracja europejska oraz postępująca globalizacja są źródłem zarówno szans, jak i za-
grożeń. Działanie w dużej przestrzeni i wynikająca z tego konkurencja dają korzyści, ale pod warun-
kiem, że działanie na tej dużej przestrzeni jest zintegrowane. Dlatego należy postawić tezę, że u pod-
staw zwiększania korzyści oraz przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z otoczenia leży integracja,
zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna.

Oceniając z punktu widzenia strategicznych kierunków rozwoju turystyki potencjał Mikroregionu
WPN na podstawie kluczowych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych na jego obszarze, mo-
żna stwierdzić, że:

• Wobec występowania różnorodnych obiektów dziedzictwa kulturowego, w szczególności ze-
społów dworsko-pałacowych, licznie reprezentowanych na terenie Mikroregionu WPN i ciekawej
historii tego obszaru oraz faktu, że turystyka kulturowa jest jednym z najszybciej rozwijających się
segmentów rynku turystycznego, a także ze względu na wysoki rzeczywisty i potencjalny popyt na
tą formę turystyki generowany m.in. przez organizowane imprezy targowe w Poznaniu, bliskość
granicy z Niemcami, należy uznać, że rozwój turystyki kulturowej na obszarze Mikroregionu może
służyć aktywizacji społeczno-gospodarczej, rejonów – w szczególności, słabo dotąd rozpoznanych
i wykorzystanych turystycznie. Wiązać musi się to jednak z koniecznością przezwyciężenia takich
słabych stron, jak: brak uregulowania kwestii własności obiektów zabytkowych, brak porozumie-
nia, woli czy możliwości (ze względu na pełnione funkcje) udostępniania obiektów odwie-
dzającym, konieczność ponoszenia bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych na
zagospodarowanie obiektów oraz infrastruktury komunikacyjnej.

• Bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe, atut w postaci Wielkopolskiego Parku Narodowego i par-
ków krajobrazowych jako naturalnego miejsca wypoczynku mieszkańców aglomeracji poznań-
skiej, istnienie wielu ścieżek pieszych, rowerowych, konnych oraz akwenów umożliwiających
uprawianie różnych form turystyki, a przy tym wzrost znaczenia krótkich, lecz aktywnych form re-
generacji sił fizycznych i psychicznych, predestynuje Mikroregion WPN do pełnienia funkcji bazy
wypoczynkowej, w szczególności dla mieszkańców Poznania i okolic. Główną słabością jest nadal
system komunikacyjny, łączący Poznań z Mikroregionem WPN i braki infrastrukturalne. Występo-
wanie na terenie Mikroregionu WPN wielu różnych form edukacji w duchu zrównoważonego roz-
woju, propagujących ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, na bazie cennych
przyrodniczo i kulturowo obszarów, z wykorzystaniem ścieżek edukacyjnych, obiektów muzeal-
no-dydaktycznych, ekologicznych gospodarstw rolnych i agroturystycznych, a przy tym rosnąca
potrzeba dalszego rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa sprawia, że jest ona jedną z mo-
żliwych, atrakcyjnych form aktywnego wypoczynku i rekreacji. Dobry stan zagospodarowania pod
kątem rozwoju edukacji ekologicznej Mikroregionu w zestawieniu z szansami w otoczeniu (m.in.
pojawienie się grupy turystów o wysokiej świadomości ekologicznej i potrzebach, które zaspokoić
może ekoturystyka i agroturystyka) ujawnia problem niedostatecznego wykorzystania potencjału
tego obszaru. Brakuje współpracy, koordynacji, kompleksowości działań.
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3. Obszary priorytetowe strategii
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3.1. Rola planowania strategicznego

Zarządzanie strategiczne rozwojem regionalnym i lokalnym obejmuje proces analizy obecnej sytu-
acji i przyszłych możliwości dla ustalenia długofalowych kierunków rozwoju, na podstawie których
formułowane są cele oraz środki potrzebne do ich osiągnięcia. Składa się na nie również wdrażanie
oraz monitorowanie i kontrola planów strategicznych. Strategia rozwoju jest podstawowym instru-
mentem zarządzania regionem.

Dla podniesienia znaczenia zagadnień związanych z turystyką i rekreacją na danym obszarze nie-
zbędne jest opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju turystyki i rekreacji. Stanowi ona koncepcję
długofalowego, świadomego i systematycznego sterowania rozwojem społeczno-gospodarczym i
przestrzennym, angażującą w jego realizację całą wspólnotę lokalną lub regionalną.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN jest więc pro-
gramem rozwoju społeczno-gospodarczego, który:

• zawiera długofalowe cele związane z rozwojem turystyki i rekreacji oraz sposoby ich realizacji,

• wyznacza hierarchię tych celów,

• podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym,

• ma charakter partnerski, czyli powstaje na drodze społecznego współdziałania1.
Zarówno cele, jak i środki uzależnione są od warunków wewnętrznych, tkwiących w regionach (za-

soby naturalne, ale też organizacja i koordynacja działań), oraz zewnętrznych znajdujących się w ich
otoczeniu (działalność organizacji centralnych, wyznaczających prawne i ekonomiczne reguły postę-
powania)2.

3.2. Założenia do strategii rozwoju turystyki

A. Turystyka ma charakter interdyscyplinarny. Nic tak bardzo nie wiąże ze sobą tak szerokiego spek-
trum różnych dziedzin, jak strategia rozwoju produktów turystycznych.
Z punktu widzenia potencjalnego klienta, rozważającego dowolną formę podróży, produkt może

być zdefiniowany jako pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach
spędzenia czasu w miejscu docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako przeżycie dostępne
za określoną cenę3. Jest to więc strategia umożliwiająca realizację szerokiego spektrum projektów, nie
zawsze bezpośrednio związanych z turystyką. Świadczenie usług turystycznych związane jest bowiem
z komunikacją, budownictwem, handlem, kulturą, ochroną środowiska, edukacją itp.
B. Strategia rozwoju turystyki jest częścią strategii rozwoju regionu i musi zawierać w sobie koniecz-

ność współpracy wielu różnych branż i sektorów gospodarki.

1 Na podstawie: Słodowa-Hełpa M. 2006. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego w kontekście zasad i prio-
rytetów polityki strukturalnej oraz możliwości absorpcji funduszy UE. Materiały szkoleniowe. AE Poznań.

2 Gołembski G. 2005. Produkt turystyczny: szansa i wyzwanie. W: Walasek J. (red.), Promocja i kreowanie tury-
stycznego wizerunku Polski. POT, Warszawa, s. 62.

3 Middleton V.T.C. 1996. Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa, s. 89.



Na działania związane z kreowaniem produktu turystycznego składają się te bezpośrednio
związane z turystyką, np. budowa szlaków, odnawianie zabytków, opis i znakowanie tras, budowa in-
frastruktury noclegowej i gastronomicznej (turystyka w wąskim ujęciu), jak i te z turystyką związane
pośrednio np. ochrona środowiska, budowa dróg, powstawanie sklepów, punktów usługowych, in-
frastruktura techniczna i in. (turystyka w szerokim ujęciu).
C. Strategia jest wzorcem funkcjonowania i rozwoju regionu w zmieniającym się otoczeniu.

Szybkość zmian wymaga przyjęcia przez gospodarzy regionu sposobu reagowania i uprzedzania
tych zmian. Postępująca globalizacja w turystyce, zmiana stylu życia mieszkańców Polski i Europy
muszą zostać uwzględnione w tworzeniu długofalowych strategii. Dlatego wybór programów i ofert
poprzedzony został szerokim uzasadnieniem, bazującym na obserwowanych i przewidywanych tren-
dach w popycie turystycznym. Podmioty zaangażowane w realizację strategii powinny także pamię-
tać o potencjale tkwiącym w Internecie i tanich liniach lotniczych. Dobrze przygotowane strony inter-
netowe (dostępne w wersjach obcojęzycznych) umożliwiają dotarcie z ofertą do globalnego turysty –
mieszkańca dowolnego miejsca na świecie pod warunkiem, że dysponuje on dostępem do sieci. Tanie
linie lotnicze spowodowały z kolei, że podróżowanie po Europie stało się tanie jak nigdy dotąd. Obec-
ność nowoczesnego portu lotniczego w Poznaniu i dynamicznie rozwijająca się siatka połączeń z tego
lotniska stanowi szansę dla Mikroregionu WPN na przyciągnięcie do siebie turystów z Europy.
D. Strategia została opracowana metodą ekspercko-partycypacyjną w ramach współdziałania part-

nerów projektu.
Powszechne zaangażowanie wielu podmiotów umożliwiło uwzględnienie ich potrzeb w procesie

powstawania strategii (w treści strategii). W opracowywaniu strategii uczestniczyli eksperci z czte-
rech poznańskich uczelni: Akademii Ekonomicznej, Akademii Rolniczej, Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, Akademii Wychowania Fizycznego oraz jednej uczelni berlińskiej: Uniwersytetu Humboldta.
Udział ekspertów nie będących mieszkańcami Mikroregionu zagwarantował obiektywne spojrzenie
na obszar objęty strategią. Ponadto na treść dokumentu wpłynęły opinie różnych podmiotów, zarów-
no formalnych partnerów projektu: Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu i Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej, jak i różnych środowisk opiniujących, m.in.: harcerzy, cyklistów ze stowarzyszenia
„Komorzanka”, Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, przedstawicieli Automobilklubu Wielkopol-
skiego, a nawet rad parafialnych
E. Partnerzy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN.

Partnerami Strategii Rozwoju Turystyki i Rekreacji są gminy wchodzące w skład Mikroregionu
(Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Stęszew), Wielkopolski Park Narodowy, nad-
leśnictwa Babki i Konstantynowo. Wiele podmiotów zadeklarowało pomoc w tworzeniu i wdrażaniu
strategii. Są to: Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Agencja Informacji i Ochro-
ny Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Pa-
ństwowych w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Powiatowy
Urząd Pracy w Poznaniu, PTTK, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Fundacja Biblioteki Ekolo-
gicznej oraz inne organizacje ekologiczne.

Strategia powstała na podstawie różnorodnych źródeł informacji, zarówno o charakterze wtór-
nym, jak i pierwotnym.

Źródła wtórne to zbiory informacji już istniejących, z reguły przetworzonych, zebranych dla reali-
zacji celów innych niż opracowanie strategii. Informacje ze źródeł wtórnych pochodzą z publikowa-
nych lub niepublikowanych materiałów pisanych: raportów dotyczących gmin i projektów z udziałem
gmin Mikroregionu, dokumentów gminnych, wydawnictw WPN, stron internetowych, prac dyplo-
mowych studentów, opracowań naukowych i innych.

Źródła pierwotne to zbiory informacji, które powstały celowo dla potrzeb opracowania strategii.
Pracownicy naukowi Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Rolniczej w
Poznaniu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie przeprowadzili
szereg badań, których wyniki zdeterminowały wybór programów i ofert zaproponowanych do wy-
kreowania w strategii.
F. Przy opracowywaniu strategii przyjęto zasadę selektywności.

Budowa strategii wymaga podjęcia decyzji, które walory Mikroregionu stać się mogą jego wizy-
tówką i być przedmiotem działań promocyjnych. Zastosowanie tej zasady wynika z następujących
przesłanek:

• koncentracji wysiłku inwestycyjnego na wybranych obszarach, a nie rozpraszanie środków,
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• konieczności precyzyjnego podejmowania decyzji inwestycyjnych,

• potrzeby dostarczania gospodarzom danych obszarów zobiektywizowanej argumentacji do-
tyczącej wyboru przyszłych lokalizacji,

• minimalizacji ryzyka podejmowanych inwestycji4.
Na konieczność skoncentrowania działań wskazały badania prowadzone podczas opracowywania

strategii. Przedstawiciele branży turystycznej podkreślali, że działania na rzecz rozwoju turystyki pro-
wadzone na szczeblu lokalnym są chaotyczne, bez właściwej współpracy i koordynacji. Natomiast tu-
ryści wskazują na niedobór informacji lub szum informacyjny, co utrudnia dotarcie do poszukiwanych
atrakcji i dokonanie właściwego wyboru.

3.3. Zamierzenia strategiczne

3.3.1. Wizja i misja

Wizja jest koncepcją rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, obrazem przyszłości kreowanym
przez władze terytorialne oraz mieszkańców tego obszaru. Określenie najbardziej zasadniczych
dążeń, możliwego do osiągnięcia obrazu przyszłości Mikroregionu WPN w perspektywie 15–20 lat (a
więc wizji w koncepcji zarządzania strategicznego) nastąpiło podczas spotkania inaugurującego pro-
jekt Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego – Zielone Płuca Wielkopolski”5. Wśród uczestni-
ków wywodzących się z różnych środowisk i reprezentujących różne podmioty lokalne i regionalne
przeprowadzono badanie ankietowe, w którym spytano m.in. o najważniejsze elementy wizji Mi-
kroregionu WPN6. Według respondentów, Mikroregion WPN ma w przyszłości być (zgodnie z często-
ścią wskazań):
1. Atrakcyjną bazą wypoczynku turystyczno-rekreacyjnego dla mieszkańców mikroregionu, Poznania

i okolic, całej Wielkopolski czy gości spoza regionu, o bogatym zagospodarowaniu turystycznym i
okołoturystycznym (szlaki turystyczne, sieć komunikacyjna, programy rekreacyjne i kulturalne,
przewodnicy turystyczni, agroturystyka, kąpieliska i inne).

2. Obszarem o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, gdzie dba się o jego ochronę i zachowa-
nie walorów przyrodniczych.

3. Centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej, podnoszącym poziom świadomości społecznej i
postaw proekologicznych.

4. Obszarem rozpoznawalnym na turystycznej mapie kraju, objętym systemem informacji turystycz-
nej, promowanym w sposób zintegrowany.

5. Obszarem partnerskiej współpracy gmin Mikroregionu i Wielkopolskiego Parku Narodowego w ra-
mach kształtowania kompleksowego produktu turystycznego.

6. Obszarem uporządkowanej gospodarki przestrzennej, komunalnej, rozwijającym się gospodarczo
(wysoki wzrost PKB).
Poszczególne grupy elementów wizji przyszłości Mikroregionu WPN wyróżnione przez ankietowa-

nych można najzwięźlej ująć w następujący sposób (zgodnie z częstością wskazań):

• turystyka i rekreacja,

• ochrona środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna,

• wizerunek Mikroregionu,

• współpraca partnerska w Mikroregionie,

• gospodarka lokalna.
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4 Na podstawie: Założenia do Umiejscowienia Turystyki w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007–2013 oraz
Założenia do Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013, autor: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, przy
współpracy: dr. Piotra Zmyślonego i mgr. Łukasza Nawrota – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
2004.

5 Spotkanie odbyło się w dniu 15 marca 2006 r. w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.
6 Ornoch-Tabędzka M. Wyniki badania ankietowego wśród uczestników spotkania inaugurującego projekt: Mi-

kroregion WPN – Zielone Płuca Wielkopolski, marzec 2006.



Misja wynika z wizji i jest sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania jednostek za-
angażowanych w jej wdrażanie, jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliższych latach,
ale przede wszystkim jest najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu strategiczne-
go. Określenie misji służy ustaleniu wspólnych celów oraz budowaniu wspólnych wartości przy zaan-
gażowaniu różnych podmiotów. Deklaracja misji zawiera fundamentalne założenia, stanowi swoiste
credo wyrażające filozofię działania. Misja pokazuje cele działania podmiotu strategii oraz sposób do-
tarcia do tych celów przy uwzględnieniu zasobów będących w posiadaniu tego podmiotu7.

Misja Mikroregionu WPN, wypracowana podczas warsztatów strategicznych, brzmi następująco:
Mikroregion WPN, obszar ośmiu gmin skupionych wokół Wielkopolskiego Parku Narodowe-

go, udostępnia swoje bogate walory przyrodnicze i kulturowe obecnym i przyszłym pokole-
niom dla rozwoju krajoznawstwa i rekreacji.

Oferuje wysokiej jakości usługi, uwzględniając potrzeby turystów, mieszkańców Mikroregio-
nu i środowiska przyrodniczego.

3.3.2. Cele strategiczne

Cele strategiczne rozwoju turystyki wynikają z misji i są jej rozwinięciem. Najogólniej rzecz biorąc, cele
strategiczne opisują stan, który należy osiągnąć w przyszłości określonej założonym horyzontem cza-
sowym, wyznaczają cele szczegółowe i kierunki działania. Związane są z określeniem, jaki powinien
być podmiot i co należy zrobić, aby taki stan osiągnąć8.

Cele strategiczne zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji Mikroregionu WPN zostały
podzielone na trzy równorzędne grupy:
1) Cele przyrodnicze:

• zachowanie walorów przyrodniczych, zwłaszcza krajobrazowych,

• zachowanie bioróżnorodności gatunkowej,

• ochrona przed agresywną gospodarką przestrzenną obszaru otuliny parku,

• edukacja ekologiczna w duchu zrównoważonego rozwoju,

• integracja działań podmiotów na rzecz ochrony przyrody.
2) Cele społeczno-gospodarcze:

• urozmaicenie oferty wypoczynku i rekreacji mieszkańców Mikroregionu WPN,

• wzrost dochodów mieszkańców i budżetów lokalnych,

• ożywienie lokalnej przedsiębiorczości,

• poprawa estetyki otoczenia,

• poprawa infrastruktury komunalnej,

• umocnienie współpracy podmiotów funkcjonujących na obszarze Mikroregionu WPN,

• wzmocnienie u mieszkańców Mikroregionu WPN poczucia przynależności do obszaru atrakcyjne-
go turystycznie.

3) Cele związane z rozwojem turystyki i rekreacji:

• wykreowanie wizerunku Mikroregionu WPN jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,

• skierowanie ruchu turystycznego poza granice parku, do okolicznych miejscowości poprzez przy-
gotowanie ofert turystycznych uwzględniających różnorodne zasoby przyrodniczo-kulturowe,

• wykreowanie ofert turystycznych zaspokajających potrzeby różnorodnych grup turystów,

• poprawa infrastruktury turystycznej obszaru,

• wzrost satysfakcji z pobytu w Mikroregionie WPN.
Osiągnięcie wyżej wymienionych celów będzie możliwe poprzez wykreowanie i promocję produk-

tu turystycznego Mikroregionu WPN.
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7 Kosiedowski W. (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Towarzystwo Na-
ukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, s. 82.

8 Słodowa-Hełpa M., Strategie rozwoju regionalnego… op. cit.



3.4. Produkt turystyczny Mikroregionu WPN

3.4.1. Idea produktu turystycznego

Produkt turystyczny nie jest pojęciem jednoznacznym. Przedstawiciele władz regionalnych czy przed-
siębiorcy często postrzegają jego sens przez pryzmat własnych ofert. Mówią, że produktem jest cieka-
we miejsce, usługa hotelowa, ścieżka rowerowa czy wyciąg narciarski. Tak wąskie rozumienie produk-
tu nie ma nic wspólnego z oczekiwaniami turysty, dotyczącymi realizacji kompleksowych przeżyć
podczas wyjazdu. Dlatego rację mają ci, którzy określają go w sposób kompleksowy9.

Produkt turystyczny to dostępny na rynku (a więc mający określoną cenę) pakiet materialnych i
niematerialnych składników, umożliwiających realizację celu wyprawy turystycznej (wypoczynek, roz-
rywka, biznes, zwiedzanie, pielgrzymka i wiele innych).

Sam cel wyjazdu jest inspirowany istnieniem w konkretnym miejscu „czegoś”, co trzeba zobaczyć,
doświadczyć lub z czego trzeba skorzystać. Mogą to być walory naturalne (morze, góry, jeziora, las),
zabytki architektury, parki rozrywki, miejsca kultu, centra kongresowe, targi i wiele innych. Ale to
„coś” nie jest jeszcze produktem, a jedynie jego częścią składową10.

Produkt turystyczny cechuje kompleksowość, a jej efektem jest wielopodmiotowość w jego reali-
zacji. Elementy składowe produktu turystycznego możemy podzielić na materialne i niematerial-
ne. Mogą się one wiązać w sposób bezpośredni lub pośredni z rozwojem turystyki i rekreacji. Mate-
rialne elementy produktu turystycznego, które są bezpośrednio związane z obsługą turystów, to
m.in.: obiekty noclegowe, środki transportu turystycznego, dobra kultury, sale konferencyjne i kon-
gresowe, a także to, co można określić jako infrastrukturę turystyczną (szlaki, ścieżki, plaże, punkty in-
formacji turystycznej). Rozwój turystyki uzależniony jest też od inwestycji służących jej w sposób po-
średni. Do nich należą wykorzystywane także przez stałych mieszkańców: infrastruktura usługowa,
infrastruktura techniczna czy sieć komunikacyjna.

W tworzenie elementów składowych produktu turystycznego zaangażowany musi być zarówno
sektor publiczny, jak i prywatny. W związku z tym niezbędne jest zarządzanie produktem, wyma-
gające całościowych działań inwestycyjnych we wszystkich ogniwach łańcucha, opracowania wspól-
nej koncepcji działalności promocyjnej i procesu zarządzania jakością. Stawia to wyzwania dla władz i
społeczności regionów turystycznych11.

3.4.2. Rdzeń produktu turystycznego obszaru Mikroregionu WPN

Rozwój produktu uzależniony jest od opracowania jego rdzenia. Rdzeń produktu koresponduje ściś-
le z tzw. rdzeniem korzyści, związanym z głównym motywem wyprawy/podróżowania12. Jest to ta
część produktu, która decyduje o zainteresowaniu się turystów danym obszarem, stanowi podsta-
wową przyczynę wyboru danego miejsca jako celu wyjazdu bądź tranzytu. Rdzeń produktu dla obsza-
rów o dużej atrakcyjności turystycznej środowiska naturalnego określony jest na podstawie szcze-
gółowej charakterystyki wybranego regionu.

Za rdzeń produktu turystycznego Mikroregionu WPN można uznać unikatowe walory
przyrodnicze, kulturowe i historyczne umożliwiające realizację różnorodnych form aktywno-
ści turystycznej i rekreacyjnej z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury.
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9 Gołembski G., Produkt turystyczny: szansa i wyzwanie… op. cit., s. 57.
10 Ibidem, s. 57.
11 Gołembski G., Produkt turystyczny: szansa i wyzwanie… op. cit., s. 59–61.
12 Ibidem, s. 69.



3.5. Segmentacja

3.5.1. Idea segmentacji

Ze względu na fakt, iż popyt turystyczny jest bardzo złożony (potrzeby turystów są liczne i zróżnicowa-
ne), nie sposób, by podmioty działające w regionie turystycznym mogły zaspokoić wymagania wszyst-
kich odwiedzających. Każdy z nich charakteryzuje się określonymi cechami natury obiektywnej (niezale-
żne od osobowości odwiedzających), jak i subiektywnej (zależne od czynników psychologicznych).

W związku z powyższym popyt turystyczny dzieli się na względnie jednorodne pod względem ww.
kryteriów grupy odwiedzających – tzw. segmenty. Gdy nie ma możliwości zaspokojenia globalnego
popytu należy dostosować ofertę regionu turystycznego do wybranych segmentów, by sprostać ich
szczególnym wymaganiom (każdy segment zgłasza inne potrzeby, niektóre preferencje mogą się po-
krywać, ale nigdy nie będą identyczne, np. turystyka kulturowa a wypoczynkowa).

3.5.2. Metodologia wyboru segmentów docelowych – docelowych form turystyki

Segmentację dla potrzeb opracowywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego przeprowadzono w trzech etapach: pierwszy po-
legał na wyborze segmentów potencjalnych (form turystyki możliwych do uprawiania na terenie Mi-
kroregionu ze względu na zgłaszany popyt oraz zasoby tego obszaru), drugi – na selekcji wybranych
w etapie pierwszym grup potencjalnych, co pozwoliło wytypować segmenty docelowe (wg kryteriów
przedstawionych w dalszej części dokumentu), w trzecim etapie segmenty docelowe zagregowano w
programy (rys. 1).
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Strona popytowa Strona podażowa

Etap pierwszy

Segmenty potencjalne

Etap drugi

Segmenty docelowe

Etap trzeci

Segmenty pogrupowane w programy

Rys. 1. Etapy procesu segmentacji
Źródło: opracowanie własne.



3.5.3. Potencjalne i docelowe formy turystyki

Realizacja etapu pierwszego (wybór segmentów potencjalnych) nastąpiła w oparciu o źródła infor-
macji dotyczące zarówno strony popytowej (potrzeby i oczekiwania odwiedzających), jak i poda-
żowej (zasoby Mikroregionu, możliwości zaspokajania potrzeb). Źródła informacji zawarte są w tabeli
1. Wyznaczone segmenty są efektem odpowiedzi na pytania: jakie formy turystyki najlepiej odpowia-
dają istniejącej bazie i środowisku naturalnemu regionu oraz jakie potrzeby można zaspokajać, dys-
ponując określonymi zasobami w Mikroregionie.

W efekcie wybrano te formy turystyki (segmenty potencjalne), które mogą się rozwinąć na terenie
Mikroregionu WPN.

Analiza strony popytowej pozwoliła na wstępną realizację pierwszego etapu segmentacji w
oparciu o kryterium, jakim jest między innymi cel przyjazdu (czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie:
dlaczego osoba zdecydowała się przyjechać do Mikroregionu, czego w nim poszukuje?). Na podsta-
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Tabela 1. Źródła informacji na potrzeby wyznaczania segmentów potencjalnych

Źródła składające się na stronę popytową Źródła składające się na stronę podażową

• trendy społeczno-gospodarcze

• wywiady zogniskowane (badania focus group: stu-
denci, rodziny z dziećmi, biura podróży, właściciele
hoteli i restauracji)13

• badania przeprowadzone przez pracowników i stu-
dentów Akademii Rolniczej w Poznaniu w maju
200614

• badania przeprowadzone wśród turystów zagra-
nicznych w Poznaniu i w regionie WPN w lipcu 2006
przez studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu15

• sondaże przeprowadzone w ramach wcześniejszego
projektu pt. „Dialog w gminach Mikroregionu WPN
– źródłem lokalnych inicjatyw i współpracy w zakre-
sie rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej”16

• badania w ramach prac magisterskich studentów
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu dotyczących
gmin Mikroregionu WPN17

• raport „Atrakcyjność i zagospodarowanie turystycz-
ne Mikroregionu WPN”18

• badania przeprowadzone przez pracowników i stu-
dentów Akademii Rolniczej w Poznaniu19

• badania terenowe ekspertów Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu20

Źródło: opracowanie własne.

13 Isański J., Podemski K., Ornoch-Tabędzka M., Opracowanie wyników zogniskowanych wywiadów grupowych
(focus group interview) przeprowadzonych w ramach projektu Mikroregion WPN – Zielone Płuca Wielkopolski,
maj 2006.

14 Spychała A., Mikroregion WPN w oczach turystów i mieszkańców – badania ankietowe, maj 2006
15 Isański J., Ornoch-Tabędzka M., Atrakcyjność turystyczna regionu Wielkopolskiego Parku Narodowego według

turystów zagranicznych, lipiec 2006.
16 Ornoch-Tabędzka M., Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w gminach obejmujących obszar wewnątrz i

wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego, wyniki badań ankietowych wśród młodzieży i wśród dorosłych, li-
stopad 2005.

17 Zawodny P., Możliwości kształtowania produktu turystycznego w gminie Komorniki; Kasprzak B. Możliwości
rozwoju produktu turystycznego w gminie Stęszew z uwzględnieniem aktywnych form turystyki, marzec 2006.

18 Byczyńska A., op.cit.
19 Czarnecka B., Spychała A., Badania rynku turystki wiejskiej, głównie rynku agroturystycznego dla potrzeb pro-

jektu „Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego – Zielone Płuca Wielkopolski” – badania inwentaryza-
cyjne, maj–czerwiec 2006.

20 Majewska, J. Czernek K., Reksiak-Urbanowicz M., Olszewski M., Badanie terenowe podaży usług turystycznych
w Mikroregionie WPN, czerwiec 2006.

13 Isański J., Podemski K., Ornoch-Tabędzka M., Opracowanie wyników zogniskowanych wywiadów grupowych
(focus group interview) przeprowadzonych w ramach projektu Mikroregion WPN – Zielone Płuca Wielkopolski,
maj 2006.

14 Spychała A., Mikroregion WPN w oczach turystów i mieszkańców – badania ankietowe, maj 2006
15 Isański J., Ornoch-Tabędzka M., Atrakcyjność turystyczna regionu Wielkopolskiego Parku Narodowego według

turystów zagranicznych, lipiec 2006.
16 Ornoch-Tabędzka M., Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w gminach obejmujących obszar wewnątrz i

wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego, wyniki badań ankietowych wśród młodzieży i wśród dorosłych, li-
stopad 2005.

17 Zawodny P., Możliwości kształtowania produktu turystycznego w gminie Komorniki; Kasprzak B. Możliwości
rozwoju produktu turystycznego w gminie Stęszew z uwzględnieniem aktywnych form turystyki, marzec 2006.

18 Byczyńska A., op.cit.
19 Czarnecka B., Spychała A., Badania rynku turystki wiejskiej, głównie rynku agroturystycznego dla potrzeb pro-

jektu „Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego – Zielone Płuca Wielkopolski” – badania inwentaryza-
cyjne, maj–czerwiec 2006.

20 Majewska, J. Czernek K., Reksiak-Urbanowicz M., Olszewski M., Badanie terenowe podaży usług turystycznych
w Mikroregionie WPN, czerwiec 2006.



wie analizy trendów społeczno-gospodarczych, badań focus group i innych źródeł (ze strony popyto-
wej) można uznać, iż wizyty w Mikroregionie mają na celu:

• chęć poznania dziedzictwa kulturowego tego miejsca,

• chęć wypoczynku z daleka od hałasu miejskiego w ciszy, na łonie natury,

• spacer ścieżkami dydaktycznymi i edukację w zakresie przyrody oraz bezpośredni z nią kontakt,

• chęć załatwienia spraw biznesowych,

• chęć spędzenia czasu na wsi, poznania życia ludności wiejskiej itp.
Analiza strony podażowej dotyczyła zasobów i infrastruktury znajdującej się na terenie Mikrore-

gionu. Po przeanalizowaniu źródeł informacji, a także uwzględniając wcześniej przeprowadzoną ana-
lizę popytu, wyodrębniono następujące potencjalne formy turystyki (segmenty): turystyka kulturowa,
piesza, rowerowa, wodna, konna, edukacja ekologiczna, turystyka biznesowa, agroturystyka i impre-
zy kulturalne.

W drugim etapie potencjalne segmenty zostały szczegółowo ocenione, tak aby w myśl zasady se-
lektywności skoncentrować wysiłki na tych formach turystyki, które mają największe szanse na roz-
wój w Mikroregionie. Do oceny segmentów przyjęte zostały następujące kryteria:

• dostępność zasobów (rozwijamy te formy turystyki, dla których istnieją wyróżniające zasoby),

• korzyści/nakłady (rozwijamy te formy turystyki, dla których efekty są relatywnie największe w sto-
sunku do niezbędnych nakładów),

• wpływ na środowisko (rozwijamy te formy turystyki, w przypadku których negatywny wpływ na
środowisko jest minimalny, i te, w przypadku których nie ma prawnych ograniczeń, wynikających z
ochrony środowiska).
Do oceny segmentów zastosowano syntetyczną miarę, będącą pochodną ww. kryteriów.

Tabela 2. Syntetyczne miary do oceny potencjalnych form turystyki

Skala ocen (słownie) Uwagi

0 (zero) brak możliwości rozwoju danej formy turystyki

1 (jeden) małe możliwości rozwoju – znaczenie lokalne danej formy turystyki/rekreacji

2 (dwa) średnie możliwości rozwoju – znaczenie regionalne danej formy
turystyki/rekreacji

3 (trzy) duże możliwości rozwoju – wiodące produkty – oferty turystyczne;
znaczenie ponadregionalne danej formy turystyki/rekreacji

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki oceny segmentów (form turystyki) przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Ocena potencjalnych form turystyki i rekreacji w Mikroregionie WPN

Piesza21 Rowero-
wa22 Wodna23

Edukacja
ekologi-
czna24

Agro-
turystyka25 Konna26

Imprezy
kultural-

ne27

Bizneso-
wa28

Kulturo-
wa29

Komorniki 2 2 1 3 1 1 3 3 3
Luboń 1 3 2 2 0 0 1 1 3
Puszczykowo 3 3 2 1 0 2 1 3 3
Mosina 2 3 3 3 3 3 2 2 3
Stęszew 3 3 2 1 2 1 1 3 2
Dopiewo 2 3 1 2 1 1 1 1 2
Brodnica 3 3 2 1 2 3 1 1 3
Kórnik 2 3 2 3 1 1 2 2 3
WPN 3 3 0 3 0 1 1 0 2
Częstość (3 i 2) 8 9 6 6 3 3 3 5 9

Źródło: opracowanie własne.

Częstość występowania oceny dwa i trzy wskazuje na te formy turystyki, które mają największe
szanse na rozwój w całym Mikroregionie. Ostatecznie wybrano następujące segmenty docelowe (for-
my turystyki): turystyka kulturowa, piesza, rowerowa, wodna, konna, edukacja ekologiczna.
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Wymienione wyżej segmenty pogrupowano w trzy programy:
1. kulturowy,
2. wypoczynkowy,
3. edukacji ekologicznej.

3.5.4. Profilowanie segmentów

Po identyfikacji segmentów musi nastąpić ich tzw. profilowanie, czyli dokładniejsze scharakteryzowa-
nie, z uwzględnieniem kryteriów obiektywnych (niezależnych od samego podmiotu) oraz subiektyw-
nych (psychologicznych, zależnych od podmiotu, np. osobowość, styl życia itp.). Profilowanie pozwa-
la na odpowiedź na pytania, kim są turyści, do których kierujemy ofertę, jakie są ich potrzeby,
oczekiwania itp. Taka charakterystyka ma posłużyć przygotowaniu ofert turystycznych w najwyższym
stopniu zaspokajających potrzeby poszczególnych segmentów rynku. Profilowanie przeprowadzone
zostało dla segmentów zagregowanych w programy.
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Tabela 4. Profil docelowych form turystyki w ramach trzech programów

Program kulturowy

Kryteria
demograficzne i
geograficzne

• wiek: przede wszystkim dorośli i młodzież, często podróżujący grupowo (wycieczki
szkolne),

• pochodzenie turysty:

– odwiedzający z zagranicy oraz z różnych regionów na terenie kraju, głównie w od-
niesieniu do najbardziej identyfikowalnych (sztandarowych) walorów kulturowych
(np. Kórnik, Rogalin),

– odwiedzający z terenów Wielkopolski,
– mieszkańcy Mikroregionu WPN,

21 Uzasadnieniem przyznanych punktów jest występowanie na całym bogatym w zasoby przyrodnicze i krajobra-
zowe obszarze Mikroregionu szlaków pieszych, brak konieczności ponoszenia kosztownych inwestycji dla roz-
winięcia tej formy turystyki, w minimalnym stopniu oddziałującej na środowisko.

22 J.w. w odniesieniu do szlaków rowerowych.
23 Punkty przyznano na podstawie występowania akwenów, ale jednocześnie z uwzględnieniem ograniczeń

prawnych w zakresie uprawiania turystyki wodnej (stąd wyłączenie z projektowania ofert turystyki wodnej je-
zior na terenie WPN) oraz zagospodarowanie tych akwenów.

24 Uzasadnieniem przyznanych punktów jest występowanie i ranga ścieżek edukacyjnych oraz obiektów muzeal-
no-dydaktycznych na obszarze poszczególnych gmin Mikroregionu oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego.

25 Punkty przyznano, uwzględniając występowanie i atrakcyjność obiektów agroturystycznych na danym obsza-
rze Mikroregionu oraz uwarunkowania ich powstawania i funkcjonowania w przyszłości.

26 Uzasadnieniem przyznanych punktów jest istnienie stadnin koni, ośrodków jeździeckich, szlaków konnych
oraz ich lokalizacja i przebieg z uwzględnieniem stopnia oddziaływania na środowisko (np. 1 punkt w przypad-
ku WPN nie oznacza braku tras konnych – występuje ich tutaj ponad 24 km, ale zamiar rozwijania tej formy tu-
rystyki poza obszarem parku dla lepszej ochrony jego zasobów przyrodniczych).

27 Punkty przyznano, uwzględniając organizowanie i rangę (zasięg oddziaływania) imprez kulturalnych w po-
szczególnych gminach Mikroregionu oraz na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (np. najwięcej punk-
tów przyznano gminie Komorniki ze względu na ciekawe i liczne imprezy edukacyjno-rekreacyjne o randze re-
gionalnej i krajowej organizowane w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Szreniawie).

28 Uzasadnieniem przyznanych punktów jest występowanie i atrakcyjność dla turystyki biznesowej ośrodków
szkoleniowych i obiektów noclegowych organizujących konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe itp.

29 Punkty przyznano, uwzględniając występowanie, atrakcyjność i stan zagospodarowania obiektów dziedzictwa
kulturowego, takich jak: dwory, pałace, zamki, muzea, zespoły parkowe, ale też zakłady przemysłowe udo-
stępniane do zwiedzania (liczne na obszarze całego Mikroregionu).
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Potrzeby,
osobowość,
styl życia

• ciekawi świata, poszukują nowych wrażeń,

• wymagają profesjonalnej obsługi (zgłaszają zapotrzebowanie na przewodnika, pilota
o odpowiednich kwalifikacjach),

• poszukują rzetelnej informacji o walorach kulturowych jeszcze przed wyjazdem tury-
stycznym,

• poszukują informacji na trasie (właściwe oznakowanie), w pobliżu walorów kulturo-
wych oraz na miejscu (w trakcie zwiedzania),

• chcą uczestniczyć w ciekawych imprezach,

• oczekują odpowiedniego zagospodarowania obiektów kulturowych i terenów, na
których się one znajdują, w tym udogodnień dla osób niepełnosprawnych,

• poszukują obiektów gastronomicznych, punktów informacji turystycznej, parkingów
itp.,

• preferują samochód jako środek komunikacji,

• odwiedzający całoroczni,

Motywy
(poszukiwane
korzyści)

• motywy edukacyjne (kultura, historia, sztuka, architektura) – zwiedzanie intere-
sujących miejsc i zabytków, poznawanie przeszłości, refleksja nad teraźniejszością i
przyszłością,

• motywy poznawcze – zapoznanie się ze sposobami życia miejscowej ludności,

• realizacja programu szkolnego (wycieczki edukacyjne).

Program wypoczynkowy

Kryteria
demograficzne i
geograficzne

• wiek: rodzaj form turystyki jest zróżnicowany w zależności od stopnia trudności ak-
tywności i sprawności wynikającej m.in. z wieku; dla osób starszych wskazane są
spokojniejsze formy turystyki wypoczynkowej,

• pochodzenie turysty: studenci, harcerze, rodziny z dziećmi i inni,

• wykształcenie: raczej średnie i wyższe,

• dochód: formy turystyki wypoczynkowej różnią się kosztami związanymi z jej upra-
wianiem; turystyka piesza nie wymaga dużych dochodów, turystyka wodna i konna
stawiają przed turystą wymagania finansowe,

• geografia: głównie mieszkańcy Poznania i Mikroregionu WPN,

Potrzeby,
osobowość,
styl życia

• poszukują ciekawych miejsc atrakcyjnych pod względem krajobrazowym, ciszy, spo-
koju,

• istotna dostępność szlaków turystycznych, map oraz informacji o szlakach pieszych,
rowerowych i konnych, stopniu ich trudności, przystosowaniu dla niepełnospraw-
nych, czasie trwania, atrakcjach zlokalizowanych wzdłuż szlaku, także o ciekawost-
kach przyrodniczych terenu,

• konieczna mała infrastruktura (ławeczki, punkty widokowe, mapy, wiaty, miejsca pik-
nikowe i biwakowe, kosze na śmieci w miejscach piknikowych, punkty małej gastro-
nomii),

• przywiązują znaczenie do czystości środowiska przyrodniczego i kontaktu z przyrodą,

• zainteresowani imprezami, np. rajdami pieszymi, rowerowymi i innymi,

• największe natężenie ruchu odwiedzających to okres wiosny, lata i jesieni,

Motywy
(poszukiwane
korzyści)

• poprawa kondycji psychicznej (odpoczynek z daleka od zgiełku, na czystym powie-
trzu),

• poprawa kondycji fizycznej,

• możliwość poznania i spotkań z ludźmi (wycieczki klasowe), spędzenia czasu z ro-
dziną.

Program edukacji ekologicznej

Kryteria
demograficzne
i geograficzne

• wiek: dzieci i młodzież w wieku szkolnym (głównie wycieczki szkolne) oraz miłośnicy
przyrody bez względu na wiek,

• geografia: osoby z obszaru Mikroregionu WPN oraz z Poznania, a także spoza woje-
wództwa Wielkopolskiego,



W efekcie wyboru docelowych form turystyki i sprecyzowania potrzeb odwiedzających dokonano
opracowania konkretnych ofert turystycznych dla Mikroregionu WPN.

3.6. Metodologia opracowywania programów i ofert turystycznych

W ramach opracowywania ofert wytypowano szczegółowe propozycje produktowe oraz wskazano
działania organizacyjne i inwestycyjne związane z ich „materializacją” (urzeczywistnieniem).

Poszczególne programy bazują na dominujących, względnie jednorodnych grupach zasobów tu-
rystycznych Mikroregionu WPN, które stanowią podstawę wyodrębnienia ofert turystycznych. W ra-
mach programu możliwe jest zaproponowanie wielu ofert, których wspólnym rdzeniem jest określo-
ny rodzaj zasobów Mikroregionu WPN.

Prace nad ofertami turystycznymi realizowano w dwóch etapach:
Etap 1. Wytypowanie ofert turystycznych związanych z danym zasobem Mikroregionu WPN,
Etap 2. Wskazanie potrzeb inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie udostępniania i poprawy

stanu zasobów.

3.7. Program kulturowy

3.7.1. Uzasadnienie wyboru programu

„Niejedną poza tem spotkać można w okolicach Poznania, godną uwagi, wielkopolską lub szlachecką
siedzibę, pałace stylowe, obfitujące w pamiątki historyczne i dzieła, stare dwory mieszczące bogate
archiwa i zbiory. Świadczą one o dawnej kulturze kraju, podobnie jak odwieczne po wsiach rozsiane
kościoły” (R. Wagner, Cuda Polski. Wielkopolska).
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Potrzeby,
osobowość,
styl życia

• przywiązują znaczenie do ekologii i kontaktu z przyrodą i kulturą,

• przyciąga ich dobra kuchnia, przede wszystkim „zdrowa żywność” oraz żywność eko-
logiczna,

• lubią wycieczki po okolicy (lasy, jeziora, zabytki),

• w przypadku zielonych szkół ważna cena noclegu,

• oczekują bezpiecznej infrastruktury dla dzieci,

• poszukują unikalnych walorów przyrodniczych, krajoznawczych, ścieżek dydaktycz-
nych, pomników i rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych (w tym programów
i ofert dla zielonych szkół),

• poszukują fachowej obsługi: przewodnicy, leśnicy wyposażeni w pomoce dydaktycz-
ne,

• pobyt kilkugodzinny (z wyjątkiem zielonych szkół),

• odwiedzający sezonowi związani z przerwami szkolnymi,

• pobyty najczęściej wiosną i jesienią,

Motywy
(poszukiwane
korzyści)

• realizacja indywidualnych zainteresowań (edukacja ekologiczna, kultura),

• możliwość spędzenia czasu w gospodarstwie rolnym (edukacja dzieci), oderwanie się
od codziennego zgiełku wielkomiejskiego,

• możliwość spotkań i poznania ludzi, wycieczki szkolne (zielone szkoły),

• wypoczynek w czystym otoczeniu, ciszy.

Źródło: opracowanie własne.



Uzasadnienia wyboru programu można dokonać w oparciu o obserwowane trendy w turystyce
kulturowej, unikatowe walory kulturowe na terenie Mikroregionu WPN oraz stan zagospodarowania
turystycznego Mikroregionu WPN związany z tymi walorami kulturowymi30.

3.7.1.1. Trendy – turystyka kulturowa

Turystyka kulturowa jest współcześnie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku tury-
stycznego. Stanowi to niewątpliwie szansę aktywizacji społecznej i gospodarczej dla regionów tury-
stycznych. Badania przeprowadzone przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Edukacji w Turystyce i Wy-
poczynku w 15 krajach europejskich w latach 1992 i 1997 potwierdziły, że we współczesnym
społeczeństwie wzrasta pragnienie doświadczenia czegoś nowego, zdobycia dodatkowej wiedzy, a
kultura zdecydowanie może stanowić źródło takich doznań31. Mimo rozwoju nowoczesnych środków
przekazu, jak Internet czy telewizja, dzięki którym, nie opuszczając miejsca zamieszkania, można uzy-
skać informacje o każdym niemal miejscu na świecie, czynniki kulturowe są ciągle postrzegane jako
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Rys. 2. Schemat wyodrębniania ofert turystycznych w ramach trzech programów
Źródło: opracowanie własne.

30 Por. Byczyńska A., Raport: Atrakcyjność i zagospodarowanie turystyczne Mikroregionu Wielkopolskiego Parku
Narodowego.

31 Gaworecki W. 2003. Turystyka. PWE, Warszawa, s. 82.



atrakcje turystyczne i przyciągają wielu odwiedzających. Do motywów uprawiania turystyki kulturo-
wej zaliczyć można między innymi: chęć poznania nowych miejsc, lokalnej społeczności i jej kultury,
zainteresowanie historią, architekturą, sztuką, także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych czy
artystycznych32. Tworzenie szlaków kulturowych pozwala natomiast dostarczyć turystom nie tylko
wrażeń i wiedzy, lecz także umożliwia skierowanie ruchu turystycznego na obszary do tej pory tury-
stycznie niewykorzystane, odkrycie mało znanych, pojedynczych zabytków, które połączone w jedną
całość mogą stanowić kompleksową i zaspokajającą potrzeby odwiedzających ofertę.

3.7.1.2. Walory kulturowe Mikroregionu WPN

Stworzenie tego rodzaju szlaku kulturowego na obszarze Mikroregionu WPN jest możliwe dzięki bo-
gactwu i różnorodności wyjątkowych obiektów zabytkowych, w szczególności zespołów dwor-
sko-pałacowych, zlokalizowanych na tym terenie. Możliwości rozwoju turystyki kulturowej wynikają z
bliskości granicy z Niemcami i charakterystycznego dla tego kraju wysokiego zainteresowania wyjaz-
dową turystyką zagraniczną, a także organizowania na terenie Poznania różnego rodzaju imprez tar-
gowych, przyciągających rzesze turystów biznesowych, między innymi z Niemiec. Wielu z nich chęt-
nie skorzysta z noclegu w odrestaurowanych pałacach i zamkach, pełniących obecnie rolę hoteli (np.
dwór w Brodnicy, pałac w Jaszkowie czy dworek Skórzewski).

Dodatkowym, niepowtarzalnym atutem jest historia licznych miejscowości Mikroregionu WPN i
zlokalizowanych na ich terenie obiektów zabytkowych, z którymi wiążą się nazwiska wielu znamieni-
tych Polaków. Przykładowo wieś Manieczki należała w latach 1781–1822 do Józefa Wybickiego, twór-
cy słów hymnu narodowego. Także w historię miejscowości Konarzewo wpisują się znane polskie na-
zwiska: właściciel wsi – Maciej Radomicki – generał i wojewoda wielkopolski, za jego czasów
powstała w Konarzewie barokowa rezydencja parkowo-pałacowa, którą w 1806 roku wraz z Dezyde-
rym Chłapowskim odwiedził Napoleon Bonaparte. Zamek w Kórniku, należący w przeszłości do ro-
dzin Działyńskich i Zamoyskich stanowi siedzibę muzeum oraz Biblioteki Kórnickiej PAN. W tamtej-
szym parku angielskim, utworzonym na życzenie Tytusa Działyńskiego, mieści się dziś znane nie tylko
w kraju arboretum. Ogromne zainteresowanie odwiedzających wzbudza pałac w Rogalinie, należący
w drugiej połowie XVIII wieku do Kazimierza Raczyńskiego, późniejszego marszałka koronnego na
dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Znajduje się w nim galeria obrazów z dziełami Matejki,
Malczewskiego, Fałata, Chełmońskiego czy Boznańskiej. W Rogalińskim Parku Krajobrazowym mieści
się ponadto unikatowe w skali europejskiej skupisko starych dębów. Pobliski folwark, obecnie gospo-
darstwo rolne wraz ze stajnią i ośrodkiem jazdy konnej, utrzymywany przez Fundację Raczyńskich, za-
wiera ślady gospodarki trójpolowej, a następnie gospodarki kapitalistycznej wielkoobszarowej (pola
wielkoblokowe). Podziały gruntów zaznaczone starymi kopcami ściennymi i węgielnymi mają genezę
jeszcze średniowieczną. Praktycznie cały obszar Rogalina zasługuje na uznanie za pomnik historii.

To tylko niektóre elementy, składające się na ofertę turystyki kulturowej Mikroregionu WPN, które
już teraz przyciągają zainteresowanych historią, architekturą czy sztuką. Wiele obiektów jest jeszcze
zaniedbanych, wymaga zagospodarowania i rewitalizacji. Należą do nich np. zespół folwarczny i
dworek z połowy XIX wieku we wsi Trzebaw, położony w sercu Wielkpololskiego Parku Narodowego,
czy wymieniane dalej dwory w Grzybnie i Żabnie.

Wśród walorów kulturowych Mikroregionu WPN należy również wskazać Muzeum-Pracownię Li-
teracką znanego podróżnika Arkadego Fiedlera, która mieści się w Puszczykowie, jak również Mu-
zeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

3.7.1.3. Stan zagospodarowania turystycznego Mikroregionu WPN związany z walorami
kulturowymi

Z rozwojem turystyki kulturowej na obszarze Mikroregionu WPN wiąże się jednakże wiele proble-
mów, których w tym miejscu nie sposób pominąć. Tutejsze zespoły dworsko-pałacowe powstały w
różnych epokach historycznych, w różnym stopniu uległy też dewastacji, a dziś także wykorzystywa-
ne są w zupełnie różnych celach. Część z nich znana jest nie tylko w Wielkopolsce, lecz w całym kraju i
za granicą, np. zespół zamkowy w Kórniku, pałac w Rogalinie, barokowa rezydencja parkowo-pałaco-
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32 Jagusiewicz A. 2002. Dziedzictwo kulturowe w turystyce polskiej. W: Problemy turystyki. Instytut Turystyki,
Warszawa, 1–2: 110.



wa w Konarzewie. Na obszarze Mikroregionu zlokalizowane są jednak jeszcze inne, mniej znane, lecz
także ciekawe i godne odwiedzenia dwory i pałace – siedziby ziemiańskie, które niewątpliwie wyma-
gają większej promocji. Niestety wiele z nich popadło w ruinę, gdy od czasów II wojny światowej zo-
stały odebrane właścicielom i zaczęły pełnić różne funkcje, np. szkół czy przedszkoli (dwór w Grzyb-
nie, Żabnie). Niejednokrotnie też otoczenie wokół zespołów dworsko-pałacowych wymaga
zagospodarowania (np. teren wokół pałacu w Jeziorkach i Konarzewie). Dodatkowo część z tych, któ-
re zostały przebudowane, utraciła pierwotny styl, co istotnie obniżyło ich znaczenie jako zabytków
kultury (na przykład dwór w Dąbrówce, Plewiskach, Trzcielinie czy dworek w Komornikach). Obecnie
wiele pałaców i dworów przejmuje Skarb Państwa lub prywatni właściciele, którzy niestety często nie
posiadają wystarczających środków finansowych, by przywrócić im dawny wygląd. Zabytki najbar-
dziej cenne dla kultury regionu powinny jednak zostać choć w części udostępnione zwiedzającym, by
w ten sposób umożliwić korzystny dla regionu, turystów i właścicieli rozwój turystyki kulturowej
(przykładowo pałac w Konarzewie, stanowiący obecnie siedzibę spółki prywatnej, przeznaczony do
remontu i nie użytkowany, co prawda odremontowany, lecz będący własnością banku). Wiele ze-
społów dworsko-pałacowych zachowało się jednak w bardzo dobrym stanie, np. zamek Kórnicki,
pałac w Rogalinie czy w Jeziorkach.

3.7.2. Cele dla rozwoju turystyki w ramach programu kulturowego

Wyeksponowanie bogactwa zasobów kulturowych, współwystępujących z niepowtarzalnymi zaso-
bami przyrodniczymi poprzez:

Etap 1. Wytypowanie ofert turystycznych, zaspokajających potrzeby poznawcze związane z histo-
rią i zabytkami Mikroregionu (wskazanie i pogrupowanie zasobów).

Etap 2. Wskazanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie udostępniania i poprawy stanu zasobów kul-
turowych (oznakowanie tras, renowacja obiektów, mała architektura) oraz osób odpowiedzialnych
za działania w zakresie wyeliminowania braków infrastrukturalnych i organizacyjnych.

Wymienione etapy służą szczegółowemu opracowaniu poszczególnych ofert. W ramach każdej
wyodrębnionej oferty wskazywane są zasoby, na których ona bazuje, a jednocześnie stan istniejącego
zagospodarowania turystycznego oraz potrzeby infrastrukturalne i organizacyjne w tym zakresie.

Oferty w strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Mikroregionu WPN mogą z jednej strony
stanowić nowe propozycje na bazie istniejących uwarunkowań lub z drugiej strony dotyczyć wskazań
co do poprawy udostępniania i lepszego wykorzystania propozycji już istniejących.

3.7.3. Oferty w ramach programu kulturowego

W ramach programu kulturowego wytypowane zostały dwie oferty: Trasa Kórnicka oraz Pałace i
Dworki Mikroregionu WPN.

3.7.3.1. Trasa Kórnicka

Etap 1. Wytypowanie oferty
Oferta „Trasa Kórnicka” nie jest propozycją nową, lecz ze względu na

niedostatki w zakresie infrastruktury i promocji wymaga ona podjęcia
określonych działań, by mogła być identyfikowana jako produkt tury-
styczny Mikroregionu WPN. Trasa Kórnicka powstała jako pierwsza w
Polsce trasa motoryzacyjna dla turystów. Wyznaczona została w 1998
roku na zlecenie ówczesnego Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, sfi-
nansowana ze środków Unii Europejskiej, a oznakowaniem zajęły się
automobilkluby: holenderski KNWB i niemiecki ADAC. Jest ona odpo-
wiedzią na wciąż wzrastającą liczbę zmotoryzowanych i coraz większe
wykorzystanie samochodu jako środka transportu przez grupę tury-
stów ceniących sobie wygodę, niezależność od innych środków loko-
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Rys. 3. Oznakowanie Trasy
Kórnickiej.

Źródło: www. kornik.pl



mocji, zainteresowanych regionem – skłon-
nych do łączenia podróży do miejsca
docelowego z wycieczką krajoznawczą. Szlak
pozwala zmotoryzowanym na dogodny do-
jazd i wybór najciekawszych obiektów oraz
miejsc i zapoznanie się z zabytkami kultury i
historii oraz urokami przyrody Wielkopolski,
a w szczególności Mikroregionu WPN (m.in.
zamek i arboretum w Kórniku, zabytkowe
domy i kościoły, grodzisko w Bninie, pałace i
dęby rogalińskie w Rogalinie, kościółek
drewniany w Rogalinku czy muzea). Przy tra-
sie znajduje się kilka hoteli, restauracji i
miejsc postojowych dla podróżnych.

W Poznaniu, w pobliżu ratusza w Kórniku,
przy pałacu w Rogalinie oraz w Puszczykowie
w pobliżu Muzeum Arkadego Fiedlera usta-
wiono 4 duże tablice z mapą turystyczną tra-
sy. Na każdej mapie zaznaczone zostało miej-
sce, w którym turysta się znajduje oraz opis
trasy w języku polskim, angielskim i niemiec-
kim. Drogowskazami dla turystów na Trasie
Kórnickiej zostały także niebiesko-białe tabli-
ce, kierujące do najciekawszych miejsc, tabli-
ce z mapkami oraz sześciokątne, brązowe ta-
blice z napisem „Trasa Kórnicka“ (por. rys. 3).

Łącznie na 80-kilometrowej trasie rozstawiono ponad 60 tablic33. Od niedawna przy Rondzie Rataje w
Poznaniu stoi duża, przejrzysta i bardzo czytelna tablica informująca m.in. o kierunku zjazdu do zam-
ku w Kórniku (na białym tle brązowy napis z piktogramem zamku). Do tej pory była tu tylko mała i
słabo czytelna tablica w kształcie strzałki kierunkowej z nazwą miejscowości Kórnik, umieszczona już
na samym rondzie, bez wcześniejszej informacji tuż przed wjazdem na skrzyżowanie.

Trasa rozpoczyna się w Poznaniu przy skrzyżowaniu ulic Droga Dębińska i Królowej Jadwigi i wiedzie
do Kórnika, dalej przez Bnin, Konarskie i Radzewice do Rogalina, następnie do Muzeum Arkadego Fiedle-
ra w Puszczykowie, a z niego do Wielkopolskiego Parku Narodowego – do Muzeum Przyrodniczego w Je-
ziorach. Z Jezior przez lasy parku dociera do Komornik, skąd prowadzi do Muzeum Narodowego Rolnic-
twa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Ze Szreniawy trasa wiedzie z powrotem do Poznania.
Głównymi atrakcjami na trasie są:
1. zamek w Kórniku wraz z muzeum, Biblioteką Kórnicką PAN, park-arboretum z najbogatszą w kraju

kolekcją gatunków i odmian drzew i krzewów (ok. 3,5 tys.) wraz z muzeum dendrologicznym,
2. pałac w Rogalinie z muzeum wnętrz oraz galerią malarstwa europejskiego i polskiego z XIX i XX

wieku, największe w Europie skupisko kilkusetletnich, okazałych dębów,
3. Muzeum-Pracownia Arkadego Fiedlera w Puszczykowie,
4. Muzeum Przyrodnicze w Jeziorach z najciekawszymi okazami fauny i flory Wielkopolski,
5. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, gdzie obejrzeć mo-

żna wiele ciekawych eksponatów, które opowiadają historię wsi i rolnictwa od pradawnych dzie-
jów po czasy współczesne.

Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne

• poprawa oznakowania przy drogach, miejscach parkingowych, przy atrakcjach turystycznych na
trasie (tablice informacyjne, mapy turystyczne trasy itp.),

• parkingi sezonowe wyposażone w toalety i kosze na śmieci,

• promowanie trasy z pełnym pakietem usług.
W ramach potrzeb inwestycyjnych i organizacyjnych konieczna jest przede wszystkim poprawa

oznakowania Trasy Kórnickiej w celu wykreowania jej jako produktu turystycznego w świadomości tu-
rysty. Obecnie tablic informacyjnych oraz map turystycznych trasy albo w ogóle brakuje, albo są one
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Mapa 1. Przebieg Trasy Kórnickiej

33 Strona internetowa www.infolinia.pl – na podstawie Poznańskiego Informatora Kulturalnego, Sportowego i
Turystycznego „iks”, nr Na jesień 1999.



zbyt słabo wyeksponowane, zarówno przy drogach, miejscach postojowych, parkingach, jak i przy
głównych obiektach turystycznych na trasie. Trasa powinna być zatem wyraźniej oznakowana. Ważne
jest przy tym zachowanie w szczycie sezonu turystycznego przepustowości dróg dojazdowych do
atrakcji na Trasie Kórnickiej. Problem ten dotyczy w szczególności dojazdu do zamku i arboretum w
Kórniku. Droga przelotowa na Śrem nr 434, przebiegająca obok jednej z największych atrakcji Mikro-
regionu WPN, jest w sezonie blokowana ze względu na brak koordynacji i odpowiedniej liczby miejsc
parkingowych w okolicach zamku i arboretum kórnickiego. Należałoby zatem stworzyć dodatkowe
miejsca parkingowe w sezonie turystycznym w pewnym oddaleniu od obiektu i w odpowiedni sposób
kierować odwiedzających na te parkingi, nie dopuszczając do zablokowania lub zmniejszenia przepu-
stowości trasy przelotowej biegnącej obok zamku oraz arboretum. Pozytywnym przykładem dbałości
o infrastrukturę drogową, ułatwiającą dotarcie do atrakcji turystycznych, jest natomiast budowa par-
kingu z uwzględnieniem potrzeb autokarów przy drodze wojewódzkiej Kórnik–Stęszew na wysokości
pałacu w Rogalinie.

Trasa Kórnicka powinna być promowana z pełnym pakietem usług (gastronomia, pamiątkarstwo,
przewodnictwo, zakwaterowanie, rekreacja, miejsca parkingowe i biwakowe itp.). Odpowiednie
działania promocyjne, a zwłaszcza wydawanie folderów na temat Trasy Kórnickiej i atrakcji, jakie mo-
żna zobaczyć, podążając nią, wraz z istniejącą podstawową infrastrukturą turystyczną pomogą w za-
istnieniu i utrwaleniu w świadomości turysty ciekawej trasy turystycznej dla zmotoryzowanych na te-
renie Mikroregionu WPN.

3.7.3.2. Pałace i Dworki Mikroregionu WPN

Z bogactwa walorów wybrano, na podstawie atrakcyjności walorów oraz możliwości udostępnienia ich
odwiedzającym, klika obiektów/miejsc, które połączono w trasę dziedzictwa kulturowego Mikroregio-
nu WPN.

Etap 1. Wytypowanie oferty
Przykładowa trasa szlakiem pałaców i dworków Mikroregionu WPN: Poznań – Robakowo –

Kórnik – Rogalin – Jaszkowo – Manieczki – Brodnica – Grzybno – Iłówiec – Będlewo – Strykowo – Sapo-
wice – Skrzynki – Konarzewo – Szreniawa – Poznań.

Zespoły dworsko-pałacowe stanowią niepodważalny, wyjątkowy atut Mikroregionu WPN. Mogą
one być przedmiotem zainteresowania nie tylko rodzin z dziećmi (głównie w weekendy), lecz także
wycieczek szkolnych. Jak już wcześniej wspomniano, utworzenie szlaku kulturowego ma dostarczyć
odwiedzającym nie tylko wrażeń i wiedzy, lecz także skierować ruch turystyczny na obszary do tej
pory w niewystarczającym stopniu wykorzystane dla celów turystycznych. Połączenie zarówno tych
mało, jak i dobrze znanych pojedynczych zabytków w jedną trasę może i powinno stanowić komplek-
sową i zaspokajającą potrzeby odwiedzających ofertę w ramach programu kulturowego. W skład
oferty weszły najbardziej atrakcyjne, choć w różnym stopniu dostępne dla odwiedzających, obiekty
zabytkowe. Do tych znanych nie tylko w Polsce należą atrakcje zlokalizowane w Kórniku: zespół zam-
kowy, arboretum i Muzeum Dendrologiczne oraz w Rogalinie – zespół pałacowy położony w Rogaliń-
skim Parku Krajobrazowym. Zdecydowanie wart odwiedzenia jest bardzo dobrze zagospodarowany
zespół pałacowo-parkowy w Jaszkowie, gdzie znajduje się obecnie Centrum Hipiki Antoniego
Chłapowskiego. Oferta obejmuje także m.in.: pałac w Będlewie, Strykowie, dwór w Sapowicach oraz
w Skrzynkach. Wnętrza niektórych z wymienionych zabytków wraz z innymi znajdującymi się na wy-
znaczonej trasie nie zawsze są udostępniane do zwiedzania. Przyczynę stanowi fakt, iż często obiekty
te pełnią dziś różne funkcje, na przykład: prywatnych hoteli – pałac w Strykowie, Jaszkowie czy Brod-
nicy, dwór w Sapowicach, przedszkola – dwór w Żabnie, szkoły (Zespół Szkół Rolniczych) – dwór w
Grzybnie. Nie ma także możliwości obejrzenia wewnątrz dworu w Manieczkach, w którym obecnie
mieści się Muzeum Józefa Wybickiego, ze względu na zmianę właściciela obiektu i związane z tym
procedury administracyjne, które spowodowały tymczasowe zamknięcie obiektu dla zwiedzających.
Także pałac w Konarzewie, który nie jest użytkowany i nadaje się do remontu, można podziwiać jedy-
nie z zewnątrz. Wiele zabytków tworzących zaproponowaną ofertę wymaga (często wraz z ich oto-
czeniem) modernizacji i usprawnień organizacyjnych, o których mowa będzie w dalszej części. Warto
je jednak zobaczyć choćby z zewnątrz, gdyż niewątpliwie każdy z nich ma inną historię i niepowta-
rzalny, wyjątkowy charakter.
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Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne
Szczegółowe zadania inwestycyjne i organizacyjne niezbędne dla urzeczywistnienia oferty „Pałace

i Dworki Mikroregionu WPN” w ramach programu kulturowego zaprezentowano poniżej:

Lp. Obszar działań Osoby odpowiedzialne

1. Zaplecze gastronomiczne:

• uruchomienie na trasie punktów gastronomicznych (restaura-
cje w pobliżu obiektów cieszących się dużym zainteresowa-
niem odwiedzających, a także małe punkty gastronomiczne).

podmioty prywatne

2. Drogi dojazdowe – poprawa ich stanu technicznego (może on
zniechęcać odwiedzających do wizyty w Mikroregionie).

głównie władze wojewódzkie i
powiatowe, a także gminne

3. Oznakowanie i szczegółowe informacje na trasie (także
przynajmniej w języku angielskim):

• oznakowanie dworków i pałaców na trasie oraz bezpośrednio
przy zabytkach (widoczne, czytelne, regularnie odnawiane ta-
blice informacyjne – informacje o historii obiektu, obecnym
przeznaczeniu, godzinach otwarcia itp., mapy), w tym oznako-
wanie wspólnym znakiem graficznym Mikroregionu WPN,

• oznakowanie innych atrakcji zlokalizowanych na trasie progra-
mu kulturowego (np. dom należący do zespołu folwarcznego
w Kórniku, w którym urodziła się Wisława Szymborska),

• zorganizowanie punktów informacji turystycznej oraz sprzeda-
ży dobrze opracowanych publikacji, map, przewodników z za-
kresu programu kulturowego Mikroregionu WPN.

samorząd lokalny
właściciele obiektów
organizacje pozarządowe

samorząd lokalny
właściciele obiektów

samorząd lokalny, podmioty
prywatne, organizacje
pozarządowe, PLOT

4. Oferta uatrakcyjniająca – program kulturalny:

• organizowanie na terenie Mikroregionu WPN cyklicznych im-
prez kulturalnych, odwołujących się do tradycji szlacheckich i
historii regionu itp.

samorząd lokalny i podmioty
prywatne, PLOT

5. Parkingi, ich usytuowanie i czystość:

• oznakowanie parkingów, dojazdu do nich, lokalizacja jak naj-
bliżej atrakcji turystycznych, właściwe zadbanie o czystość par-
kingów.

samorząd lokalny i podmioty
prywatne

6. Usługi przewodnickie:

• stworzenie bazy obsługi odwiedzających w zakresie programu
kulturowego przez profesjonalnych przewodników.

podmioty prywatne w
porozumieniu z samorządem
lokalnym

7. Wrażenie ogólne – stan obiektów i otoczenia:

• modernizacja obiektów (zalecana np. w przypadku dworu w
Iłowcu, Sapowicach), zadbanie o czystość parków otaczających
zabytki, małą architekturę – ławeczki, kosze na śmieci, przysto-
sowanie dla osób niepełnosprawnych itp.

• poprawa wizerunku miejsc/obiektów znajdujących się w bez-
pośrednim otoczeniu zabytków lub widocznych na trasie, np.
w pobliżu dworu w Iłówcu znajduje się stacja hodowlano-na-
sienna – obiekt powinien zostać z zewnątrz wyremontowany,
podobnie na trasie do dworu w Strykowie mało atrakcyjnie
wyglądają dawne gospodarstwa rolne, a w Sapowicach stare,
nieodmalowane bloki mieszkalne. Od lat szpeci i wymaga zli-
kwidowania obskurny budynek przychodni zdrowia, zlokalizo-
wany przy wjeździe do pięknego zespołu pałacowego w
Rogalinie).

samorząd lokalny i podmioty
prywatne

samorząd lokalny i podmioty
prywatne, właściciele obiektów

Zatem ze względu na fakt, iż turystyka kulturowa zyskuje współcześnie na znaczeniu oraz biorąc
pod uwagę ogromny potencjał rozwojowy (liczba i różnorodność obiektów zabytkowych), jaki posia-
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da do jej rozwoju Mikroregion WPN (także uwzględniając bliskość granicy z Niemcami czy targi odby-
wające się w Poznaniu) należy stworzyć, a następnie promować na tym terenie kompleksową i cie-
kawą ofertę turystyki kulturowej. Ta, łącząc różnorodne atrakcje zlokalizowane w gminach
Mikroregionu, może przynieść wielostronne korzyści: rozwój społeczno-gospodarczy regionu, w tym
wzrost dochodów właścicieli obiektów, satysfakcję odwiedzających oraz poprawę wizerunku Mikro-
regionu, oczywiście przy jednoczesnym poszanowaniu i ochronie przyrody. Aby jednak tak się stało,
konieczne jest stopniowe rozwiązywanie problemów, o których wyżej wspomniano: uregulowanie
kwestii własności obiektów zabytkowych, znalezienie środków finansowych na ich odrestaurowanie
oraz porozumienie gminy z właścicielami prywatnymi w zakresie możliwości udostępnienia ich obiek-
tów odwiedzającym w celu ukazywania dziedzictwa kulturowego tego regionu.

3.7.3.3. Inne oferty turystyczne w ramach programu kulturowego

W ramach istniejących na obszarze Mikroregionu zasobów kulturowych powstać mogą także inne
oferty. Do potencjalnych ofert zaliczyć można:

• Muzea Mikroregionu (Szreniawa, Stęszew, Rogalin, Kórnik, inne),

• Kościoły i Kapliczki Mikroregionu (w tym szczególną rolę powinien odegrać Luboń i osoba
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego),

• Turystyka poprzemysłowa (Luboń, stare młyny i folwarki, oferta powinna obejmować Poznań i
jego zabytki architektury poprzemysłowej – rzeźnię, gazownię i inne),

• Szlaki tematyczne, związane z miejscami pamięci (groby powstańców) i ze znanymi postaciami,
przykładowo: Józefem Wybickim i Napoleonem Bonaparte, którego wojska przemierzały Wielko-
polskę i gościły w Rzeczpospolitej Mosińskiej, podczas gdy sam Napoleon był gościem w pałacu w
Konarzewie, czy z laureatką Nagrody Nobla – Wisławą Szymborską, urodzoną w jednym z domów
należących do zespołu folwarcznego w Kórniku, rodziną Bierbaumów – założycielami Szreniawy,
budowniczymi pałacu i Mauzoleum Bierbaumów, stanowiącego obecnie część Muzeum w Szre-
niawie.
Ponadto wymienione w ramach oferty kulturowej dworki i pałace mikroregionu WPN stanowią

obecnie lub mogą stanowić podstawę oferty dla turystów biznesowych w postaci:

• Organizowania spotkań biznesowych, kursów, szkoleń czy konferencji w miejscu atrakcyj-
nym, niecodziennym, położonym w pewnej odległości od węzła komunikacyjnego i targowego ja-
kim jest Poznań. Odległość pozwala na dojazd od Poznania samochodem w ciągu mniej niż 1
godziny. Turystyka biznesowa związana jest z pobytami krótkoterminowymi, ale w oparciu o inte-
resujące zaplecze noclegowe i uzupełniające.

• Poznawania interesujących walorów antropogenicznych, do których zaliczyć można wymie-
nione pałace i dworki dla osób przebywających w celach biznesowych w Poznaniu. Aby taki
produkt był w pełni wykorzystany, w pałacach można organizować spotkania bez noclegu
połączone z bankietem, obiadem, ogniskiem i oczywiście zwiedzaniem pałacu czy dworku.

• Zwiedzania miejsc interesujących dla osób towarzyszących gościom biznesowym przeby-
wającym w Poznaniu lub w innym miejscu w którym organizowane jest spotkanie. Osoby towa-
rzyszące chętnie korzystają z możliwości poznania nowych miejsc w regionie odwiedzanym w
związku z pełnionymi obowiązkami. Nawet jeśli spotkanie, konferencja czy szkolenie odbywać się
będzie w jednym z proponowanych pałaców lub dworków, to uczestnicy, jak też osoby towa-
rzyszące, mogą uczestniczyć w zwiedzaniu, opartym na zaproponowanej powyżej trasie, w skład
której wchodzą pałace i dworki Mikroregionu WPN34. Obiekty aktualnie wykorzystywane dla celów
turystyki biznesowej znajdują się między innymi w Będlewie, Skrzynkach, Strykowie.
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3.8. Program wypoczynkowy

Bogactwo walorów krajobrazowych i przyrodniczych Mikroregionu WPN stanowi podstawę do czyn-
nego wypoczynku i rekreacji. Region ten oferuje możliwości spędzenia czasu wolnego na łonie natury
w połączeniu z aktywnością ruchową. Czyste powietrze i piękne okolice pozwalają na wspaniały wy-
poczynek. Szlaki turystyczne, prowadzące przez Wielkopolski Park Narodowy oraz parki krajobrazo-
we, umożliwiają odpoczynek na łonie przyrody i z dala od zgiełku wielkich miast. Miasteczka i wsie
Mikroregionu WPN stanowią doskonałą bazę wypadową.

3.8.1. Uzasadnienie wyboru programu

Uzasadnienia wyboru programu dokonano na podstawie obserwowanych trendów w turystyce wy-
poczynkowej, w tym turystyce aktywnej, unikatowych walorów przyrodniczych na terenie Mikrore-
gionu WPN, predestynujących ten obszar do rozwijania tej formy turystyki oraz stanu zagospodaro-
wania turystycznego Mikroregionu WPN, związanego z walorami wypoczynkowymi.

3.8.1.1. Trendy – aktywny wypoczynek

Popyt turystyczny jest kategorią dynamiczną, jednak możemy zaobserwować tendencje, które powin-
ny stanowić wskazówkę przy tworzeniu strategii rozwoju turystyki i rekreacji dla Mikroregionu. W ra-
mach tych tendencji szczególnie istotny dla Mikroregionu jest spadek zainteresowania turystyką na-
stawioną na bierny wypoczynek na korzyść wypoczynku czynnego35. Turystyka opierająca się na tzw.
3S (sun, sea, sand – słońce, morze, piasek) będzie wypierana przez turystykę 3E (entertainment, exci-
tement, education – rozrywka, podniecenie i kształcenie)36. Następuje też zmiana upodobań w kie-
runku form aktywnych, dających nowe doświadczenia. Większą popularnością cieszą się krótkie, kil-
kudniowe urlopy, umożliwiające regenerację sił fizycznych i psychicznych.

Doskonałym miejscem spędzenia takich krótkich, lecz aktywnych urlopów są tereny atrakcyjne
przyrodniczo. Naturalny krajobraz, czyste powietrze, las są doskonałą scenerią dla wzmocnienia sił po
trudach życia i pracy w mieście. Wypoczynek jest jednym z ważniejszych aspektów życia ludzkiego, a
obecnie w szczególności wypoczynek w ruchu zyskuje coraz więcej zwolenników. W dobie społeczeń-
stwa telewizora i komputera to ruch jest lekarstwem na coraz większą liczbę chorób cywilizacyjnych,
które nękają zarówno dorosłych, jak i dzieci. Czynny wypoczynek jest najlepszym sposobem odnowy
dla współczesnego człowieka, zmęczonego fizycznie i psychicznie.

Wśród zainteresowanych wypoczynkiem na terenie Mikroregionu są zarówno dorośli, młodzież,
jak i dzieci; często będą to – tak jak w przypadku turystyki kulturowej – wycieczki szkolne lub wypady
rodzinne czy ze znajomymi w czasie wolnym od pracy, głównie w weekendy. Zainteresowanie progra-
mem wypoczynkowym potwierdzają wywiady z przedstawicielami różnych grup odwiedzających Mi-
kroregion. Pytania o sposób spędzania czasu wolnego wykazały, że wypoczynek i rekreacja (rowery,
spacery, jazda konna) są głównym motywem odwiedzania Mikroregionu WPN37. Wyniki te uzupełnili
badani przedstawiciele branży hotelarskiej, zaliczając do silnych stron tego obszaru: bogactwo przy-
rodnicze, szczególnie na terenie WPN, „nieograniczoną” liczbę ścieżek spacerowych i urokliwych
zakątków z dala od zgiełku. Z kolei właściciele biur podróży uznali, że ich klienci najczęściej poszukują
na terenie Mikroregionu kontaktu z przyrodą, spokoju i ciszy, która pozwala im oderwać się od co-
dzienności38. Zainteresowanie programem wypoczynkowym Mikroregionu potwierdzają także wyniki
sondażu przeprowadzonego wśród osób dorosłych i młodzieży w ramach projektu „Dialog w gmi-
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35 Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny… op. cit., s. 204.
36 Alejziak W. 1999. Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Wydawnictwo Albis, Kraków, s. 213.
37 Spychała A., Ornoch-Tabędzka M., Wyniki wywiadów przeprowadzonych wśród turystów przyjeżdżających na

teren Mikroregionu WPN przeprowadzonych przez studentów Akademii Rolniczej w Poznaniu w ramach pro-
jektu: „Mikroregion WPN – Zielone płuca Wielkopolski”, maj 2005.

38 Isański J., Ornoch-Tabędzka M., Raport z badań Fokus Group Interview przeprowadzonych w ramach projektu:
„Mikroregion WPN – Zielone płuca Wielkopolski” wśród studentów, przedstawicieli rodzin wielodzietnych,
właścicieli hoteli i restauracji oraz biur turystycznych, maj 2005.



nach mikroregionu WPN”. Aż 55,7% ankietowanych przyznało, że na terenie Mikroregionu poszukuje
ścieżek rowerowych, 50,9% – szlaków turystycznych i ścieżek spacerowych, a 47% – kąpielisk39.

3.8.1.2. Bliskość Poznania – Mikroregion WPN naturalnym miejscem wypoczynku
mieszkańców miasta

Mikroregion WPN graniczy bezpośrednio ze stolicą Wielkopolski – Poznaniem. Bliskość ponadpółmi-
lionowego miasta predestynuje Mikroregion do pełnienia funkcji wypoczynkowego zaplecza Pozna-
nia. Sieć połączeń drogowych, autobusowych i kolejowych umożliwia przemieszczenie się z Poznania
do serca Mikroregionu w zaledwie kilkanaście minut.

Aktywne formy spędzania czasu wolnego są coraz bardziej popularne w różnych grupach społecz-
nych, przede wszystkim wśród mieszkańców miast ze względu na koncentrację dużej liczby ludności
na małych przestrzeniach i tęsknotę do terenów zielonych, wielkomiejski tryb życia często oderwany
od cyklu dobowego, intensywny sposób pracy, występowanie stresów, konfliktów międzyludzkich,
brak ruchu, życie w hałasie, zanieczyszczone powietrze. Wypoczynek na obszarach „zielonych”
spełnia szczególną rolę w łagodzeniu dysfunkcji aglomeracji miejskich oraz ich oddziaływania na
mieszkańców. Mikroregion WPN oferuje szerokie możliwości wypoczynku, zarówno na co dzień, w
okresie weekendów, w pobliżu miejsca zamieszkania, jak i w czasie urlopu dla przyjezdnych gości spo-
za regionu.

3.8.1.3. Walory przyrodnicze Mikroregionu WPN

Mikroregion WPN to obszar ośmiu gmin zgrupowanych wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego,
jednego ze starszych parków narodowych w kraju. Na terenie parku znajduje się 18 obszarów ochro-
ny ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Bogactwem parku, szczególnie na terenach ochrony ścisłej, są
rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz naturalne skupiska rzadkiej roślinności a także
żyjące w warunkach naturalnych liczne gatunki zwierząt. Mikroregion WPN to również piękne lasy,
łąki i jeziora poza obszarem WPN (np. Rogaliński Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu,
ponad 1200 pomników przyrody). Są one bardzo atrakcyjne z punktu widzenia turysty czy mieszka-
ńca mikroregionu poszukującego miejsc wypoczynku i rekreacji.

3.8.1.4. Stan zagospodarowania turystycznego Mikroregionu WPN pod kątem
programu wypoczynkowego

Na terenie Mikroregionu istnieje wiele miejsc umożliwiających aktywną turystykę i rekreację. Mają
one charakter punktów np. kąpieliska, łowiska, lub szlaków – pieszych (85 km w WPN), rowerowych
(100 km na terenie WPN) i tras odpowiednich do turystyki konnej (30 km). Brakuje jednak tras inte-
grujących bogactwo całego regionu oraz infrastruktury dodatkowej dla turystyki wypoczynkowej (re-
kreacji), m.in. basenów i aquaparków.

3.8.1.5. Problemy

Turystyka piesza:

• brak kompleksowej oferty dla turystyki pieszej,

• zaniedbane szlaki,

• zła informacja o szlakach lub jej brak,

• braki infrastrukturalne – brak koszy na śmieci, sanitariatów i ławeczek (szczególnie przy miejscach
odpoczynku), punktów widokowych, map sytuacyjnych, wiat (by schronić się przed desz-
czem/burzą), małych punktów gastronomicznych, miejsc biwakowych i piknikowych, również
przystoswanych dla osób niepełnosprawnych.
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39 Ornoch-Tabędzka M., Wyniki sondażu opinii przeprowadzonego na potrzeby projektu „Dialog w gminach Mi-
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Turystyka rowerowa:

• brak kompleksowej oferty dla turystyki rowerowej,

• trudny dostęp, dojazd do ścieżek rowerowych lub zła ich jakość: wiele jest ścieżek wąskich, nie-
utwardzonych, poprzerastanych korzeniami,

• zbyt małe bezpieczeństwo ścieżek rowerowych (przecinają ruchliwe ulice),

• brak wypożyczalni rowerów,

• niszczenie, dewastacja, kradzieże rowerów przez osoby je pożyczające,

• złe lub niewystarczające oznakowanie ścieżek rowerowych,

• brak w terenie koszy na śmieci, zagospodarowanych miejsc piknikowych, punktów gastronomicz-
nych, sanitariatów,

• słaba obsługa miejsc rekreacyjnych (np. mała częstotliwość sprzątania miejsc piknikowych).
Turystyka wodna:

• brak kompleksowej oferty dla turystyki wodnej,

• zbyt mała liczba kąpielisk (które są często niestrzeżone, zanieczyszczone lub ich otoczenie jest za-
niedbane),

• brak wypożyczalni sprzętu wodnego,

• niewykorzystanie rzeki Warty dla celów rekreacyjnych, brak przystani na Warcie.
Turystyka konna:

• brak kompleksowej oferty dla turystyki konnej,

• pokrywanie się ścieżek konnych ze spacerowymi, brak ciągłości i możliwości przejazdów między
wyznaczonymi szlakami.
Dla wszystkich wymienionych wyżej form turystyki brak jest oferty tanich miejsc noclegowych w

pokojach gościnnych, gospodarstwach agroturystycznych czy małych pensjonatach, których po pro-
stu nie ma.

3.8.2. Cele dla rozwoju turystyki w ramach programu wypoczynkowego

Lepsze wykorzystanie i ochrona zasobów przyrodniczych Mikroregionu WPN – najcenniejszego bo-
gactwa tego obszaru poprzez:

Etap 1. Wytypowanie ofert turystycznych zaspokajających potrzeby wypoczynku i rekreacji w
oparciu o walory przyrodnicze Mikroregionu dla wyodrębnionych form aktywności segmentów:

• turystyka rowerowa,

• turystyka piesza,

• turystyka konna,

• turystyka wodna.
Etap 2. Wskazanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie udostępniania i poprawy stanu szlaków (pie-

szych, rowerowych, konnych i wodnych) i ich zagospodarowania oraz innych elementów infrastruk-
tury wypoczynkowej (kąpieliska, łowiska itp.).

3.8.3. Oferty w ramach programu wypoczynkowego

Z uwagi na bogactwo zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Mikroregionu WPN, możliwe jest za-
proponowanie szerokich możliwości wypoczynku aktywnego. Do istotnych grup odbiorców ofert w
ramach programu wypoczynkowego należą: rowerzyści, piechurzy, kajakarze, wędkarze, żeglarze itd.

3.8.3.1. Oferty turystyki rowerowej

Istotną grupę korzystających z wypoczynku stanowią rowerzyści. Wystarczy kilka cieplejszych dni, by
na osiedlowych uliczkach, w podmiejskich lasach i parkach pojawili się miłośnicy rowerów. Zapano-
wała moda na rower – prawie w każdym domu jest co najmniej jeden. Turystyka i rekreacja rowerowa
jest zjawiskiem ze wszech miar pozytywnym. Wpływa na poprawę zdrowia i tężyzny fizycznej, umo-
żliwia zwiedzanie nowych miejsc. Poza tym rower stał się alternatywnym środkiem lokalnej komuni-
kacji w drodze do pracy czy szkoły.
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Idea szlaków rowerowych
Szlaki rowerowe, a właściwie „turystyczne szlaki rowerowe”, wytycza i znakuje się po istniejących w
terenie ogólnie dostępnych drogach i ścieżkach, a użytkowane one mogą być, oprócz rowerzystów,
także przez inne pojazdy i osoby. Pojęcie „szlak rowerowy” nie jest równoznaczne z „drogą rowe-
rową”, która przeznaczona jest wyłącznie dla rowerów. Znowelizowana ustawa – prawo o ruchu dro-
gowym (ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 129,
poz. 1444) – zniosła termin „ścieżka rowerowa”, wprowadzając określenie: „droga rowerowa”. Szlaki
nie mogą być prowadzone w terenach lub po ścieżkach stwarzających zagrożenie dla turystów. Kolor
szlaku nie odzwierciedla jego trudności. Szlak musi przebiegać w sposób logiczny, bez niepotrzebne-
go nakładu drogi i krążenia oraz musi posiadać znaki informacyjne. Dla szlaków łącznikowych zwy-
czajowo przyjmuje się kolor czarny.

Rowerowe szlaki turystyczne z zasady przeznaczone są dla turystyki i rekreacji rodzinnej oraz dla
rowerów turystycznych trekingowych (szosowych), lecz nie zawsze dla rowerów z wąskimi oponami
(kolarskich). Wytyczając szlak, bierze się pod uwagę możliwie średni stopień trudności tak, aby śred-
nio zaawansowany turysta mógł go pokonać bez specjalnego zmęczenia. Jednocześnie szlaki należy
poprowadzić w pobliżu najatrakcyjniejszych miejsc pod względem turystycznym, jak rezerwaty przy-
rody, zabytki, baza turystyczna, handlowa i usługowa.

Problematyka rowerowa poruszana bywa niemal w każdej strategii rozwoju gmin, miast, powia-
tów i województw. Rangę problemu dostrzegli także uczestnicy projektu. Oferta rowerowa Mikrore-
gionu WPN została zbudowana w oparciu o istniejące już szlaki i ścieżki rowerowe na obszarze Mikro-
regionu WPN. Propozycje tras umożliwiają zwiedzenie całego obszaru, zarówno w ciągu kilku
jednodniowych wypraw, jak i poprzez stworzenie „pętli Mikroregionu WPN”.

Pętla rowerowa Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (pętla
Mikroregionu WPN)

Na podstawie istniejących już tras rowerowych poprowadzono szlak wokół Mikroregionu WPN,
pozwalający na poznanie różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej tego obszaru. Szlak w głównej
mierze prowadzi trasą Pierścienia Poznańskiego, istniejącymi szlakami łącznikowymi oraz szlakami o
znaczeniu powiatowym.
Etap 1. Wytypowanie oferty

Opis trasy: Poznań – Luboń – Puszczykowo – WPN – Szreniawa – Komorniki – Plewiska – Palędzie –
Dąbrówka – Zakrzewo – Więckowice – Zborowo – Dopiewo – Podłoziny – Tomice – Mirosławki – Wiel-
ka Wieś – Stęszew – Górka – Dymaczewo Stare – Drużyna – Grzybno – Brodnica – Jaszkowo – Tworzyko-
wo – Krajkowo – Baranowo – Sowiniec – Mosina – Rogalinek – Rogalin – Świątniki – Radzewice –
Radzewo – Konarskie – Bnin –  Kórnik – Borówiec – Kamionki – Daszewice – Głuszyna – Poznań.

Istnieje możliwość skrócenia trasy za pomocą szlaku łącznikowego, przebiegającego z Puszczyko-
wa przez Jeziory do Górki, w której znajduje się rozjazd umożliwiający wybór drogi do Stęszewa lub
Brodnicy. Trasa pętli w 7 miejscach wiedzie w pobliżu stacji PKP. Daje to turyście szansę przewiezienia
roweru pociągiem i rozpoczęcia zwiedzania trasy od wybranego fragmentu pętli oraz rozłożenia wy-
cieczki po Mikroregionie „na raty”.

Bogactwo walorów antropogenicznych i przyrodniczych Mikroregionu WPN stwarza szerokie
możliwości ich poznania właśnie z „siodełka rowerowego”. Pętla Mikroregionu WPN umożliwia ro-
werzyście scalenie różnorodności tych obszarów w niezwykle interesującą trasę krajoznawczą. Wy-
typowana pętla opiera się w głównej mierze na istniejących już szlakach rowerowych, które dają
szansę odwiedzenia najciekawszych miejsc Mikroregionu WPN. Pętla rowerowa Mikroregionu WPN
przebiega zarówno przez tereny o wysokiej wartości historycznej i kulturowej, jak i przez obszary o
najwyższej randze przyrodniczej. Malowniczość krajobrazów jest dodatkowy atutem trasy rowero-
wej po Mikroregionie WPN.

Ze względu na brak przeprawy przez Wartę poza terenem Poznania, pętla Mikroregionu zaczyna
się i kończy w Poznaniu. Po wyjechaniu z miasta południowym klinem zieleni rowerzysta uda się przez
Luboń do Puszczykowa nad Wartą płynącą pięknymi na tym odcinku zakolami. W Luboniu rowerzysta
dociera do dobrze zaprojektowanej ścieżki dydaktycznej, która eksponuje m.in. zabytkowe obiekty
przemysłowe dawnych przedwojennych. W samym Puszczykowie turysta ma możliwość poznania
bogactwa innych kultur w Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera. Po odwiedzeniu dwor-
ków w Plewiskach i Szreniawie, gdzie znajduje się Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego, rowerzysta uda się przez Dąbrówkę do Zakrzewa. Poruszając się dalej trasą Pierście-
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nia Poznańskiego, dociera do Jeziora Niepruszewskiego, a następnie przez Tomiczki do rezerwatu
„Trzcielińskie Bagno”.

Pętla Mikroregionu WPN udostępnia turystom rowerowym wiele możliwości odpoczynku i aktyw-
ności na trasie. Wzdłuż trasy znajduje się kilka jezior. W niektórych z nich dozwolona jest kąpiel, co w
gorące wakacyjne dni stanowi dużą atrakcję. Na trasie między Stęszewem a Drużyną podziwiać mo-
żna pięknie położone jeziora: Dymaczewskie i Witobelskie. Poprowadzenie trasy przez Brodnicę do
Mosiny pozwala na poznanie przyrodniczych osobliwości, znajdujących się poza samym parkiem na-
rodowym, takich jak m.in. rezerwat „Krajkowo”, rezerwat „Goździk Siny” w Grzybnie, Rogaliński Park
Krajobrazowy, które są równie godne uwagi. Na tym odcinku rowerzysta może zainteresować się hi-
storią Mikroregionu, którą upamiętniają liczne dworki i pałace. Ich stan w większości nie jest najlep-
szy, natomiast sama obecność świadczy o bogactwie historycznym tych terenów. Leżą one wzdłuż
Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego, o którego fragment zahacza pętla Mikroregionu WPN. Poru-
szając się dalej szlakiem Pierścienia Poznańskiego, można dotrzeć do najcenniejszych zabytków Mi-
kroregionu WPN, a mianowicie do Rogalina i Kórnika. Następnie przez Nadleśnictwo Babki rowerzy-
sta dociera do poznańskiego południowego klina zieleni, czyli do miejsca, w którym rozpoczął swą
wyprawę.

Różnorodność trasy, wynikająca z umiejscowienia na niej wielu obiektów przyrodniczych, rekre-
acyjnych i kulturowych, stanowi niezaprzeczalną wartość krajoznawczą tego obszaru i czyni pętlę Mi-
kroregionu WPN interesującą dla każdego turysty, który potrafi czerpać radość z piękna i bliskości na-
tury.
Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne

Szczegółowe zadania do urzeczywistnienia oferty w ramach poszczególnych obszarów działań in-
westycyjnych i organizacyjnych związanych z ofertą pętli Mikroregionu WPN:

Lp. Obszar działań Osoby odpowiedzialne
1. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne:

• zorganizowanie sieci pól namiotowych i informacji w zakresie
kwater prywatnych,

• przygotowanie gospodarstw rolnych, agroturystycznych, po-
koi gościnnych czy małych pensjonatów do udzielania nocle-
gów,

• zorganizowanie małej gastronomii wzdłuż głównych szlaków.

podmioty prywatne + wsparcie ze
strony samorządu lokalnego, PLOT, WOT
podmioty prywatne

podmioty prywatne
2. Oznakowanie i szczegółowe informacje na trasie:

• oznakowanie ścieżek i szlaków rowerowych, tu pętli Mikrore-
gionu WPN, wspólnym znakiem graficznym Mikroregionu
WPN,

• oznakowanie trasy rowerowej dużymi tablicami informacyjny-
mi o Mikroregionie WPN wraz z całościową mapą trasy i
punktami łączenia z innymi szlakami rowerowymi, punktami
informacji turystycznej, gastronomii i ciekawymi miejscami na
trasie,

• zorganizowanie punktów sprzedaży dobrze opracowanych
publikacji, map, przewodników z zakresu turystyki rowero-
wej.

samorząd lokalny,
Urząd Marszałkowski,
PTTK, powiat,
samorząd lokalny,
Urząd Marszałkowski,
PTTK, powiat,
organizacje pozarządowe

podmioty prywatne, PLOT, WOT

3. Rozbudowa i uzupełnienie infrastruktury dodatkowej:

• budowa małej infrastruktury: miejsca piknikowe z koszami na
śmieci, wiaty, sanitariaty na trasie pętli Mikroregionu WPN,

• zorganizowanie wypożyczalni rowerów, przede wszystkim
jako sieci placówek, pozwalającej na wypożyczenie roweru w
jednym punkcie trasy i zwrot w innym miejscu, wraz z punk-
tami serwisowymi,

• zorganizowanie miejsc parkingowych dla przyjeżdżających z
własnym rowerem w miejscach krzyżowania się pętli Mikrore-
gionu WPN z głównymi ciągami komunikacyjnymi.

samorząd lokalny, Wielkopolski Park
Narodowy, nadleśnictwa
podmioty prywatne i samorząd lokalny

podmioty prywatne i samorząd lokalny,
PLOT, Wielkopolski Park Narodowy,
nadleśnictwa
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4. Oferta uatrakcyjniająca – program kulturalny:

• organizowanie na terenie Mikroregionu WPN imprez w miej-
scach przebiegu trasy pętli Mikroregionu WPN, np. Muzeum
Rolnictwa w Szreniawie, Mosina, Puszczykowo, Rogalin i Kór-
nik, dających rowerzyście możliwość zatrzymania się na trasie
i uatrakcyjnienia wycieczki.

samorząd lokalny,
PLOT i podmioty prywatne

Oferty jednodniowe
Etap 1. Wytypowanie oferty

Z uwagi na duża liczbę szlaków rowerowych prowadzących przez Mikroregion WPN, istnieje sze-
reg możliwości zorganizowania jednodniowych wycieczek rowerowych, bez potrzeby znakowania
nowych tras. Wskazane są działania organizacyjne związane z infrastrukturą dodatkową na tych szla-
kach tak, żeby zwiększyć atrakcyjność tych tras oraz ułatwić dostęp do nich turyście.

Oferty jednodniowe mogą mieć postać małych pętli rowerowych, dla turystów przyjeżdżających
samochodem, lub tras rozpoczynających się i kończących w różnych miejscach dla turystów korzy-
stających z komunikacji publicznej. Dla pierwszej grupy konieczne stają się działania związane z zago-
spodarowaniem miejsc parkingowych, natomiast druga grupa będzie wymagała sieciowych wypoży-
czalni sprzętu oraz informacji o komunikacji publicznej, pozwalającej dotrzeć do i wrócić z danego
miejsca Mikroregionu WPN.
Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne

Szczegółowe zadania do urzeczywistnienia oferty – działania w zakresie wyeliminowania braków
infrastrukturalnych i organizacyjnych:

• ujednolicenie szlaków (logo Mikroregionu WPN),

• uzupełnienie małej infrastruktury (miejsca biwakowe, kosze na śmieci w miejscach wypoczynku,
sanitariaty, tablice informacyjne, mapy informacyjne z trasami rowerowymi Mikroregionu WPN,
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych  itp.),

• zwiększenie niedrogiej oferty noclegowej, głównie w oparciu o gospodarstwa agroturystyczne,
pokoje gościnne, małe pensjonaty,

• zorganizowanie sieci wypożyczalni sprzętu rowerowego oraz punktów serwisowych,

• organizacja punktów informacji turystycznej,

• na podstawie weryfikacji stanu obecnego, KTTK „Komorzanka” proponuje przeprowadzenie kon-
kretnych działań w celu poprawy zagospodarowania szlaków rowerowych:
a) naprawę nawierzchni ścieżki rowerowej R-9 na odcinku Luboń–Łęczyca,
b) wyrównanie nawierzchni szutrowej (likwidacja tzw. tarki) na szlakach: Rosnówko–Trzebaw,

Trzebaw–Jeziory, Stęszew–Łódź, Krąplewo–Wielkawieś,
c) stworzenie miejsca wypoczynku przy starej przeprawie promowej w Kątniku na szlaku rowero-

wym Dębina–Puszczykowo i powrót do przeprawy promowej (najbliższe mosty na Warcie to:
drogowy w Rogalinku oraz kładka rowerowo-piesza na Dębinie),

d) stworzenie punktów widokowych:
– na terenach zalewowych w Łęczycy,
– na terenach zalewowych w Kątniku na szlaku rowerowym Dębina–Puszczykowo,
– w okolicy rezerwatu „Bagno Trzcielińskie”,
– w okolicy rezerwatu „Bagno Dębienko”,

e) umieszczenie tablic informacyjnych przy zabytkach architektury i pomnikach przyrody.

Nowe szlaki rowerowe
Mimo iż Mikroregion WPN obfituje w trasy rowerowe, istnieją jeszcze szerokie możliwości tworze-

nia sieci szlaków. Opiniodawcami w tym zakresie są stowarzyszenia rowerowe, które na bieżąco wery-
fikują potrzeby rowerzystów na tym obszarze. Z ich inicjatywy powstają propozycje wytypowania no-
wych szlaków rowerowych dla wzbogacenia oferty Mikroregionu WPN.
Etap 1. Wytypowanie oferty

Projektowane drogi dla rowerzystów podzielone zostały na 13 tras:

• Puszczykowo–most na Warcie w Rogalinku,

• Luboń Lasek–Niwka–Kanał Mosiński,

• Komorniki–Kątnik,

• Puszczykowo–Puszczykówko,
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• Jeziory–Komorniki,

• szosa Jeziory-Komorniki–kościół w Puszczykowie,

• leśniczówka Wiry–Puszczykowo–do trasy rowerowej nr 2,

• Jeziory–Wiry,

• Stęszew–Jeziory,

• Dębienko–Jarosławiec/Wypalanki–Jez. Jarosławieckie,

• Dymaczewo Stare–Rosnówko,

• Krosinko–Górka,

• Górka–Mosina Pożegowo/Pożegowo–szosa Puszczykowo–Jeziory/Puszczykówko–Mosina Pożego-
wo.
KTTK „Komorzanka” proponuje również wyznaczenie nowych szlaków rowerowych:

• z Kórnika do Mosiny przez Łęgi Rogalińskie,

• w okolicy rezerwatów „Bagno Dębienko” i „Suche Zbocza”,

• na drodze z Trzebawia do Jarosławca,

• na drodze z Łodzi do Trzebawia,

• „Śladami Historii – Pamięci Narodowej” – poświęcony ofiarom II wojny światowej (Luboń–Żabiko-
wo–Komorniki–Rosnowo–Walerianowo–Rosnówko–Zakrzewo–Wypalanki–Trzebaw–Jeziory–Ko-
morniki),

• „Szlak Kamiennych Pomników” – poświęcony ludziom, którzy współtworzyli Wielkopolski Park
Narodowy (Komorniki–Wiry–Puszczykowo–Osowa Góra–Jeziory–Jarosławiec–Szreniawa–Komor-
niki),

• gmina Mosina jest w trakcie realizowanie koncepcji pętli rowerowej dookoła Mosiny.
Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne

Szczegółowe zadania do urzeczywistnienia oferty:

• kompleksowa rozbudowa systemu szlaków rowerowych (wytypowanie, oznaczanie, promowanie
nowych szlaków rowerowych),

• działania w zakresie małej infrastruktury (miejsca piknikowe z koszami na śmieci, sanitariatami),

• budowa miejsc parkingowych,

• zorganizowanie punktów informacji turystycznej oraz powiązanie ich z już funkcjonującymi w Mi-
kroregionie WPN,

• działania w zakresie budowy wypożyczalni, miejsc usług serwisowych (naprawy sprzętu),

• działania w kierunku rozbudowy infrastruktury gastronomicznej,

• działania w zakresie powiększenia i promocji oferty noclegowej w gospodarstwach agroturystycz-
nych, pokojach gościnnych, pensjonatach.

3.8.3.2. Oferty turystyki pieszej

Z uwagi na dużą liczbę szlaków pieszych na obszarze Mikroergionu WPN, proponuje się ujednolicenie
oznakowania istniejących już szlaków (logo Mikroregionu) oraz ustawienie map z zaznaczonym prze-
biegiem szlaków oraz punktów początkowych, końcowych i łączenia się szlaków, właśnie w takich
miejscach. Daje to możliwość potencjalnemu piechurowi do zapoznania się z przebiegiem trasy oraz
skomponowania własnej ścieżki marszu. Turystyka piesza od lat jest najtańszą i najbardziej dostępną
formą rekreacji, godną propagowania ze względu zarówno na wartości zdrowotne, jak i edukacyjne.
Jej rozwój w nowoczesnej i atrakcyjnej formie (np. wędrówki z kijami) daje szansę na powrót do sze-
rokiego propagowania idei krajoznawstwa. Turystyka piesza pozwala przy okazji wycieczki w grupie
rówieśniczej czy rodzinnej nie tylko na lepsze poznanie środowiska przyrodniczego, ale przy okazji
odwiedzin miejsc pamięci, licznie zgromadzonych wzdłuż szlaków pieszych, może stać się cenną lek-
cją patriotyzmu.
Etap 1. Wytypowanie oferty

Ze względu na przebieg istniejących już szlaków można dokonać ich podziału na:
1. Szlaki wiodące po Wielkopolskim Parku Narodowym
• Stęszew–Szrenia-

wa
18,7 km Stęszew–leśnictwo

Wypalanki–Trzebaw–Rosnówko–Jarosławiec–Szreniawa

174 Obszary priorytetowe strategii



• Trzeba Rosnów-
ko–Dymaczewo
Stare

10,6 km Trzebaw-Rosnówko–Trzebaw–Łódź–Dymaczewo Stare

• Puszczyko-
wo–Puszczykówko

11,8 km Puszczykowo (PKP)–Jarosławiec–Głaz
Leśników–„Pojniki”–Puszczykówko

2. Szlaki fragmentarycznie przecinające obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego
• Iłówiec–Otusz 38,7 km Iłówiec–rez. „Goździk Siny w Grzybnie”–mogiły–Mosina–Pożego-

wo–Osowa Góra–Górka–Łódź–Stęszew–Tomice–Skrzynki–Otusz

• Osowa Góra–Su-
lęcinek

74,3 km Osowa Góra–leśnictwo Górka–Głaz Leśników–Puszczykówko–Niw-
ka–Rogalinek–Daszewice–Kamionka–leśniczówka Drapałka–Mościeni-
ca–Błonie–Kórnik–Bnin–Jeziory Wielkie–Zaniemyśl–Majdany Czarnot-
ki–Sulęcinek

3. Piesze szlaki turystyczne biegnące przez Mikroregion WPN
• Zaniemyśl–Błaże-

jewko–Rogalin
22,0 km (Zaniemyśl–Jeziory Wielkie–poza Mikroregionem)–Błażejew-

ko–Bnin–Kórnik–Mościenica–Borówiec–Kamionki–Rogalin

• Żabno–Drużyna
Poznańska

24,1 km Żabno–Brodniczka–rezerwat przyrody „Krajkowo”–Sowinki–Drużyna
Poznańska

• Lusowo–Palędzie 19,6 km Lusowo–Lusówko–Otowo–Zakrzewo–Dąbrówka–Palędzie

• Gądki–Drapałka 1,1 km Gądki–Leśniczówka Drapałka

• wokół Jeziora
Kórnickiego

7,0 km

• Bnin–Błonie 3,7 km Bnin rynek–leśnictwo Zwierzyniec–Błonie

• Wiórek–Rogalinek 9,4 km Wiórek–Rogalinek

Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne
Szczegółowe zadania do urzeczywistnienia oferty:

• ujednolicenie oznakowania szlaków Mikroregionu WPN poprzez wprowadzenie znaku graficzne-
go obszaru,

• uzupełnienie małej infrastruktury – tablice informacyjne, mapy, przewodniki uwzględniające szlaki
oraz miejsca ich łączeń, punkty odpoczynku (miejsca biwakowe, ławeczki na trasie), kierunkow-
skazy na rozdrożach,

• punkty informacji turystycznej,

• parkingi dla przyjezdnych w miejscach wejścia na szlak,

• miejsca małej gastronomii (również uwzględnione na mapach),

• przygotowanie i udostępnienie oferty transportu publicznego (autobusy, pociągi), rozpoczęcie
starań o uruchomienie pociągów wycieczkowych i reaktywowanie trasy kolejowej Poznań–Osowa
Góra,

• przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.

3.8.3.3. Oferty turystyki wodnej

Dostępność zasobów wodnych umożliwia rozwój związanych z nimi form wypoczynku. Największe
znaczenie turystyczne ma rzeka Warta oraz liczne jeziora polodowcowe. Warta na terenie Mikroregio-
nu WPN przepływa przez gminy: Brodnica, Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Komorniki i Luboń. Jakość
wody w ostatnich latach poprawia się, co pozwala uznać Wartę za przedmiot zainteresowań tury-
stycznych i rekreacyjnych40.

Region obfituje w jeziora. Za najpiękniejsze uznaje się Jezioro Góreckie w sercu WPN. Na terenie
całego Mikroregionu znajduje się 25 jezior. O turystycznym wykorzystaniu zbiorników wodnych Mi-
kroregionu decydują ograniczenia prawne, zabraniające uprawiania turystyki na akwenach w obrębie
parków narodowych. Z tego względu część jezior (11) stanowi jedynie atrakcję o charakterze krajo-
brazowym (widokowym) i nie może być uwzględniania przy projektowaniu ofert turystyki wodnej.

Mikroregion WPN oferuje różnorodne formy turystyki wodnej:
1. rejsy wycieczkowe, turystyczne zwiedzanie Warty na odcinkach długich i krótkich płaskodennymi

statkami turystycznymi i kabinowymi łodziami motorowymi,
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2. turystyka wodna aktywna – kajakarstwo, żeglarstwo, wyczynowe sporty wodne – kajakarstwo wy-
czynowe, wioślarstwo oraz inne sporty wodne związane z łodziami,

3. kąpieliska, wędkowanie.
Niektóre z wymienionych powyżej form turystyki wodnej funkcjonują od lat, chociaż w dosyć

ograniczonym zakresie. Upowszechnienie i uatrakcyjnienie turystyki wodnej wymaga jednak sporych
nakładów na infrastrukturę turystyczną. Podstawowym elementem tej infrastruktury powinny być
niewielkie nowoczesne porty, które zaoferują turystom informację turystyczną, noclegi, usługi ga-
stronomiczne, możliwość zakupu paliwa, wypożyczenie sprzętu pływającego, rowerów itp. Bazą dla
powstania tych portów mogą być istniejące porty i przystanie rozmieszczone wzdłuż odcinka Warty –
w Luboniu, Puszczykowie, Rogalinie, Radzewicach, Krajkowie41.

Rejsy wycieczkowe – Wartą do WPN
Warta stać się może atrakcyjną drogą dostępu do Mikroregionu. Wymaga to wprowadzenia regu-

larnych połączeń z Poznania do miejscowości na terenie Mikroregionu. Taka forma komunikacji sta-
nowić może doskonałą alternatywę dla połączeń środkami komunikacji samochodowej i kolejowej,
będąc jednocześnie atrakcją samą w sobie.
Etap 1. Wytypowanie oferty

Wycieczki statkami po Warcie. Mogą one przybrać formę tras lokalnych lub dłuższych – regional-
nych czy ponadregionalnych. W przypadku tras lokalnych z istniejących i nowych stanic wodnych
statki mogą zabierać turystów na rejsy w górę lub dół Warty. Proponowane lokalizacje stanic wod-
nych to Luboń, Puszczykowo, Mosina, Jaszkowo. W ramach dłuższych tras powinny powstać połącze-
nia stanic Mikroregionu z Poznaniem. Do obsługi rzeki Warty najlepiej nadawać się będą „stylowe”
statki np. o napędzie bocznokołowym. Doskonałym przykładem jest „Jagienka”, będąca w użytkowa-
niu Gospodarstwa Pomocniczego przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
mająca swoją przystań w pobliżu poznańskiej katedry.

Wodna Pętla Wielkopolski. Rzeka Warta jest częścią liczącej 690 kilometrów Wodnej Pętli Wielko-
polski. Na odcinku przebiegającym przez Mikroregion WPN jednym z istotnych punktów wypoczynku
(z bazą noclegową i gastronomiczną) jest przystań w Jaszkowie. Na obszarze Mikroregionu Urząd
Marszałkowski wytypował lokalizacje innych stanic: w Radzewiczach, Rogalinku, Rogalinie, Luboniu,
Kątniku. W pierwszym etapie oczekuje się stworzenia skromnych stanic dla kajakarzy. W roku 2006
rozpoczyna się kampania promocyjna. Gminy Mikroregionu powinny rozważyć zwiększenie swojego
zaangażowania w ten projekt.
Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne

Podstawą urzeczywistnienia oferty jest pozyskanie przedsiębiorców gotowych do zaoferowania
rejsów statkami po Warcie. Ze względu na wysokie koszty takiej działalności rozważyć należy
współudział władz samorządowych w tym przedsięwzięciu.

Zadania szczegółowe do realizacji oferty:

• budowa przeprawy promowej, np. w Czapurach, Radzewicach lub Rogalinie,

• uzupełnienie zagospodarowania przystani o szeroki zakres usług (oprócz cumowania – usługi ga-
stronomiczne, noclegowe, informacja turystyczna i inne).

Aktywna turystyka wodna
Zasoby Mikroregionu pozwalają na rozwój wielu form aktywnej turystyki i rekreacji. Rzeki, kanały i

jeziora to akweny dogodne dla kajakarstwa i turystyki motorowodnej, a jeziora umożliwiają uprawianie
żeglarstwa.
Etap 1. Wytypowanie oferty

Kajakarstwo. Warta, jeziora: Bnińskie, Kórnickie, Skrzyneckie, rzeka Głószynka, Kanał Mosiński,
szlak wodny łączący Wartę ze Stęszewem poprzez Kanał Mosiński, Samicę i Jez. Łódzko-Dymaczew-
skie i Witobelskie i inne.

Żeglarstwo. Jeziora Dębno, Strykowskie, Bnińskie, Kórnickie, Niepruszewskie, Jez. Łódzko-Dyma-
czewskie (WPN dopuszcza możliwość uprawiania aktywnej turystyki wodnej na tym akwenie) i inne.

Indywidualna turystyka motorowodna. Ta forma turystyki powinna rozwijać się przy uwzględ-
nieniu potrzeb środowiska naturalnego i poszanowania turystów poszukujących ciszy. Jej rozwój uza-
leżniony jest od rozwoju stanic wodnych z kompleksową ofertą dla turystów motorowodnych.
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Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne
Zadania szczegółowe do urzeczywistnienia oferty:

• utworzenie punktów wypożyczania sprzętu,

• oznakowanie szlaków wodnych,

• budowa stanic wodnych z szeroką ofertą usługową: sklepy żeglarskie, punkty gastronomiczne,
punkty czerpania wody pitnej, toalety, usługi slipu i inne,

• budowa i zagospodarowanie parkingów,

• utworzenie stacji benzynowych dla turystów motorowodnych,

• organizacja spływów kajakowych i regat żeglarskich na wodach Mikroregionu,

• punkty sprzedaży pamiątek.
Do zadań samorządu lokalnego należy: oznakowanie szlaków wodnych, budowa i zagospodarowa-

nie parkingów oraz stymulowanie przedsiębiorczości w zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych.

Wędkowanie i kąpieliska
Czystość zbiorników wodnych Mikroregionu czyni je doskonałymi miejscami kąpieli, jak również

dzięki bogactwu ryb – terenem przyjaznym dla wędkarzy. Dodatkowo bliskość Poznania gwarantuje
zainteresowanie rozwojem form biernego wypoczynku nad wodą oraz punktów dla wędkarzy.
Etap 1. Wytypowanie oferty

Obecnie istniejące kąpieliska, np. Lipno, Dębno, Strykowskie, a poza tym wiele jezior, to potencjal-
ne miejsca ulokowania kąpielisk.
Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne

Zadania szczegółowe do urzeczywistnienia oferty:

• kąpieliska – oznakowanie, ratownicy, zaplecze gastronomiczne, mała architektura, kosze,

• miejsca piknikowe,

• oznakowanie dróg dojazdowych,

• parkingi,

• pomosty,

• sklepy wędkarskie i inne.
Do zadań samorządu lokalnego należy: oznakowanie kąpielisk, budowa i zagospodarowanie par-

kingów, oznakowanie dróg dojazdowych oraz stymulowanie przedsiębiorczości w zakresie pozo-
stałych zadań inwestycyjnych.

3.8.3.4. Oferty turystyki konnej

Mikroregion WPN dysponuje dużym potencjałem rozwoju turystyki konnej. Turystyka konna jest w
Polsce, kraju ułańskich tradycji, coraz popularniejsza. Obecnie na terenie Mikroregionu znajduje się
osiem stajni i ośrodków jeździeckich i 30 km szlaków konnych. Jednak ich przebieg nie jest zgodny z
lokalizacją ośrodków i niezbędne jest uzupełnienie szlaków o odcinki łączące główne ośrodki je-
ździeckie.
Etap 1. Wytypowanie oferty

Turystyka konna może rozwijać się w Mikroregionie WPN w oparciu o dwa rodzaje tras:

• Pętle. Wokół istniejących i przyszłych ośrodków jeździeckich powinny powstać trasy w formie pę-
tli. Rozpoczynać i kończyć będą się one na terenie ośrodków. Ich długość powinna być zróżnicowa-
na tak, aby turysta mógł w ramach czasu, jakim dysponuje, wybrać tę trasę, która najbardziej mu
odpowiada. Na terenie ośrodków rozwinięta musi być infrastruktura usługowa. Do tej pory nie ma
oficjalnych pętli. Poszczególne ośrodki wyznaczyły małe pętle, które rozpoczynają się i kończą w
konkretnych stajniach.

• Szlaki. Drugą formą tras są szlaki. Łączyć one będą ośrodki jeździeckie. Jeden z proponowanych
szlaków konnych wiedzie z Niwki przez Krajkowo do Jaszkowa. Trasa ta łączy największe ośrodki
jeździeckie i umożliwia całodniową wycieczkę po najpiękniejszych zakątkach Mikroregionu. Wyty-
czenie szlaku powinno zależeć od nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy tymi obiektami tak, aby
turysta mógł rozpoczynać podróż w jednym miejscu, a kończyć w innym.

Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne
Na terenie ośrodków rozwinięta musi być infrastruktura usługowa, a trasy powinny zostać ozna-

kowane.
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Zadania szczegółowe do urzeczywistnienia oferty:

• wytyczenie szlaków wokół dużych ośrodków jeździeckich; należy rozważyć możliwość maksymal-
nego rozdzielenia szlaków konnych od tras rowerowych i pieszych, co umożliwi jeźdźcom bezkoli-
zyjne korzystanie z dróg leśnych;

• oznakowanie szlaków – znaki na drzewach, wolnostojące, mapy poglądowe;

• miejsca wypoczynku z pełną infrastrukturą – ławeczki, stoły, kosze i inne;

• stworzenie nowych ośrodków jeździeckich z szeroką ofertą usługową;

• rozbudowa istniejących ośrodków tak, aby oferowały one kompleksowe usługi dla turysty; obiekty
te powinny być dobrze oznakowane, posiadać strzeżone parkingi, oferować usługi gastronomicz-
ne i noclegowe; na ich terenie mogą się ponadto znajdować: sklep z artykułami niezbędnymi do
uprawiania turystyki konnej, usługi uatrakcyjniające i przedłużające pobyt turysty (np. oferta im-
prez tematycznych związanych z końmi i inne);

• poprawa estetyki wokół ośrodków jeździeckich (odnawianie budynków, zieleń, czystość miejsco-
wości i inne);

• punkty sprzedaży pamiątek związanych z końmi.
Wśród zadań organizacyjnych należy jeszcze wymienić potrzebę zapewnienia bezpiecznego prze-

jścia przez drogę krajową nr 5 łączącą np. stajnię w Rosnówku z innymi ośrodkami jeździeckimi po
drugiej stronie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ważne jest również rozwiązanie trudnego dla
koni i jeźdźców problemu przejazdu przez most na Warcie w Rogalinku.

Do zadań samorządu lokalnego należy: oznakowanie, budowa i zagospodarowanie parkingów,
oznakowanie dróg dojazdowych, poprawa estetyki w pobliżu ośrodków jeździeckich oraz stymulo-
wanie przedsiębiorczości w zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych.

3.8.3.5. Inne oferty w ramach programu wypoczynkowego

Do innych ofert w ramach programu wypoczynkowego zaliczyć można sport i rekreację w ramach
obiektów sportowo-rekreacyjnych, np. pływalni (w tym aquaparków), lodowisk, torów wyścigowych,
centrów rekreacji (wielkopowierzchniowe kompleksy mieszczące kręgielnie, kluby fitness, tory do jaz-
dy na rolkach itp.) i innych. Działania w zakresie rozwijania oferty rekreacyjnej i sportowej będą w
przyszłości coraz częstsze i coraz bardziej oczekiwane w związku ze zmianami społecznymi, coraz
większą potrzebą regeneracji sił poprzez aktywny wypoczynek na co dzień i podczas urlopów. Obiek-
ty sportowo-rekreacyjne służą z założenia przede wszystkim mieszkańcom regionu, ale jednocześnie
zwiększają atrakcyjność turystyczną obszaru dla osób przyjezdnych, stanowiąc uzupełnienie lub na-
wet sam rdzeń produktu turystycznego.

Stąd Mikroregion WPN powinien również podążać w kierunku zapewniania coraz szerszych usług
sportowych i rekreacyjnych, co już można dostrzec m.in. w przypadku gminy Komorniki, która opra-
cowała dokumenty planistyczne w zakresie tworzenia i rozwijania oferty sportowo-rekreacyjnej. Pla-
nowane jest m.in. powstanie dużego zespołu boisk w Szreniawie, którego oferta będzie stanowiła
uzupełnienie propozycji przedstawianych przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego oraz Green Hotel. Powstanie kompleks obiektów na granicy Wielkopolskiego Parku
Narodowego, który swoją ofertą historyczną, kulturalną, krajoznawczą, przyrodniczą, turystyczną,
rekreacyjną, sportową będzie mógł sprostać niemal wszystkim potrzebom ludzi pragnących od-
począć. Gmina Komorniki planuje również wybudowanie mniejszych zespołów boisk w Wirach i Ple-
wiskach. Z kolei dla większości terenów gminy Mosina są opracowane i uchwalone plany zagospoda-
rowania przestrzennego obejmujące:

• kompleks rekreacyjny na terenie Glinianek (z przeznaczeniem na np. kompleks saun),

• aquapark przy ul. Konopnickiej w Mosinie (trasa Stęszew–Kórnik – dobry dojazd z terenu pozo-
stałych gmin Mikroregionu),

• trasę narciarską z wyciągiem na Osową Górę (rozważa się ponowne uruchomienie linii kolejowej
Puszczykowo–Osowa Góra i ruch drezynowy),

• pole golfowe w Krajkowie (po drugiej stronie pałacu w Rogalinie).
Do zadań samorządu lokalnego w ramach tej potencjalnej oferty Mikroregionu WPN należy pozy-

skiwanie środków na sfinansowanie inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych, pozyskiwanie bezpośrednich inwestorów, a także wszelkie działania organizacyj-
no-inwestycyjne związane z udostępnieniem terenu pod zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe.
Działania takie mogą być propozycją samorządów do rozwoju projektów w ramach partnerstwa pu-
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bliczno-prywatnego. Na zapotrzebowanie na nowe formy rekreacji i modę na aktywność fizyczną od-
powiada bowiem bardzo szybko prywatny biznes, czego przykładem mogą być obiekty sportowo-re-
kreacyjne w Puszczykowie (SPA-larnia i Centrum tenisowe Angie) czy oferty hoteli Green w
Komornikach lub Lake w Stęszewie. Wydaje się, że bliskość aglomeracji poznańskiej powinna sprzyjać
i rozwojowi podobnych inicjatyw na terenie całego Mikroregionu WPN.

Jako formę uzupełniającą można również potraktować rozwój oferty wypoczynku na wsi, w
szczególności agroturystykę. Nie stanowi ona docelowego segmentu turystyki, promowanego w
ramach obszaru Mikroregionu. Ponieważ jednak, zgodnie z ogólnymi trendami w turystyce, zyskuje
na znaczeniu, to jej rozwój w Mikroregionie przyczyni się do uatrakcyjnienia innych wiodących ofert
turystycznych i będzie stanowić pożądaną formę dywersyfikacji działalności rolników na obszarach
atrakcyjnych przyrodniczo.

Jest wiele możliwości uprawiania sportu, połączonego z relaksem, odprężeniem, poprawą kondy-
cji fizycznej. Przykładem mogą być: piesze wędrówki – najpopularniejszy sposób zwiedzania okolic,
krótkie wyprawy, biwaki, wycieczki jednodniowe, obozy wędrowne, wycieczki rowerowe, pozwa-
lające na pokonywanie dużych odległości na rowerze, umożliwiające poznanie nowych terenów, wy-
cieczki kajakowe lub żeglarskie. Wszystkie te formy ruchu mogą być w pełni realizowane na obszarze
Mikroregionu WPN, który dzięki bogactwu przyrodniczemu i krajobrazowemu stanowi teren rekre-
acyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców oraz przyjezdnych z bliższej i dalszej okolicy.

3.9. Program edukacji ekologicznej

3.9.1. Uzasadnienie wyboru programu

Uzasadnieniem wyboru programu są trendy w zakresie ekoturystyki i edukacji ekologicznej, zasoby
przyrodnicze, kulturowe i baza edukacji ekologicznej, występujące na terenie Mikroregionu WPN,
oraz stan zagospodarowania tej bazy i zasobów Mikroregionu WPN w ramach ekologicznej turystyki
edukacyjnej.

3.9.1.1. Trendy – edukacja ekologiczna

Różnorodne walory przyrodnicze i kulturowe Polski oraz sprzyjające warunki polityczno-ekonomiczne
w kraju i za granicą determinują rozwój rodzimego rynku usług turystycznych w kierunku ekspono-
wania i ochrony od podstaw tożsamości licznych zakątków, coraz rzadszych wobec postępującej de-
gradacji zasobów przyrodniczych Ziemi, w ramach poszukiwań rozwiązań długofalowych, godzących
priorytety ekonomiczne z poszanowaniem dóbr przyrody i kultury.42 W dobie niskiej świadomości
ekologicznej polskiego społeczeństwa oraz pilnej potrzeby ochrony przyrody i dziedzictwa kulturo-
wego, szczególnie istotne stają się działania w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej
(zgodnie z ideą kształcenia do ekorozwoju, charakterystyczną dla nowoczesnych społeczeństw oby-
watelskich). Aby sprostać nowym wyzwaniom, które niesie ze sobą sytuacja polityczna, społeczna i
gospodarcza Polski, a także tym, które wynikają z dokonującego się w Polsce i na świecie postępu, na-
leży eksponować sprawy bezpieczeństwa obywatelskiego, związane z koniecznością dalszego rozwo-
ju świadomości ekologicznej szerokich kręgów społeczeństwa oraz wzrostu ich aktywnego uczestnic-
twa w konkretnych działaniach na rzecz środowiska i poprawy efektywności tych działań43.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że tradycyjny system kształcenia, polegający na przekazywaniu wie-
dzy teoretycznej, jest niewystarczający. Dopiero pobyt w terenie daje możliwość bezpośredniego kon-
taktu z przyrodą i kulturą. Coraz powszechniejsza staje się pedagogika oparta na przeżywaniu przyro-
dy (terenowa edukacja środowiskowa). Stąd płynie potrzeba tworzenia ścieżek dydaktycznych,
wynikająca z konieczności rozwoju edukacji ekologicznej i stosowania różnorodnych form edukacji
społeczeństwa w duchu równowagi między przyrodą a cywilizacją, rozbudzania świadomości i wra-
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żliwości ekologicznej oraz kształtowania nowej etyki zachowań wobec środowiska. W polskich zre-
formowanych szkołach realizuje się edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, to znaczy kształci
się i wychowuje ludzi mających prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą, ale też
takich, którzy w przyszłości będą realizować prawa ekonomii, prawa rozwoju społeczeństw przy jed-
noczesnym respektowaniu praw i możliwości środowiska. Dekada edukacji ma wzmocnić i inspiro-
wać polskie społeczeństwo i szkoły w poszukiwaniu nowych programów i działań oraz ustalaniu no-
wych standardów edukacji, niezbędnych, by sprostać podstawowym problemom ekologicznym
ludzkości44.

Idea ekorozwoju może być zaakceptowana tylko przez osoby o określonym poziomie świadomości
i kultury ekologicznej. Dlatego należy szeroko propagować wartości związane z duchem zrównowa-
żonego rozwoju, a zadanie to może być realizowane przez szkoły, ale również inne instytucje i organi-
zacje. Konieczne jest wyrabianie pozytywnego nastawienia do przyrody – zwłaszcza u młodego poko-
lenia, chociaż edukacja ekologiczna oraz edukacja obejmująca ochronę i kształtowanie krajobrazu
przyrodniczego i kulturowego powinny odnosić się zarówno do miejscowej ludności i mieszkańców
aglomeracji poznańskiej, jak i turystów spoza regionu, stanowiąc jednocześnie jedną z możliwych
form aktywnego wypoczynku i rekreacji.

3.9.1.2. Zasoby Mikroregionu WPN w zakresie programu edukacji ekologicznej

Na obszarze Mikroregionu WPN występuje wiele różnorodnych form edukacji dzieci, młodzieży i do-
rosłych, skierowanych zarówno do ludności miejscowej, jak i osób przyjezdnych (głównie z pobliskiej
aglomeracji poznańskiej), propagujących ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz za-
sady zrównoważonego rozwoju. Wiąże się to z istniejącą na tym obszarze szeroką i nowoczesną bazą
edukacji ekologicznej w miejscach predestynowanych do jej powstania i dalszego rozwoju. Przede
wszystkim występują tu niezwykle cenne przyrodniczo obszary chronione – z Wielkopolskim Parkiem
Narodowym i Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym na czele, malownicze i bogate przyrodniczo kom-
pleksy lasów (nadleśnictwa: Konstantynowo, Babki), jeziora, ciekawe formy krajobrazu polodowco-
wego – co umożliwia poznawanie przyrody w jej otoczeniu, wśród najciekawszych zespołów leśnych,
chronionej roślinności, pożytków leśnych, form krajobrazowych, pomników przyrody i innych. Jedno-
cześnie występują tu tereny o wysokich walorach historycznych z licznymi obiektami dziedzictwa kul-
turowego (kapliczki, kościółki, stare cmentarze, założenia parkowo-pałacowe, miejsca związane ze
znanymi postaciami regionu) oraz obszary, gdzie przetrwały tradycje dawnego rękodzieła i uprawy
roli. Poprzez doświadczenie tego bogactwa przyrodniczego i kulturowego możliwa jest nauka i
kształtowanie właściwych postaw do ochrony środowiska i spuścizny kultury. Te możliwości w prakty-
ce urzeczywistnione są w postaci wyodrębnionych na tym obszarze ścieżek dydaktycznych (głównie
pieszych), z których cztery najważniejsze, choć o różnym charakterze, znajdują się w WPN, a liczne
inne zostały opracowane i wytyczone przez wchodzące w skład Mikroregionu WPN nadleśnictwa na
ich terenach. Ofertę edukacyjną tworzą, obok samych ścieżek dydaktycznych, pomniki i rezerwaty
przyrody, inne unikatowe elementy flory i fauny, arboretum, a także zabytki kultury, muzea itp. oraz
ekologiczne gospodarstwa wiejskie. Wobec perspektywy wzrostu zapotrzebowania na żywność eko-
logiczną można wskazać na pozytywną cechę sektora przetwórstwa rolno-spożywczego – jednego z
głównych działów gospodarki Mikroregionu WPN, a mianowicie niski stopień jego koncentracji, a
przy tym duże zróżnicowanie. Pod tym względem rolnictwo Mikroregionu może konkurować z powo-
dzeniem na rynkach Unii Europejskiej, będąc jednym z najważniejszych potencjałów obszaru.

Na terenie Mikroregionu WPN działają nowoczesne ośrodki muzealne i dydaktyczne. Należy tu
wskazać przede wszystkim placówki o charakterze ogólnopolskim, jak Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Dendrologiczne w Arboretum w Kórni-
ku. Wartości przyrodniczo-dydaktyczne prezentuje przy tym samo arboretum. Liczba gatunków i od-
mian w jego kolekcjach wynosi około 3500. W ramach parku – niegdyś ogrodu kórnickiego, odbywają
się ciekawe spotkania, choćby w święta azalii czy różaneczników. Wśród imprez organizowanych na
terenie arboretum można wymienić: „Zwiastuny wiosny”, „Kwitnące magnolie”, „Kiedy znów za-
kwitną białe bzy”, „Azalie i różaneczniki w Arboretum Kórnickim” czy „Barwy jesieni”.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie łączy nowoczesność
z duchem minionych czasów w atrakcyjnych formach interaktywnego udostępniania zbiorów, lekcji
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muzealnych, czy ciekawych imprez edukacyjno-rekreacyjnych (m.in. Jarmark Wielkanocny, Festyn Zie-
lonoświątkowy, Wesele wiejskie, Omłoty w Szreniawie, Jarmark Bożonarodzeniowy). Możliwe jest tu
zetknięcie się z historią i współczesnością kultury społecznej wsi i gospodarki rolnej, również poprzez
doświadczenie miejsca, gdzie w otoczeniu natury i przy jej udziale żyją i pracują ludzie produkujący
żywność.

Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalny kompleks edukacyjny w Jeziorach – Ośrodek Muze-
alno-Dydaktyczny WPN, w którego skład wchodzi Muzeum Przyrodnicze, Leśna Szkoła oraz Terenowa
Stacja Edukacyjna koło Szreniawy. Ośrodek ten prowadzi szeroko zakrojoną i systematyczną edukację
ekologiczną, głównie dzieci i młodzieży z regionu. Organizowane są liczne cykliczne imprezy eduka-
cyjne, propagujące wychowanie w duchu zrównoważonego rozwoju (np. Ekologiczny Bieg Przełajo-
wy Terenami WPN, konkursy plastyczne, wspomniane wyżej imprezy organizowane przez Muzeum
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i in.). Grupę odwiedzających, za-
interesowanych edukacją ekologiczną stanowią zarówno miłośnicy przyrody (niezależnie od wieku),
jak dzieci i młodzież (w przeważającej części odbywające wycieczki szkolne). Zainteresowanie tą
formą turystyki oraz jej duży potencjał na terenie Mikroregionu WPN potwierdziły wywiady focus gro-
up przeprowadzone dla potrzeb opracowania strategii. Rozmówcy podkreślali w nich konieczność
większej promocji edukacji ekologicznej, która jak na razie jest niewspółmierna do potencjału, jaki re-
gion posiada w tym zakresie. Turystyka w ramach edukacji ekologicznej związana jest z sezonowością
– najwięcej odwiedzających przyjeżdża do Mikroregionu wiosną i jesienią.

3.9.1.3. Stan zagospodarowania Mikroregionu WPN pod kątem rozwoju edukacji
ekologicznej

Istniejące ścieżki dydaktyczne na obszarze Mikroregionu WPN należy ocenić bardzo pozytywnie. Są
one zadbane, dobrze oznakowane, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, przez co mogą
spełniać swoją rolę edukacyjną. Dużą zasługę mają w tym nadleśnictwa Babki i Konstantynowo. Pro-
blemem jest ich udostępnienie jedynie w ciągu tygodnia, w godzinach pracy nadleśnictw45. Warto
również zastanowić się nad sposobem spójnego udostępnienia całego bogactwa form edukacji eko-
logicznej w ramach Mikroregionu WPN, w tym w szczególności nad zakresem i sposobem funkcjono-
wania podmiotów prowadzących tę edukację w ramach poszczególnych obiektów – elementów bazy
edukacji ekologicznej. Przy okazji należy zwrócić uwagę na problem niewykorzystania potencjału uni-
katowej oferty przyrodniczej Mikroregionu (także w odniesieniu do turystów z zagranicy – głównie z
Niemiec – którzy poszukują ciszy i spokoju w czystym, jeszcze nie skażonym środowisku, a jednocze-
śnie są grupą turystów o bardzo wysokiej świadomości ekologicznej i potrzebach, które zaspokoić
może ekoturystyka i agroturystyka). Innym problemem jest nieprzestrzeganie przez turystów zasad
zachowania się w parku i w ogóle na obszarach chronionych, co powinno być impulsem do rozszerze-
nia przez odpowiednich decydentów zakresu działań informacyjnych i ostrzegających o skutkach ta-
kiego zachowania, a także skuteczniejszego egzekwowania przepisów porządkowych. Kwestią do
rozwiązania pozostaje brak silnego lobby na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, a ta-
kże brak współpracy różnego rodzaju podmiotów na rzecz ochrony środowiska oraz w zakresie pro-
wadzenia zintegrowanych działań promujących edukację ekologiczną na terenie całego Mikroregio-
nu WPN.

3.9.2. Cele dla rozwoju turystyki w ramach programu edukacji ekologicznej

Celem dla rozwoju turystyki w ramach programu edukacji ekologicznej jest zintegrowanie różno-
rodnej oferty edukacji ekologicznej poprzez:

Etap 1. Propagowanie szerokiego zakresu ofert edukacji ekologicznej, pogrupowanych w bloki te-
matyczne (uwypuklenie tematów przewodnich realizowanych form edukacji w poszczególnych miej-
scach występowania elementów bazy edukacyjnej).

Etap 2. Wskazanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie spójnego udostępniania ścieżek dydaktycz-
nych oraz obiektów dydaktyczno-muzealnych i ekologicznych gospodarstw rolniczych, a także wska-
zanie możliwych form współpracy w ramach wspólnej oferty edukacyjnej.
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3.9.3. Oferty w ramach programu edukacji ekologicznej

Na terenie Mikroregionu WPN istnieje wiele możliwych form edukacji ekologicznej. Z jednej strony ba-
zują one na bogactwie walorów przyrodniczych (w tym cennych obszarów chronionych) i kulturo-
wych, stanowiąc formę edukacji w plenerze – ścieżki dydaktyczne zarówno na terenie Wielkopolskie-
go Parku Narodowego, jak i na innych przyrodniczo i kulturowo cennych obszarach Mikroregionu
WPN. Z drugiej strony dotyczą walorów skupionych w obiektach dydaktycznych i muzealnych, wyspe-
cjalizowanych w oferowaniu produktu w postaci szeroko rozumianej edukacji, w tym ekologicznej.
Inną grupę walorów stanowią przy tym ekologiczne gospodarstwa wiejskie, folklor, rzemiosło i trady-
cje. Pewną bowiem formą edukacji ekologicznej mogą być pobyty na wsi i współuczestniczenie w ży-
ciu gospodarstw (agroturystyka), poznawanie sposobów wytwarzania ekologicznej żywności, obser-
wacja i doświadczanie tradycji oraz folkloru Mikroregionu. Obszary wiejskie, obok funkcji
gospodarczych, społecznych i przestrzennych mogą także pełnić i pełnią funkcje kulturowe i ekolo-
giczne, a prawie każda wielkopolska wieś o zachowanej historycznej strukturze i walorach krajobra-
zowych może pełnić funkcje wsi agroturystycznej.

Te główne grupy tematyczne realizowanych na terenie Mikroregionu WPN form edukacji mogą
stanowić oferty jednodniowe dla miejscowej ludności oraz odwiedzających Mikroregion, ale również
mogą być oferowane w postaci spójnej „pętli”, łączącej miejsca lokalizacji elementów bazy edukacyj-
nej w ramach Mikroregionu WPN.

3.9.3.1. Jednodniowe oferty edukacji ekologicznej

Etap 1. Wytypowanie oferty
Ścieżki edukacyjne

Realizacja ścieżek edukacyjnych jest jednym ze sposobów wychowywania i kształcenia dla zrówno-
ważonego rozwoju i stanowi jedną z form interdyscyplinarnego nauczania. Zadaniem ścieżek dydak-
tycznych jest przekazywanie wiedzy o przyrodzie i zjawiskach w niej zachodzących w nawiązaniu do
konkretnych przykładów w terenie.
Ścieżki edukacyjne w ramach WPN

W celu lepszego poznania walorów przyrodniczych i kulturowych WPN wyznaczono kilka ścieżek
edukacyjnych, które przebiegają przez park oraz jego otulinę. Trzy z nich, tj. ścieżkę z Osowej Góry do
Jezior, z Osowej Góry nad Jez. Budzyńskie oraz Nadwarciańską Ścieżkę Edukacyjną (z Puszczykowa do
Kątnika) można zwiedzać indywidualnie, korzystając z wydanych przez park przewodników. Ścieżka
przy Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym przeznaczona jest do prowadzenia zajęć w ramach Leśnej
Szkoły. Na poszczególnych przystankach poznaje się m.in.: pomniki przyrody, obszary ochrony ścisłej,
formy polodowcowej rzeźby terenu. Omawiane ścieżki to:

• Ścieżka edukacyjna Osowa Góra–Jeziory – długość: 5 km, ścieżka piesza, czas przemarszu: 2 go-
dziny. Na trasie ścieżki po różne tajemnice przyrody wędruje się m.in. nad jeziorem Kociołek, buko-
wym lasem, do Sarnich Dołów.

• Ścieżka edukacyjna Osowa Góra–Jezioro Budzyńskie – długość: 4 km, ścieżka piesza, czas prze-
marszu: 2 godziny. Na trasie ścieżki poznaje się ideę i historię powstawania parków narodowych w
Polsce i na świecie. Najciekawsze przystanki ścieżki obejmują: fragment najdłuższego ozu w Polsce
ze Szwedzkimi Górami oraz zarastające Jezioro Budzyńskie, stanowiące obszar ochrony ścisłej.

• Ścieżka edukacyjna „Leśna Szkoła” – długość: 1,5 km, ścieżka piesza, czas przemarszu: 1,5 go-
dziny. Ścieżka w Jeziorach powstała z myślą o przeprowadzaniu zajęć przyrodniczych w terenie.
Znajduje się przy Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym parku. Uczestnicy zajęć poznają liczne gatunki
roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku.

• Nadwarciańska Ścieżka Edukacyjna – długość: 4 km, ścieżka piesza, czas przemarszu: 2 godziny.
W ramach ścieżki nad Wartą znajdują się przystanki, odkrywające ślady bobra, ptasie łowisko, po-
mnikowy drzewostan sosnowy, starorzecze.

• Luboń–Jeziory – długość: 28 km, ścieżka rowerowa. Ścieżka prowadzi z Lubonia do Jezior, gdzie
znajduje się siedziba parku. W Puszczykowie warto zobaczyć Muzeum-Pracownię Literacką Arka-
dego Fiedlera.
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Ścieżki edukacyjne poza WPN
Nadleśnictwo Konstantynowo. Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona jest również w nadleśnic-
twie Konstantynowo. Każde leśnictwo posiada tu swoją ścieżkę edukacyjną, po której oprowadza le-
śniczy lub inny pracownik nadleśnictwa. Największym powodzeniem cieszy się ścieżka rozpoczy-
nająca się przed siedzibą nadleśnictwa Konstantynowo, biegnąca przez lasy i malownicze łąki do
szkółki leśnej, gdzie istnieje możliwość rozpalenia ogniska i pieczenia kiełbasek (ok. 6 km). W ramach
ścieżki zgromadzone są maszyny i narzędzia, które służyły i służą leśnikom w ich pracy, rozmieszczone
są tablice informujące o pracach, jakie wykonuje się w lesie, w centralnym miejscu posadzono Dąb Pa-
pieski. Zgromadzone eksponaty i tablice mają przybliżyć zwiedzającym problematykę związaną z
ochroną przyrody. W budynku nadleśnictwa można zwiedzić trzy salki z eksponatami przyrodniczymi,
pomocami dydaktycznymi, w tym jedna z sal, urządzona w stylu starej kancelarii leśniczego poświę-
cona jest historii leśnictwa. Do atrakcji należy miejsce na ognisko przy „Źródełku na Żarnowcu” – po-
mniku przyrody, jedynym miejscu w Wielkopolsce, gdzie z piaskowca z kilku źródeł wypływa czysta
woda. Leśnicy nazywają ten zakątek „Małymi Bieszczadami”.

Edukacja prowadzona jest nieodpłatnie, jednak nie za darmo – uczestnicy lekcji (dzieci) pomagają
leśnikom: zbierają śmieci, sadzą drzewa, dokarmiają ptaki i zwierzynę, co również jest pewną formą
kształtowania właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego.
Nadleśnictwo Babki. Przy współudziale nadleśnictwa Babki a z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicz-
nego „Luboń dla Środowiska”, powstała w Luboniu ścieżka dydaktyczna „Śladami przyrody i historii”.
Trasa ścieżki jest oznaczona 13 tablicami i biegnie nad rzeką Wartą lasami leśnictwa Sasinowo i Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego w sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Długość ścieżki wynosi
około 7 km i można ją podzielić na krótsze odcinki w zależności od potrzeb zwiedzających. Poszcze-
gólne stacje ścieżki dotyczą różnych zagadnień i problemów, opisanych i przedstawionych na tabli-
cach informacyjnych, m.in. architektury fabryk przemysłu spożywczego, rzeki Warty, pożarów le-
śnych, zakładów chemicznych, źródeł szkodliwego oddziaływania na środowisko, terenów
bagnistych, życia w powalonym drzewie, funkcji lasu.

Obiekty dydaktyczne i muzealne
Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny WPN w Jeziorach

Na ośrodek składają się: Muzeum Przyrodnicze, „Leśna Szkoła” oraz Terenowa Stacja Edukacyjna
koło Szreniawy. W ramach jednostek dydaktycznych ośrodka należy jeszcze wymienić salę audiowizu-
alną oraz klasę do zajęć w ramach „Leśnej Szkoły”.

Muzeum Przyrodnicze mieści się w czterech salach. W pierwszej sali zwiedzający mogą obejrzeć
mapę plastyczną parku oraz zapoznać się z informacjami ogólnymi, jak: historia starań o utworzenie
parku, pomniki przyrody, ekosystemy. Szczególną uwagę poświęcono leśnym zbiorowiskom roślinnym.
W drugiej sali umieszczono w gablotach skały i minerały, a obok tablice dotyczące geologii oraz polo-
dowcowej rzeźby terenu, przedstawiona została tematyka dotycząca jezior. Trzecia sala poświęcona
jest w całości zagadnieniom związanym z ornitologią. W gablotach przedstawiono ptaki oraz kolekcję
jaj ptasich. Zwiedzający mogą zapoznać się również z rozmaitymi typami budek lęgowych. Czwarta sala
ukazuje problematykę związaną z entomologią. W bogatej kolekcji owadów wyróżnia się duży zbiór
motyli. W holu przedstawione są wszystkie polskie parki narodowe oraz ich rozmieszczenie na mapie.

W Leśnej Szkole odbywają się zajęcia poruszające problemy ochrony przyrody, prowadzone w ra-
mach programu realizowanego przez ośrodek, z uwzględnieniem wieku dzieci. Program adresowany
jest głównie do dzieci ze szkół podstawowych, ale ośrodek przeprowadza także zajęcia z młodzieżą
ze szkół średnich. W ramach tych godzin proponuje się zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, spacery po
ścieżkach dydaktycznych WPN, warsztaty przyrodnicze, konkursy plastyczne, projekcje filmów przy-
rodniczych, prelekcje. W trakcie czterogodzinnego programu edukacyjnego poprzez gry i zabawy
młodzież zapoznaje się z przyrodą WPN oraz nabywa podstawowe informacje na temat parków naro-
dowych w Polsce.

W Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym każdego roku praktyki odbywają studenci kierunków przy-
rodniczych o specjalnościach dydaktycznych. Mogą być tutaj również organizowane wszelkiego ro-
dzaju sympozja naukowe, seminaria, szkolenia itp. (sala audiowizualna na 100 osób i sala konferen-
cyjna na 70 osób). Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny prowadzi także działalność wydawniczą,
wspomagającą edukację ekologiczną. W stałej sprzedaży znajdują się m.in.:

• czasopismo „Morena” – wydawane corocznie dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW, na łamach
którego publikowane są wyniki najnowszych badań naukowych prowadzonych na terenie parku,

• przewodniki turystyczne po Wielkopolskim Parku Narodowym,

Program edukacji ekologicznej 183



• przewodniki po ścieżkach dydaktycznych,

• „Biuletyn informacyjny – Wielkopolski Park Narodowy”,

• Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego – przewodnik w ćwiczeniach,

• mapa turystyczna Wielkopolskiego Parku Narodowego,

• wiele pozycji ogólnoprzyrodniczych oraz dotyczących innych terenów chronionych.
Cykliczne odbywają się imprezy dydaktyczne organizowane przez Wielkopolski Park Narodowy:

• zajęcia dydaktyczne w Leśnej Szkole WPN (15.09–30.06),

• Ekologiczny Bieg Przełajowy Terenami WPN – w biegu biorą udział wszystkie okoliczne gimnazja,

• uroczyste zakończenie Konkursu Plastycznego dla uczniów, trwającego w okresie roku szkolnego.
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Posiadając bogate zbiory związane z rolnictwem, muzeum ma charakter ogólnopolskiej placówki,
dokumentującej historię i współczesność gospodarki rolnej i kultury społecznej wsi. Jest jedynym tej
rangi muzeum rolnictwa w Polsce i jednym z nielicznych i największych w Europie. Dwór, w którym
mieści się siedziba muzeum, wybudowany został w 1852 roku przez Bierbaumów, założycieli wsi. Eks-
pozycje mieszczą się na powierzchni 10 hektarów (fragment dawnego parku dworskiego i gospodar-
stwa folwarcznego z zabytkowymi budynkami gospodarczymi), a ogólna powierzchnia ekspozycyjna
wynosi ponad 5 tys. m2. Ekspozycje plenerowe stanowią między innymi: skansen pszczelarski, maszy-
ny i urządzenia związane z przemysłem cukrowniczym, kieraty oraz zestaw urządzeń związanych z za-
opatrzeniem wsi i rolnictwa w wodę.

Wystawy stałe to: Dzieje rolnictwa od VIII do XVIII wieku, Rzemiosło wiejskie, Przetwórstwo i prze-
mysł rolno-spożywczy, Bartnictwo i pszczelarstwo, Gleboznawstwo, Melioracja, Ochrona roślin, Po-
stęp techniczny w rolnictwie XIX i XX wieku, Dzieje ogrodnictwa, Hodowla roślin, Paszoznawstwo,
Lecznictwo i weterynaria, Chów i hodowla zwierząt gospodarskich, Technika zbioru, omłotu, czysz-
czenia, sortowania i przechowywania ziemiopłodów, Transport wiejski, Agrolotnictwo, Źródła energii
w rolnictwie, Zaopatrzenie wsi w wodę, Historia społeczna wsi, Dzieje piwowarstwa.
Muzeum Dendrologiczne i arboretum w Kórniku

Muzeum Dendrologiczne znajduje się w arboretum i należy do najstarszych zachowanych na jego
terenie dawnych budowli parkowych. W muzeum można oglądać fragmenty i przekroje pni, próbki
drewna, szyszki, owoce i nasiona wielu roślin drzewiastych z całego świata. Powstanie bogatej kolek-
cji dendrologicznej Arboretum Kórnickiego jest wynikiem działalności kilku pokoleń osób związanych
z Kórnikiem. Rosną tu okazy rzadkich drzew i krzewów oraz liczne stare drzewa krajowe (m.in. buki,
lipy, dęby, świerki, jodły, topole i wiązy). Arboretum należy do Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii
Nauk, a drzewa i krzewy zgromadzone w kolekcji są obiektem wielokierunkowych badań naukowych.
Wyniki tych prac są wykorzystywane w leśnictwie, ogrodnictwie (zadrzewianie miast i osiedli) oraz
służą w coraz większym zakresie ochronie środowiska i idei zadrzewiania kraju. Arboretum Kórnickie
spełnia ważną rolę w procesie introdukcji drzew i krzewów. Jest to placówka, gdzie nowe lub mało
znane gatunki i odmiany przechodzą pierwszy okres adaptacji w odmiennych dla nich warunkach kli-
matycznych.

W ramach wytypowanych powyżej zasobów dla rozwoju programu edukacji ekologicznej można
wskazać oferty jednodniowe w przykładowych blokach tematycznych:

• przyroda na terenie WPN,

• wiejska wycieczka (różne formy gospodarstw rolnych, w tym agroturystyka, wytwarzane produkty
lokalne itp.; przykładowym punktem startowym jest ośrodek muzealny w Szreniawie),

• drzewa i krzewy świata (punkt startowy – Muzeum Dendrologiczne i arboretum w Kórniku),

• botaniczne wypady do lasów na terenie Mikroregionu WPN,

• eskapady w poszukiwaniu charakterystycznych zwierząt dla lasów, łąk, zbiorników wodnych itp.,

• warsztaty edukacyjne (np. wikliniarskie, ceramiczne, tradycyjny wypiek chleba, dendrologiczne,
nauka sztuki kulinarnej regionu, lekcje fotografii przyrodniczej, na temat form ochrony przyrody
itp.),

• ekomuzea w ramach unikatowych dla Mikroregionu zagadnień (kompleksowa prezentacja obiek-
tów, miejsc, tradycji i wydarzeń, historii czy legend w pierwotnym otoczeniu, tworzących „żywą
kolekcję” wartości przyrodniczych i kulturowych regionu).
Wyprawom edukacyjnym powinny towarzyszyć dodatkowe imprezy, jak: koncerty muzyki ludo-

wej, ogniska-biesiady z opowieściami ludowymi, spotkania z ciekawymi osobami itd.
Warto też zwrócić uwagę na możliwość wypromowania przykładowo gminy Brodnica czy okolic

miejscowości Trzebaw jako obszarów będących „wyróżnikiem ekologicznym” Mikroregionu – tere-
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nów o szczególnych predyspozycjach do wytwarzania i promowania ekologicznych i tradycyjnych
produktów lokalnych, rozwijania rolnictwa ekologicznego oraz agroturystyki.

Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne
Zadania szczegółowe do urzeczywistnienia oferty w ramach poszczególnych obszarów działań in-

westycyjnych i organizacyjnych związanych z programem edukacji ekologicznej:

Lp. Obszar działań Osoby odpowiedzialne

1. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne

• zorganizowanie sieci sprzedaży domowych produktów i przetworów
spożywczych u gospodarzy wiejskich lub w specjalnych sklepach
sprzedających lokalne produkty

• przygotowanie gospodarstw rolnych, do udostępnienia zwiedzającym
i wyeksponowanie wątków tematycznych w ramach różnych form
działalności rolniczej i pozarolniczej (rozwój agroturystyki).

podmioty prywatne + wsparcie
ze strony samorządu lokalnego

podmioty prywatne

2. Oznakowanie i szczegółowe informacje na trasie:

• oznakowanie ścieżek dydaktycznych i obiektów muzealnych i dydak-
tycznych wspólnym znakiem graficznym Mikroregionu WPN,

• zorganizowanie punktów sprzedaży dobrze opracowanych publikacji,
map, przewodników z zakresu edukacji ekologicznej,

• tworzenie ekomuzeów na terenie Mikroregionu WPN,

• tworzenie małych zagród ze zwierzętami domowymi i leśnymi (zwie-
rzyńców).

samorząd lokalny
WPN

podmioty prywatne i samorząd
lokalny

samorząd lokalny, podmioty
publiczne (szkoły)

podmioty prywatne,
nadleśnictwa, WPN

3. Oferta uatrakcyjniająca – program kulturalny:

• organizowanie na terenie Mikroregionu WPN cyklicznych targów i
wystaw żywności ekologicznej, rzemiosła artystycznego i użytkowego
połączonych z imprezami promującymi miejscową kulturę.

samorząd lokalny, podmioty
prywatne, szkoły i instytucje,
organizacje pozarządowe

4. Usługi przewodnickie:

• stworzenie bazy obsługi odwiedzających w zakresie edukacji ekolo-
gicznej przez profesjonalnych przewodników.

podmioty prywatne w
porozumieniu z samorządem
lokalnym, nadleśnictwami i
dyrekcją parku

3.9.3.2. Pętla edukacyjna

Etap 1. Wytypowanie oferty
Przebieg trasy (pętli): Poznań–Muzeum Dendrologiczne i arboretum w Kórniku–Ośrodek Muzeal-

no-Dydaktyczny WPN w Jeziorach–Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Szreniawie–Poznań.

Stworzenie „pętli” ma umożliwić zaspokojenie potrzeb w zakresie zintegrowanej oferty różnych
form ekoturystyki, w szczególności edukacji ekologicznej poprzez m.in.: wykorzystanie gospodarstw
rolniczych do realizacji tematów „zdrowa żywność”, „zwierzęta hodowlane” i innych z możliwością
zakupu ekologicznych produktów spożywczych, rozwijanie turystyki wiejskiej, organizowanie profe-
sjonalnej obserwacji przyrody, fotografowania zwierząt, roślin, nagrywania odgłosów ptaków, pro-
pagowanie turystyki krajoznawczej, włączenie wycieczek w programy edukacyjne, wykorzystanie
atrakcyjnych obszarów na organizację pobytów w ramach „zielonej szkoły” i innych.

Aby umożliwić korzystanie z całej „pętli edukacyjnej” przyjezdnym spoza regionu należy stworzyć
kompletne pakiety pobytowe, np. „zielone szkoły” o profilu edukacyjnym dla szkół, ośrodków kultury
i innych placówek oświatowych czy wakacyjne obozy edukacyjne, których bazą mogłaby być „wioska
ekologiczna” – swoisty ośrodek edukacji ekologicznej, który pozwalałby na korzystanie z całej różno-
rodnej bazy edukacji ekologicznej na terenie Mikroregionu WPN (tak, by umożliwić zdobycie kom-
pletnej wiedzy ekologicznej w ramach tego obszaru) i który stanowiłby centrum informacji o Mikrore-
gionie WPN. Mógłby to być punkt wypadowy dla turystyki związanej z edukacją ekologiczną, a
jednocześnie baza pobytowa, miejsce organizowania warsztatów i spotkań, centrum kwalifikowa-
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nych i doświadczonych przewodników i przyrodników z doskonałą znajomością problematyki ekolo-
gicznej Mikroregionu WPN. Uzupełnieniem oferty pobytowej w „wiosce ekologicznej” mogłyby być
takie propozycje programowe, jak przykładowo: terenoznawstwo, orientacja w terenie, zasady bez-
piecznego poruszania się po terenie, korzystania z ognia i wody, biwakowanie, krajoznawstwo i wiele
innych.

Etap 2. Potrzeby inwestycyjne i organizacyjne
Zadania szczegółowe do urzeczywistnienia oferty w ramach poszczególnych obszarów działań in-

westycyjnych i organizacyjnych związanych z programem edukacji ekologicznej:

Lp. Obszar działań Osoby odpowiedzialne

1. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne:

• wspieranie przez władze indywidualnej przedsiębiorczości w dziedzinie
ekoturystyki i agroturystyki, w tym tworzenia bazy gastronomicznej
nawiązującej do tradycji związanych z regionem, zlokalizowanej w za-
bytkowych lub ciekawych obiektach (karczmy, zajazdy, piwnice winne
itp.), promującej lokalne produkty żywnościowe i tradycyjne potrawy,
oraz kwater agroturystycznych w ramach ekologicznych gospodarstw
wiejskich – tworzenie zachęt do rozwoju ekstensywnego rolnictwa,
przyjaznych środowisku metod produkcji i łagodnych ekologicznie
form turystyki, w tym rozwijania usług agroturystycznych,

• budowa „wioski ekologicznej” – ośrodka zakwaterowania i częściowo
kształcenia dla dzieci i młodzieży uczestniczącejh w programach edu-
kacji ekologicznej (przykładowo w odrestaurowanym zabytkowym bu-
dynku lub z wykorzystaniem istniejących elementów zabudowy,
zmodernizowanych i udostępnianych do wypoczynku).

podmioty prywatne +
wsparcie ze strony
samorządu lokalnego

podmioty prywatne

2. Dojazd, transport:

• zorganizowanie specjalnego przewozu osób na trasie „pętli ekologicz-
nej” z wykorzystaniem pojazdów mniej szkodliwych dla środowiska,

• opracowywanie metod i sposobów usprawnienia komunikacji publicz-
nej oraz popieranie rozwoju prywatnej komunikacji alternatywnej, np.
przez włączanie prywatnego transportu samochodowego na pewnych
odcinkach dróg.

samorząd lokalny,
podmioty prywatne

samorząd lokalny,
podmioty prywatne

3. Oznakowanie i szczegółowe informacje na trasie:

• oznakowanie trasy biegnącej przez i łączącej miejsca lokalizacji obiek-
tów dydaktycznych i muzealnych oraz edukacyjnych ścieżek przyrodni-
czych i innych elementów bazy edukacji ekologicznej wspólnym
znakiem graficznym Mikroregionu WPN.

samorząd lokalny

4. Oferta uatrakcyjniająca – program kulturalny, zwierzyńce:

• organizowanie na terenie Mikroregionu WPN cyklicznych targów i wy-
staw żywności ekologicznej, rzemiosła artystycznego i użytkowego
połączonych z imprezami promującymi miejscową kulturę,

• stworzenie zagród z żywymi zwierzętami leśnymi i domowymi.

samorząd lokalny, podmioty
prywatne, szkoły i instytucje,
organizacje pozarządowe

podmioty prywatne,
nadleśnictwa, WPN

5. Usługi przewodnickie:

• stworzenie centrum kwalifikowanych i doświadczonych przewodników
i przyrodników świadczących usługi w ramach edukacji ekologicznej
na terenie Mikroregionu WPN.

podmioty prywatne w
porozumieniu z samorządem
lokalnym, nadleśnictwami i
dyrekcją parku

6. Wrażenie ogólne – stan otoczenia:

• inwestycje w przyjazny dla środowiska wizerunek („gminy ekologicz-
ne”).

samorząd lokalny
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7. Edukacja:

• szkolenie kadr na potrzeby „zielonej turystyki”,

• szkolenie rolników zainteresowanych agroturystyką,

• zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa przez edukację
oraz wiarygodną i rzetelną informację, np. organizowanie konkursów
na najbardziej ekologicznego organizatora podróży albo hotelarza
roku itp.

samorząd lokalny we
współpracy z instytucjami i
podmiotami prywatnymi,
organizacje pozarządowe,
szkoły

8. Współpraca:

• tworzenie porozumień (formalnych i nieformalnych) w zakresie wspól-
nego i spójnego udostępniania elementów bazy edukacji ekologicznej,

• nawiązanie współpracy Wielkopolskiego Parku Narodowego z Rogaliń-
skim Parkiem Krajobrazowym przy promocji turystyki jako potencjalne-
go źródła dochodów na cele ochrony przyrody i krajobrazu,

• tworzenie warunków do powstania interdyscyplinarnego środowiska
lobbystycznego na rzecz rozwoju turystyki zrównoważonej (konferen-
cje i sesje naukowe, propaganda w mediach itp.), gromadzenie wiedzy
i informacji na temat turystyki zrównoważonej za granicą, nawiązywa-
nie kontaktów i współpracy ze stosownymi instytucjami w innych kra-
jach itp.

samorząd lokalny, podmioty
prywatne, instytucje,
organizacje pozarządowe,
dyrekcja parków,
nadleśnictwa

dyrekcje parków

samorząd lokalny,
środowisko naukowe,
organizacje pozarządowe,
instytucje
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4. Promocja i dystrybucja ofert Mikroregionu

Katarzyna Czernek, Justyna Majewska, Marta Reksiak-Urbanowicz,
Marcin Olszewski, Iwona Jankowska

4.1. Cele i kierunki promocji

Wyróżniono następujące cele promocji ofert Mikroregionu WPN:

• wykreowanie wizerunku Mikroregionu WPN jako miejsca o unikatowych walorach kulturowych,

• umocnienie wizerunku Mikroregionu WPN jako miejsca bogatych walorów wypoczynkowych,

• wykreowanie wizerunku Mikroregionu WPN jako miejsca dysponującego nowoczesną i wszech-
stronnie kształcącą bazą edukacji ekologicznej,

• wykreowanie wizerunku Mikroregionu WPN jako miejsca o wysokim poziomie świadomości i kul-
tury ekologicznej mieszkańców.
Promocja Mikroregionu przebiegać może zarówno na poziomie programów (wypoczynkowy, kul-

turowy, edukacji ekologicznej), jak i ofert (np. Pałace i Dworki Mikroregionu WPN, Trasa Kórnicka, Pę-
tla Edukacyjna itd.) czy segmentów (turystyka rowerowa, piesza, konna, wodna).

Kierunki działań promocyjnych Mikroregionu WPN:
1) do wewnątrz – przedstawianie Mikroregionu WPN w odpowiedni sposób jego mieszkańcom,

członkom rad gmin, przedsiębiorcom, działaczom organizacji pozarządowych itd. Celem tego kie-
runku jest utrwalenie, odtworzenie lub stworzenie zamierzonego wizerunku wśród mieszkańców
regionu, zanim użyje się go (lub jego fragmentów) do promocji na zewnątrz. Identyfikacja miesz-
kańców najlepiej przyczynić się może do jego zaistnienia. Samoidentyfikacja lokalnej społeczności
z zamierzeniami podmiotów promocji jest już produktem, gdyż niesie ze sobą autentyczne warto-
ści, będące częścią poszukiwanych cech zasobów ludzkich.

2) na zewnątrz – kreowanie wizerunku Mikroregionu WPN dla potencjalnych klientów oferty, przed-
stawicieli władz regionalnych i centralnych, instytucji zagranicznych, potencjalnych inwestorów,
wystawców, liderów opinii itp.
Podstawowym problemem, który pojawia się w wyborze kierunku działań promocyjnych, jest kwe-

stia odpowiedniego doboru środków i metod dotarcia do danej grupy adresatów z ofertą promo-
cyjną. W praktyce polegać to będzie na sformułowaniu osobnych programów promocyjnych, związa-
nych z konkretną podgrupą wewnętrznych i zewnętrznych adresatów.

4.2. Działania w ramach promocji i dystrybucji

Zadania w ramach promowania różnych form turystyki w Mikroregionie WPN dotyczą przygoto-
wania materiałów informacyjnych – foldery, strona internetowa, infokioski itd. – i dotarcia z nimi do
potencjalnych grup odbiorców.

Po opracowaniu ofert niezbędna jest spójna polityka promocji i dystrybucji:

• przygotowanie jednolitych pod względem graficznym (logo, nazwy ofert, slogany reklamowe i
inne) materiałów informacyjnych o ofertach Mikroregionu,

• nawiązanie kontaktów z biurami podróży (organizatorami i agentami), chętnymi do sprzedaży ofert
Mikroregionu (zainteresowanych oferowaniem całościowego produktu turystycznego regionu),

• współpraca gospodarza terenu (samorządu lokalnego) z biurami, które w swojej ofercie mają pro-
dukt turystyczny Mikroregionu WPN – utrzymywanie partnerskich stosunków z podmiotami sprze-



dającymi produkty turystyczne, integracja wysiłków różnych podmiotów w zakresie promocji i
dystrybucji,

• wybrane techniki promocji i dystrybucji w Mikroregionie.
Ważną rolę w procesie kształtowania wizerunku Mikroregionu WPN będzie odgrywać realizacja

przedsięwzięć oraz wydarzenia, które można podzielić na:

• przedsięwzięcia/wydarzenia o charakterze społeczno-politycznym, np. konferencje, sympozja, wi-
zyty ważnych gości, zwłaszcza te, podczas których zapadną ważne dla regionu czy kraju decyzje
(najlepiej z dziedziny ochrony środowiska, edukacji ekologicznej lub rekreacji),

• przedsięwzięcia/wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym służące integracji mieszkań-
ców, np. rajdy rowerowe i piesze, organizowane „dni” poszczególnych gmin, np. Dni Rzeczpospo-
litej Mosińskiej, Dni Lubonia, dożynki,

• przedsięwzięcia/wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym o zasięgu ponadlokalnym, np.
rajdy rowerowe i piesze, imprezy konne, koncerty, przeglądy artystów, wystawy,

• udział w konkursach i imprezach targowych, np. w konkursach na najciekawsze obiekty infrastruk-
tury turystycznej, targach krajowych i międzynarodowych (nie tylko turystycznych), udział przy
okazji targów poznańskich bez względu na tematykę (w postaci punktu informacyjnego i/lub
ogłoszeń w mediach, rozdawania ulotek na terenie targów).
Każde z ww. przedsięwzięć i wydarzeń powinno być właściwie poprowadzone przy zastosowaniu

odpowiednich technik media relations.
Przy konstruowaniu programów promocji należy wziąć pod uwagę szereg przedsięwzięć na skalę

międzynarodową czy ogólnopolską realizowanych przez Poznań, tak aby uzupełniać ofertę miasta
Poznania (np. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, Biennale Tańca
Współczesnego i Warsztaty Tańca Współczesnego) o ofertę Mikroregionu WPN – podobnie jak to
miało miejsce przy okazji organizacji XXII Zgromadzenia Ogólnego Rady Gmin i Regionów Europy
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Tabela 5. Wybrane techniki promocji i dystrybucji w Mikroregionie

Działanie Uwagi

Jednolite pod względem
graficznym materiały
informacyjne o ofertach
Mikroregionu

Logo, nazwy ofert, slogany reklamowe i inne. Ich opracowania podjąć się
mogą np. studenci poznańskiej ASP w ramach konkursu lub uczniowie szkół
różnego szczebla w Mikroregionie lub/i w Poznaniu

Internet Opracowanie i aktualizacja strony internetowej zawierającej informacje o
ofertach Mikroregionu

Płatna reklama w mediach Obejmuje telewizję regionalną (TVP 3, WTK, TV Biznes), prasę lokalną („Gazeta
Wyborcza”, „Głos Wielkopolski”, gazetki gminne), radio (Merkury, Eska
Poznań, Afera i inne) reklamę zewnętrzną (outdoor), jak również informatory
wydawane przez instytucje związane z turystyką i inne wydawnictwa
turystyczne oferujące możliwości reklamy (np. „Podróże”, „Wiadomości
turystyczne” i inne)

Public relations Materiały redakcyjne we wszystkich rodzajach mediów, publikowane
bezpłatnie, oraz oddziaływanie na grupy docelowe

Wystawy, pokazy, warsztaty Ważne alternatywne formy dystrybucji i promocji, umożliwiające docieranie
do różnych grup potencjalnych nabywców

Wydawnictwa Foldery zawierające opisy ofert z uwzględnieniem tras, atrakcji, opisów,
lokalizacji infrastruktury usługowej

Informacje wizualne Plakaty, witacze, tablice wielkoformatowe przy głównych drogach
dojazdowych i tranzytowych, mapy turystyczne przy atrakcjach turystycznych
Mikroregionu i na trasach

Wyjazdy szkoleniowe
i studyjne

Skierowane do przedstawicieli biur podróży, dziennikarzy

Sieć dystrybucji Nawiązanie kontaktów z biurami podróży (organizatorów i agentów),
zainteresowanymi sprzedażą ofert Mikroregionu

Infokioski Udostępnienie w formie elektronicznej kompleksowej informacji turystycznej o
Mikroregionie WPN (punkty informacji na obszarze Mikroregionu)

Źródło: Middleton V.T.C., Marketing w turystyce… op. cit., s. 158.



CEMR w Poznaniu (2003). Dla uczestników zgromadzenia przygotowany został specjalny program to-
warzyszący, prezentujący bogactwo oferty kulturalnej Poznania i okolic.

Duże korzyści w zakresie kształtowania oferty turystyki i rekreacji są możliwe do osiągnięcia dzięki
wspólnym działaniom promocyjnym gmin Mikroregionu. Coraz częściej można w Polsce zaobserwo-
wać wspólne rozwiązania w tym zakresie, a ich celem jest pozyskanie odwiedzających, którzy zasilają
dany obszar w pieniądz. W przypadku Mikroregionu właściwe narzędzia mogą stanowić: wydawane
w różnych językach foldery, broszury, katalogi, w których będzie prezentowana oferta całego obszaru
w podziale na poszczególne segmenty (a nie gminy), czy też wspólna promocja podczas imprez tar-
gowych, organizacja cyklicznych imprez (w tym pokazów gastronomicznych) z udziałem znanych
osób, promowanie lokalnych artystów i rzemieślników. Taka oferta powinna być także prezentowana
na stronie internetowej Mikroregionu, w lokalnej prasie, telewizji (współpraca z mediami lub na
przykład na billboardach ustawionych na terenie poszczególnych gmin) może też być wysyłana do
szkół (głównie oferta dotycząca edukacji ekologicznej). Niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem byłoby
umieszczenie krótkich haseł promocyjnych, zachęcających do odwiedzania sąsiadujących ze sobą w
ramach Mikroregionu WPN terenów, na różnego rodzaju biletach wstępu, np. na zamek w Kórniku,
do Muzeum-Pracowni Arkadego Fiedlera, ale także w innych miejscach, niekoniecznie stanowiących
atrakcję turystyczną, lecz lubianych przez mieszkańców, często przez nich odwiedzanych, jak na
przykład w cukierni Kostusiaka czy Ośrodku Kultury w Mosinie. Również w obiektach noclegowych
czy gastronomicznych powinny być dostępne ulotki polecające nocleg lub posiłek w punktach nocle-
gowych/gastronomicznych zlokalizowanych na obszarze Mikroregionu. Ponieważ sąsiedztwo gmin
Mikroregionu daje możliwość rekreacji oraz zobaczenia atrakcji turystycznych, zlokalizowanych na te-
renach różnych gmin nawet w stosunkowo krótkim czasie, pieniądz, który wyda odwiedzający, bę-
dzie krążył na tym terenie, o ile region dysponuje ciekawą ofertą turystyczno-rekreacyjną. Jeśli takowa
nie istnieje, odwiedzający uzna, iż nie jest zainteresowany wizytą na pozostałym obszarze Mikrore-
gionu, i pojedzie w inne miejsce, zasilając tym samym inną lokalną gospodarkę.

Ważne narzędzie promocji stanowi także organizacja imprez w ramach porozumień z miasta-
mi/gminami partnerskimi. Przykładowo w górskich regionach turystycznych raz w roku organizuje się
przez kilka dni imprezy, na które zapraszani są mieszkańcy nadmorskich miast partnerskich. Odbywa
się wówczas prezentacja lokalnej kuchni, folkloru, promowani są lokalni artyści i rzemieślnicy, dla
dziennikarzy i touroperatorów organizowane są z kolei wycieczki objazdowe, w trakcie których pre-
zentowane są najważniejsze atrakcje regionu. Później następuje „rewizyta” i mieszkańcy regionu gór-
skiego spędzają kilka dni terenie partnerskiej gminy. W ten sposób z powodzeniem kreowany jest wi-
zerunek obu gmin jako atrakcyjnych turystycznie. Takie narzędzie promocji powinny wykorzystać
gminy Mikroregionu, zwłaszcza że jest ich aż osiem. Mieszkańcy każdej z gmin partnerskich mogliby
odwiedzać nie tylko gminę, z którą współpracują, lecz także pozostałe tereny wchodzące w skład Mi-
kroregionu.

190 Promocja i dystrybucja ofert Mikroregionu



5. Współpraca i przywództwo w osiąganiu celów
Strategii

Katarzyna Czernek, Justyna Majewska,
Marta Reksiak-Urbanowicz, Marcin Olszewski

5.1. Potrzeba współpracy

Potrzeba współpracy wynika z kompleksowego charakteru produktu turystycznego. Przykładowo,
odwiedzający zainteresowani ofertą kulturową Mikroregionu WPN będą poszukiwać na trasie nie tyl-
ko zespołów dworsko-pałacowych, które stanowią trzon oferty, lecz także obiektów gastronomicz-
nych, punktów informacji turystycznej, sprzedaży folderów, katalogów i pamiątek itp. Konieczne dla
zaspokojenia potrzeb odwiedzających będzie także właściwe oznakowanie trasy, umieszczenie infor-
macji o obiektach zabytkowych, zadbanie o parkingi, elementy tzw. małej architektury w wyznaczo-
nych miejscach (ławeczki, kosze na śmieci, miejsca biwakowe itp.). Za ww. komponenty produktu tu-
rystycznego odpowiedzialne są różnego rodzaju podmioty. Samorządy odpowiadają za budowę dróg
dojazdowych, parkingi, informację turystyczną, oznakowanie i szczegółową informację z tras, infra-
strukturę techniczną, gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, uporządkowanie stosunków
własnościowych itp. (…), sektor prywatny – oprócz budowy podstawowej infrastruktury turystycznej
i usługowej – winien zaproponować możliwości rekreacji, wykorzystania czasu wolnego, usługi prze-
wodnickie itp.1 W przypadku Mikroregionu WPN, oprócz 8 samorządów gminnych, ich mieszkańców
oraz podmiotów prywatnych, ofertę turystyczną obszaru kształtują: Wielkopolski Park Narodowy
oraz dwa nadleśnictwa – Babki i Konstantynowo. Istotne znaczenie dla atrakcyjności produktu tury-
stycznego Mikroregionu WPN (zarówno w oczach turystów, jak i inwestorów) będzie odgrywała ja-
kość i skuteczność współpracy podmiotów współtworzących ten produkt. Brak tej współpracy lub jej
niewłaściwy przebieg będzie przekładał się z kolei na jakość oferty turystycznej Mikroregionu, a co za
tym idzie – na satysfakcję odwiedzających.

Mówiąc o współpracy, można wskazać jej najważniejsze zalety: wzrost efektywności działań, stwo-
rzenie bardziej kompleksowej, ciekawszej, w większym stopniu zaspokajającej potrzeby odwie-
dzających oferty, a w związku z tym wydłużenie czasu pobytu na danym obszarze, wzmocnienie pozycji
zarówno regionu turystycznego, jak i działających na jego terenie usługodawców, wzrost dochodów
budżetów lokalnych i prywatnych podmiotów, a także większa siła przetargowa tych samorządów oraz
prywatnych usługodawców w walce o zewnętrzne środki finansowe. Zaawansowana współpraca po-
zwala uniknąć powielania tych samych wysiłków, dzięki czemu jej rezultatem powinno być bardziej
efektywne wykorzystanie stosunkowo ograniczonych zasobów finansowych (gmin, podmiotów zainte-
resowanych rozwojem turystyki na danym obszarze) oraz skuteczniejsze wykonywanie zadań, zwłasz-
cza gdy wykraczają one poza obszar jednej gminy. Od jakości i poziomu zaawansowania współpracy
gmin Mikroregionu WPN zależeć będzie stopień osiągnięcia ww. korzyści.

Powodzenie współpracy zależne jest od wielu czynników. Aby była ona efektywna, każdy z partne-
rów powinien zrezygnować z myślenia kategoriami kosztów (ile własnych umiejętności czy pieniędzy
musi w nią włożyć), a zacząć postrzegać partnerstwo w kategoriach dodatkowych korzyści, które
może czerpać z faktu, że pozostali partnerzy mają pewne atuty, których on sam nie posiada2.

1 Gołembski G., Produkt turystyczny w regionie… op. cit., s. 63.
2 Kazior B. (red.), Jastrzębska A. 2004. Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik. Fun-

dacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.



5.2. Formy współpracy

Współpraca na rzecz rozwoju turystyki może się odbywać zarówno w postaci nieformalnych porozu-
mień międzygminnych (obecnie między gminami Mikroregionu), jak i przybierać zinstytucjonalizowa-
ne formy: związków gminnych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych. Przykładem orga-
nizacji nieformalnych są coraz częściej z powodzeniem funkcjonujące w Polsce tzw. grupy
partnerskie, czyli dobrowolne, otwarte koalicje przedstawicieli różnych sektorów życia publicznego,
którzy działając na szczeblu ponadgminnym, podejmują wspólne inicjatywy na rzecz rozwiązywania
problemów, formułują cele rozwojowe oraz monitorują wyniki3. Analizując efekty działań licznych
grup partnerskich, które w ostatnim czasie zawiązały się w Polsce, należy stwierdzić, iż korzystne dla
rozwoju społeczno-gospodarczego Mikroregionu byłoby utworzenie takiej jednostki w celu realizacji
misji niniejszej strategii. Ważna byłaby przynależność do niej nie tylko gmin Mikroregionu, lecz także
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych działających na tym terenie. Zaletą grup
partnerskich są w dużej mierze nowatorskie pomysły. Na przykład można zbierać pomysły na projekty
w tzw. „banku projektów”, dostępnym dla wszystkich partnerów.

Problem rozwoju współpracy i współdziałania w regionie często stanowi jednak kwestia zróżnico-
wanej własności (właścicielami pałaców, muzeów, dworków na terenie Mikroregionu są zarówno
osoby prywatne, jak i gminy). By odpowiedni model współpracy w regionie turystycznym mógł się z
powodzeniem rozwinąć, konieczne są porozumienia nie tylko między gminami (samorządami), lecz
także między prywatnymi właścicielami. W tym miejscu nieformalne porozumienie, którego efektem
jest utworzenie Mikroregionu WPN, nie wystarczy, gdyż dotyczy ono gmin, nie prywatnych inwesto-
rów. By móc rozwiązać tego rodzaju problem, powołuje się często na danym terenie Lokalną Organi-
zację Turystyczną, której charakterystyczną cechą jest zrzeszanie na równych prawach podmiotów
niejednolitych pod względem prawnym: zarówno gmin, jak i prywatnych przedsiębiorców zaintere-
sowanych rozwojem turystyki. LOT-y, łącząc różne podmioty, doświadczenia i interesy mogą między
innymi zapewnić: skuteczniejszą, skoordynowaną promocję turystyczną obszaru (lepsze wykorzysta-
nie rozproszonych środków promocyjnych), rzetelny system informacji turystycznej, skuteczniejsze
pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój turystyki w regionie. Na terenie Wielko-
polski istnieje już Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), do której należy tylko część
gmin Mikroregionu (Mosina, Kórnik i Puszczykowo). Nie można zatem kreować wspólnej oferty dla
Mikroregionu w ramach działalności PLOT, a powoływanie drugiej LOT, zrzeszającej wszystkie gminy
Mikroregionu jest bezcelowe i sprzeczne z założeniami koncepcji tworzenia struktury POT–ROT–LOT.
Ważne jest przy tym, by nie zachodził konflikt interesów między gminami Mikroregionu, a tymi z nich,
które należą do obecnej PLOT (zatem konflikt celów porozumienia w ramach Mikroregionu a PLOT).

Zarówno związki i porozumienia międzygminne, lokalne organizacje turystyczne, jak i grupy part-
nerskie mogą pełnić funkcje tzw. przywódcy, który koordynuje kreowanie wspólnej oferty turystycz-
nej regionu. Przywódcą może okazać się także samorząd terytorialny, silny podmiot prywatny, part-
nerstwo publiczno-prywatne lub organizacja nonprofit4. Lider (przywódca) pełni funkcje
koordynatora (ułatwia partnerom wzajemne oddziaływanie na siebie), aktywizatora (motywuje i in-
spiruje podmioty tworzące ofertę turystyczną regionu), analityka (wypracowuje wizję rozwoju tury-
styki), informatora (jest nadawcą, odbiorcą i koordynatorem przepływu informacji) oraz reprezentan-
ta regionu turystycznego5. Wydaje się więc, iż dla właściwego kreowania oferty turystycznej
Mikroregionu WPN wyodrębnienie przywódcy, który mając wizję rozwoju tego produktu, będzie ją
urzeczywistniał, inspirując i stymulując przy tym inne podmioty zaangażowane w rozwój turystyki i
rekreacji na tym terenie, jest wysoce potrzebne ze względu na potencjalne korzyści, jakie z takim po-
sunięciem mogłyby się wiązać. Ponieważ, jak wcześniej zaznaczono, na terenie Wielkopolski istnieje
już Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, do której należą tylko 3 z 8 gmin Mikroregionu, ten
rodzaj podmiotu nie będzie pełnił roli przywódcy. Do tej pory nie można też mówić o samorządzie te-
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3 Ibidem.
4 Zmyślony P. 2004. Przywództwo w regionach turystycznych: utopia czy konieczność? W: Gołembski G. (red.),

Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym. Zeszyty Naukowe nr 53: 139–140, Akademia Ekonomiczna w Pozna-
niu, Poznań.

5 Por. Zmyślony P. 2006. Potrzeba przywództwa w rozwoju partnerstwa na rzecz zarządzania rozwojem polskich
regionów turystycznych W: Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo – samorząd
– współpraca – materiały konferencyjne, Jelenia Góra – Ceský ráj.



rytorialnym, partnerstwie publiczno-prywatnym czy prywatnym podmiocie, które miałyby w Mikrore-
gionie pozycję na tyle dominującą, by w przyszłości stać się przywódcą. Prawdopodobnie na pełnie-
nie tej funkcji największe szanse miałby formalnie funkcjonujący związek międzygminny, zrzeszający
8 gmin, Mikroregionu, lub grupa partnerska. Może to być także organizacja nonprofit – Stowarzysze-
nie „Partnerzy dla Samorządu”, która już teraz stymuluje i aktywnie koordynuje prace nad niniejszą
strategią, a co za tym idzie – działania w zakresie funkcjonowania nieformalnego porozumienia gmin
Mikroregionu. Nie ulega wątpliwości, iż wyłonienie się przywódcy w Mikroregionie (choć nie jest to
rzeczą oczywistą i łatwą ze względu na cechy, jakie musi on spełniać i wymaganą wysoką skuteczność
działań, które podejmuje) zwiększyłoby szanse powodzenia w zakresie rozwoju turystyki na tym ob-
szarze.

5.3. Współpraca i przywództwo jako postulat strategii

Współpraca gmin otaczających Wielkopolski Park Narodowy rozpoczęła się już w 1995 roku. Od tego
czasu istnieje porozumienie dotyczące ochrony środowiska Wielkopolskiego Parku Narodowego,
podpisane przez gminy: Mosina, Stęszew, Puszczykowo, Luboń, Komorniki, Brodnica, Dopiewo oraz
przedstawicieli nadleśnictwa Babki i nadleśnictwa Konstantynowo. Początkowo współpraca miała
głównie dotyczyć wspólnych działań w zakresie infrastruktury komunalnej (gazociąg, oczyszczalnia
ścieków, kolektor sanitarny), choć już wówczas pojawił się pomysł współpracy w zakresie kreowania
wspólnej oferty dla rozwoju turystyki i rekreacji na tym terenie. Wykonanie tego planu nastąpić miej-
sce dzięki wspólnym dążeniom do osiągnięcia celów i realizacji przypisanych im zadań, zawartych w
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN.

Duże korzyści w tym zakresie są możliwe do osiągnięcia dzięki współpracy podmiotów w ramach
stosowanych narzędzi marketingowych dla kształtowania oferty turystycznej obszaru – obok omó-
wionych już: produktu, promocji i dystrybucji, także polityki cenowej. Ciekawe rozwiązanie (spotyka-
ne już także w Polsce) stanowić mogą tzw. karnety cenowe, dzięki którym turyści i inni odwiedzający
mogą zakupić ofertę składającą się z wielu atrakcji turystycznych. Cena takiego karnetu jest niższa od
tej, którą należałoby zapłacić, gdyby dokonano zakupu pojedynczych atrakcji osobno. Taką możli-
wość stwarza oczywiście jedynie porozumienie podmiotów, których produkty miałyby być sprzeda-
wane w ramach danej oferty.

W problematyce rozwoju regionu ważne jest przy tym skierowanie odpowiednich działań marke-
tingowych do potencjalnych inwestorów oraz współdziałanie w ramach bezpośrednich inwestycji pu-
blicznych na danym terenie. W ramach porozumienia gmin powinny pojawić się wspólne inwestycje,
jak na przykład: budowa oczyszczalni ścieków, dróg, łączenie szlaków pieszych, rowerowych, kon-
nych i innych szlaków tematycznych (tak, by z administracyjną granicą gminy nie kończyła się oferta
turystyczna), wspólna komunikacja autobusowa i inne projekty o charakterze ponadgminnym.

Współpraca i współdziałanie podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie produktu turystycznego
Mikroregionu WPN nie odbywa się jeszcze na odpowiednim poziomie, co potwierdziły wywiady zo-
gniskowane, przeprowadzone na potrzeby niniejszej Strategii. Uczestnicy wywiadów znacznie łatwiej
przywoływali przykłady problemów i lokalnych konfliktów niż współpracy i współdziałania w celu
osiągnięcia wyznaczonych celów6.

Natomiast dla rozwoju partnerstwa konieczne jest spełnienie pewnych warunków lokalnych
(położenie, wyposażenie regionu w atrakcje turystyczne), występowanie wspólnych wartości oraz ak-
ceptowany przez wszystkich partnerów wspólny cel, którego stopień realizacji będzie w przyszłości
poddany ocenie. Wydaje się zatem, iż pełne zrozumienie celu wspólnych działań podmiotów
tworzących ofertę turystyczno-rekreacyjną Mikroregionu WPN, a także zwiększenie świadomości tych
podmiotów co do korzyści podejmowania takich inicjatyw, może stanowić postulat tej strategii.

Z rozwojem współpracy powinno iść w parze stworzenie bardziej kompleksowej, w wyższym stop-
niu zaspokajającej potrzeby turystów oferty, stanowiącej produkt turystyczny tego regionu. Zidentyfi-
kowane w niniejszej strategii braki w ofercie turystycznej Mikroregionu są w dużej mierze spowodo-
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6 Por. materiały pomocnicze do strategii, Isański J. 2006. Opracowanie zogniskowanych wywiadów grupowych
(focus group interview) przeprowadzonych w ramach projektu Mikroregion WPN – Zielone Płuca Wielkopolski,
Poznań.



wane problemami współpracy i współdziałania. Jednak zawiązanie nieformalnego porozumienia dla
wspólnego opracowania i wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Mikroregionu
WPN jest wyrazem postrzegania przez gospodarzy terenu współpracy jako drogi do wykreowania
atrakcyjnej oferty turystyczno-rekreacyjnej w Mikroregionie, a poprzez to osiągnięcia założonych ce-
lów strategii. Jest pierwszym krokiem na drodze do zwiększania jakości oferty turystyczno-rekreacyj-
nej Mikroregionu oraz jej promocji.

Podmioty zaangażowane w opracowanie Strategii dążą do sformalizowania współpracy w jednej z
proponowanych form – związku międzygminnego. Do zadań związku należeć będzie: opracowanie
szczegółowego harmonogramu działań w ramach wdrażania strategii oraz monitoring podejmowa-
nych działań.
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6. Źródła finansowania zadań strategicznych

6.1. Turystyka i rekreacja w planach strategicznych oraz budżetach
gmin Mikroregionu WPN

Piotr Przybysz

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN jest kierowana do trzech
sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego. Sektor publiczny reprezentowany jest przede
wszystkim przez samorządy terytorialne gmin: Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosi-
na, Puszczykowo, Stęszew. To gminy Mikroregionu WPN, obok dyrekcji parku, są rzeczywistymi go-
spodarzami obszaru realizacji strategii i to przede wszystkim od ich aktywności zależy urzeczywistnie-
nie celów zawartych w strategii. Niniejsza strategia, jako dokument prospektywny – dotyczący
przyszłych, planowanych działań – wymaga zdefiniowania podmiotów odpowiedzialnych za jej
wdrożenie i realizację. Celem rozdziału jest właśnie określenie, na ile gminy Mikroregionu WPN mogą
być podmiotami realizującym strategię oraz jakie wspólne działania powinny zostać podjęte dla efek-
tywniejszego wdrożenia jej celów.

Rozdział zawiera analizę gminnych dokumentów strategicznych: Planów Rozwoju Lokalnego
(PRL), Wieloletnich Planów Inwestycyjnych (WPI) oraz Strategii Rozwoju. Źródłem danych są powyż-
sze dokumenty, zamieszczone na stronach internetowych gmin Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kór-
nik, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Stęszew (zbadane na przełomie kwietnia i maja 2006). Badaniem
objęto tylko te dokumenty, w których udało się kwotowo i chronologicznie wyróżnić konkretne pro-
jekty inwestycyjne, planowane do realizacji w najbliższych latach. Z tego też powodu analiza obejmu-
je plany inwestycyjne 7 gmin, wyłączając Stęszew, który aktualnie nie ma opracowanego dokumentu
zawierającego zdefiniowane kwotowo i chronologicznie zadania inwestycyjne. W strategii Rozwoju
Gminy Stęszew zestawiono grupy zadań inwestycyjnych, brak jednak informacji o kwotach, jakie na-
leży wydać do ich realizacji, co uniemożliwia zestawienie planów inwestycyjnych Stęszewa z planami
pozostałych gmin.

Problem metody badania dokumentów strategicznych wynika również z różnych koncepcji przyję-
tych na etapie opracowania PRL, WPI oraz Strategii Rozwoju. W części dokumentów wzięto np. pod
uwagę inwestycje realizowane całkowicie przez podmioty prywatne, co w oczywisty sposób zwiększa
liczbę zadań inwestycyjnych, ich realizacja nie leży jednak we właściwości gmin, a tym samym nie mają
one wpływu na ich urzeczywistnienie. Niespójność planów rozwojowych wynika również z różnego
czasu ich opracowania oraz z różnych przedziałów czasowych przyjętych do ich realizacji. W tabeli ze-
stawiono lata, w których planowane są inwesty-
cje w dokumentach strategicznych gmin.

Brak jednolitego podejścia do planów stra-
tegicznych wynika w dużej mierze z uwarunko-
wań prawnych, w jakich działa samorząd tery-
torialny w Polsce. W polskim systemie prawnym
brak jest zapisu, który zmuszałby gminy do
opracowywania wieloletnich planów inwesty-
cyjnych, które byłyby bardziej podobne do bu-
dżetu wieloletniego niż do luźnych planów roz-
wojowych, których opracowanie nie
wprowadza obowiązku realizacji zadań w nich
zawartych. W obecnej sytuacji mamy do czynie-

Tabela 1. Zasięg czasowy planów inwestycyjnych gmin
Mikroregionu WPN1

Dopiewo 2006–2009

Komorniki 2006–2015

Kórnik 2004–2010

Luboń 2005–2010

Mosina 2005–2012

Puszczykowo 2005–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie PRL, WPI i Strategie
Rozwoju Gmin Mikroregionu WPN.

1 W tabeli nie zawarto gmin Brodnica oraz Stęszew, gdyż plany strategiczne tych gmin nie pozwoliły określić za-
sięgu czasowego inwestycji.

1 W tabeli nie zawarto gmin Brodnica oraz Stęszew, gdyż plany strategiczne tych gmin nie pozwoliły określić za-
sięgu czasowego inwestycji.



nia praktycznie z całkowitą swobodą planowania strategicznego w gminach, a zadania przeznaczone
do realizacji mogą być w każdej chwili zmienione, co też jest częstą praktyką w zarządzaniu gminą.
Ustawa o samorządzie gminnym określa jedynie, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy
uchwalanie programów gospodarczych (art. 18 ustawy, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.), nato-
miast art. 110 ustawy o finansach publicznych mówi o fakultatywnej możliwości określania limitów
wydatków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na programy wieloletnie (Dz.U. z 2003 r., nr
15, poz. 148 z późn. zm.).

Zadania zawarte w planach inwestycyjnych gmin podzielono na 6 kategorii: turystyka i rekreacja,
sport, kultura, infrastruktura ochrony środowiska, infrastruktura drogowa oraz infrastruktura
społeczna. Zestawienie wydatków w poszczególnych kategoriach planowanych inwestycji zawiera ry-
sunek 1.

Dominującą kategorią wydatków są inwestycje drogowe, nieco mniejszą kwotę gminy zamierzają
wydać na infrastrukturę ochrony środowiska. Najmniejszymi wydatkami charakteryzują się kategorie:
kultura oraz turystyka i rekreacja.

Zainteresowanie inwestycjami w infrastrukturę turystyczną w gminach Mikroregionu WPN po-
twierdza powiązanie rozwoju turystyki z obszarem parku narodowego oraz parku krajobrazowego.
W gminach, w których leży największa część obszarów chronionych, odnotowano najwięcej projek-
tów związanych z turystyką. Ponad 80% wszystkich inwestycji zaplanowano w gminach Komorniki,
Mosina oraz Puszczykowo. Te trzy gminy wraz z gminą Brodnica łączy ponadto przedmiot inwestycji
w infrastrukturę turystyczną – na 9 projektów z kategorii turystyka i rekreacja aż 5 dotyczy budowy
ścieżek rowerowych. Fakt ten wskazuje, iż gminne plany inwestycyjne skoncentrowane będą wokół
rozwoju turystyki rowerowej, która jest z kolei istotną gałęzią działalności samorządu wojewódzkiego
w sektorze turystyki (np. Pierścień Rowerowy wokół Poznania). Można więc podsumować, że budo-
wa ścieżek rowerowych jest najbardziej realną, a jednocześnie najbardziej niezbędną osią współpracy
między gminami Mikroregionu WPN. Wspólne zaplanowanie ścieżek rowerowych wykraczające poza
obszar jednej gminy pozwoli lepiej wykorzystać istniejące – wciąż niedostateczne – środki finansowe,
a także lepiej uzasadnić ponadlokalne znaczenie inwestycji, np. przy ubieganiu się o dofinansowanie
z funduszy strukturalnych2.

Dofinansowanie Unii Europejskiej przy realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną Mikrore-
gionu WPN jest ujmowane w prawie połowie planowanych projektów, co przy założeniu, że niektóre
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Rys. 1. Zestawienie planów inwestycyjnych gmin według 6 kategorii wydatków
Źródło: opracowanie własne na podstawie PRL, WPI i Strategie Rozwoju Gmin Mikroregionu WPN.

2 Jednocześnie analiza planów inwestycyjnych wykazała, że trzy (graniczące ze sobą!) gminy Mikroregionu WPN
planują wybudować na swoim obszarze kryte pływalnie, natomiast trzy kolejne zamierzają wznieść hale wido-
wiskowo-sportowe. Wspólne przeprowadzenie tych inwestycji w oczywisty sposób oszczędza koszty poszcze-
gólnych gmin i pozwala lepiej wykorzystać wybudowane obiekty.



projekty nie posiadają źródła finansowania w ogóle, sprawia, iż dotacje z funduszy strukturalnych za-
planowane są jako podstawowe narzędzie realizacji tych inwestycji. Warto w tym miejscu poddać
analizie projekty, które otrzymały dofinansowanie z działania „Rozwój turystyki i kultury” Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006. Na uwagę zasługuje fakt, iż be-
neficjentami dofinansowania nie były samorządy gminne. Na liście beneficjentów znalazło się jedynie
miasto Poznań, którego potencjał instytucjonalny oraz znaczenie dla rozwoju Wielkopolski są niepod-
ważalne. Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, iż jednym z beneficjentów funduszy strukturalnych
był Związek Międzygminny. Jest to dobra rekomendacja dla gmin Mikroregionu WPN – jeśli inwesty-
cje zaplanowane na podstawie celów wyznaczonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki
i Rekreacji Mikroregionu WPN mają być realizowane przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, nie-
zbędne jest utworzenie związku międzygminnego, który będzie posiadał wystarczający potencjał in-
stytucjonalny, aby pozyskiwać dotacje zarówno z programów regionalnych, jak i ogólnokrajowych.

Turystyka i rekreacja w planach strategicznych oraz budżetach gmin Mikroregionu WPN 197

Luboń
Komorniki

Puszczykowo

Kórnik

Mosina

Brodnica

Stęszew

Dopiewo

brak danych

brak projektów
1 projekt
2 i więcej projektów

Liczba projektów w kategorii turystyka i rekreacja

Rys. 2. Projekty w kategorii turystyka i rekreacja wg gmin Mikroregionu WPN
Źródło: opracowanie własne na podstawie: PRL, WPI i Strategie Rozwoju Gmin Mikroregionu WPN.

Luboń
Komorniki

Puszczykowo

Kórnik

Mosina

Brodnica

Stęszew

Dopiewo

brak danych

0–2
2,1–4
4,1–6

Liczba podmiotów
na 1000 mieszkańców

Rys. 3. Liczba podmiotów gospodarczych rejestru REGON w sekcji „Hotele i restauracje” w przeliczeniu na 1000
mieszkańców w gminach Mikroregionu WPN w 2004 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Regionalnych. GUS. Poznań, 2006.



Gminne plany inwestycyjne w zakresie turystyki i rekreacji pokrywają się w dużej mierze z inten-
sywnością występowania podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji
H zestawienia PKD: „Hotele i restauracje”. Graficzne zestawienie podmiotów w tej sekcji przedstawio-
no na rysunku 3.

Liczba podmiotów gospodarczych w sekcji „Hotele i restauracje” pokazuje rozwój gospodarki zo-
rientowanej na czerpanie dochodów z turystyki. Charakterystyczna jest tu wysoka pozycja Puszczyko-
wa, którego tradycje letniskowe sięgają XIX wieku. W gminach, w których już w tej chwili pojawiło się
wiele podmiotów gospodarczych zorientowanych na obsługę ruchu turystycznego działania sa-
morządów gminnych dla rozwoju turystyki powinny być szczególnie intensywne.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN stanowi podstawę
do wszelkich działań na rzecz podniesienia walorów turystycznych Mikroregionu. Powyższa analiza
miała na celu odpowiedzieć na pytanie – na ile samorządy szczebla gminnego są przygotowane do jej
wdrażania. Najważniejszym wnioskiem jest fakt, iż strategia taka będzie mogła być realizowana
przez władze lokalne tylko poprzez ścisłą współpracę, najlepiej w formie związku międzygmin-
nego. Jak pokazują doświadczenia innych gmin (i ich związków), bliska współpraca gwarantuje wię-
kszą skuteczność w realizacji celów zapisanych w strategiach, a sama strategia stanowi element najle-
piej spajający działania poszczególnych jednostek samorządowych. Oparcie współpracy na Strategii
Rozwoju jest realizacją zasad programowania oraz partnerstwa, stanowiących najistotniejszy ele-
ment współczesnej polityki regionalnej.

6.2. Finansowanie zewnętrzne

Waldemar Prus

Wdrażanie poszczególnych działań w ramach niniejszej strategii powinno następować sukcesywnie
od roku 2007, czyli już w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013. Należy więc zwrócić uwa-
gę na źródła finansowania potencjalnie dostępne dla tego okresu. W momencie powstawania niniej-
szego dokumentu dokładne wytyczne na okres programowania funduszy UE 2007–2013 nie są jesz-
cze znane, lecz już wiadomo, iż będziemy mieli do czynienia z reformą samych funduszy
strukturalnych, które stają się bardziej skonsolidowane i nieco prostsze w swej filozofii. Nie będzie to
więc proste następstwo programów dostępnych na lata 2004–2006. Jednak już wiadomo, że dbanie
o „zrównoważony rozwój” będzie jednym z priorytetów nowego okresu programowania. Programy
operacyjne, które mają być wdrażane od 2007 roku, są jeszcze na etapie uzgodnień i konsultacji, więc
potencjalne źródła finansowania, odnoszące się do przyszłego okresu programowania, mają charak-
ter orientacyjny.

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenie, można wyróżnić najważniejsze potencjalne źródła fi-
nansowania przedsięwzięć zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mi-
kroregionu WPN:
1) Środki dostępne z funduszy strukturalnych UE przede wszystkim w ramach następujących sektoro-

wych programów operacyjnych:

• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013 (najważniejszy program z punktu
widzenia samorządów terytorialnych). W zakresie rozwoju turystyki planuje się realizację projek-
tów dotyczących m.in.:
– dotacji inwestycyjnych przewidzianych dla firm tworzących nowe miejsca pracy, a także

świadczących usługi związane z turystyką,
– stworzenie zintegrowanej, zróżnicowanej oferty turystycznej atrakcyjnej w skali krajowej i mię-

dzynarodowej,
– rozwój lokalnych i regionalnych produktów turystycznych oraz rozwój infrastruktury specjali-

stycznych form turystyki, jak turystyka kongresowa i konferencyjna, uzdrowiskowa i inne,
– promocja i informacja turystyczna zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, ale także

w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
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• Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obsza-
rów Wiejskich – działania, których celem jest dywersyfikacja działalności rolniczej w kierunku
działalności pozarolniczej. Wsparcie obejmie:
– małą infrastrukturę, taką jak centra informacji oraz oznaczenie atrakcji turystycznych,
– infrastrukturę rekreacyjną, oferującą dostęp do obszarów naturalnych i bazy noclegowej,
– rozwinięcie i wprowadzenie na rynek produktów turystycznych związanych z turystyką na tere-

nach wiejskich,
– przygotowanie i rozpowszechnianie informacji o żywności wytwarzanej tradycyjnymi metoda-

mi.

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania: „Ochrona przyrody
i kształtowanie postaw ekologicznych”, gdzie wsparcie będzie ukierunkowane na:
– zahamowanie strat różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji, a więc

różnorodności wewnątrzgatunkowej (genetycznej), międzygatunkowej i ponadgatunkowej
(ekosystemów i krajobrazów),

– rozwój i wzmacnianie systemu obszarów chronionych, w tym sieci ekologicznej NATURA 2000,
a także podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania: „Promocja konkurencyjnych
produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym”, gdzie wspierane będą projekty w zakre-
sie promocji i rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym, w
szczególności poprzez wsparcie:
– innowacyjnych inwestycji związanych z usługami turystycznymi o znaczeniu ponadregional-

nym,
– badań marketingowych i wykorzystania ich wyników w kampaniach promocyjnych oraz w two-

rzeniu nowych produktów turystycznych,
– promocji produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym,
– doradztwa i szkoleń w dziedzinie promocji na rynku krajowym i zagranicznym oraz tworzenia

nowych produktów turystycznych,
– rozwoju krajowego systemu informacji turystycznej.

2) Środki ze źródeł pozaunijnych: Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2004–2009:

• Priorytet: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczysz-
czeń i promowanie odnawialnych źródeł energii (m.in.: zastąpienie przestarzałych źródeł energii
cieplnej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii, prace termomoder-
nizacyjne w budynkach użyteczności publicznej, inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł ener-
gii, budowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji
zbiorczej, organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowania ich poprzez
odzysk).

• Priorytet: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i
zarządzanie nimi (m.in.: wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, wspieranie procesu tworze-
nia „zielonych” miejsc pracy i „zielonych zamówień”, działania na rzecz poprawy poziomu eduka-
cji ekologicznej poprzez tworzenie sieci nauczania na rzecz środowiska, działania zachęcające do
ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej, w tym zasobów morskich oraz ob-
szarów włączonych do sieci Natura 2000, działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej).

• Priorytet: Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności admini-
stracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów
inwestycyjnych (m.in.: usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska,
wspieranie budowy zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedzialnej za ochronę środo-
wiska, rozwój systemów zarządzania środowiskowego).

• Fundusz Grantów dla organizacji pozarządowych, Priorytet II – Ochrona środowiska i zrównowa-
żony rozwój (m.in.: edukacja ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego).
Projekty programów operacyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielko-

polskiego czy też tzw. „funduszy norweskich” stwarzają możliwości uruchomienia znaczących środ-
ków do wykorzystania na obszarze Mikroregionu. Jednak skuteczność w pozyskiwaniu środków uza-
leżniona będzie w dużej mierze od tego, czy uda się powołać jeden podmiot prawny dla tego obszaru
– odpowiedzialny i zdolny do absorpcji środków. Wskazane byłoby utworzenie przez istniejące pod-
mioty – gminy, WPN, przedsiębiorstwa prywatne i organizacje pozarządowe – funduszu lokalnego,
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którego zadaniem byłoby wspieranie realizacji drobnych inicjatyw, służących realizacji celów strate-
gicznych Mikroregionu wzorem innych funduszy lokalnych w kraju. Jest to o tyle istotne, że wszystkie
wymienione powyżej potencjalnie dostępne środki finansowe muszą zostać uzupełnione środkami
własnymi, najczęściej w wysokości minimum 10–25% wartości całego zadania.

Należy również zaznaczyć, iż turystyka, jako jeden z najbardziej komplementarnych sektorów go-
spodarki, wymusza stałą współpracę między władzami samorządowymi, przedsiębiorstwami prywat-
nymi oraz organizacjami pozarządowymi na etapie tworzenia i wdrażania produktów turystycznych
oraz promocji, dystrybucji i sprzedaży oferty. Wzrastającego znaczenia nabiera partnerstwo publicz-
no-prywatne, które oznacza długoterminową współpracę, w której administracja publiczna oraz sek-
tor prywatny realizują wspólne przedsięwzięcia, dzieląc się zarówno zyskiem, jak i ryzykiem za podej-
mowane działania. Wspólne przedsięwzięcia sektora publicznego i prywatnego dotyczyć mogą
przede wszystkim właśnie inwestycji w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Prywatni partnerzy zy-
skują w ten sposób nowe szanse na rynku, w ich interesie jest bowiem osiąganie zysku, natomiast sa-
morząd realizuje zadania własne, możliwie tanio i na wymaganym poziomie jakości.
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7. Zakończenie

Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Zgodnie z założeniami, w czasie 8 miesięcy pracy nad projektem „Mikroregion Wielkopolskiego Parku
Narodowego – Zielone Płuca Wielkopolski” powstał ważny dokument, który wyznacza strategiczne
kierunki rozwoju turystyki w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, czyli w zgodzie z zasadami
ochrony przyrody i poszanowaniem woli mieszkańców tego terenu. Wdrożenie programów zawar-
tych w strategii będzie wymagało współpracy wielu podmiotów oraz konsekwentnej koordynacji ich
działań. Powodzenie tej współpracy, jak zaznaczono wcześniej, będzie zależało w dużej mierze od
przywództwa i umiejętności reprezentacji gmin Mikroregionu WPN na zewnątrz. Nikt dziś nie ma
wątpliwości, że turystyka stanowi szansę doinwestowania obszarów cennych przyrodniczo i kulturo-
wo, a rekreacja jest konkretną propozycją, łączącą biznes i promocję zdrowia. Takie podejście z jednej
strony generuje nowe, tzw. zielone miejsca pracy w usługach okołoturystycznych, co pozwala na
zmniejszenie bezrobocia i wzbogacenie budżetów lokalnych społeczności, z drugiej strony motywuje
ludzi do zmiany stylu życia i wpisania wypoczynku i rekreacji do kanonu nowych i pożądanych zacho-
wań.

Niniejsze opracowanie, które powstaje w momencie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju
Turystyki Województwa Wielkopolskiego, proponuje rozwiązania i programy, które mogą stać się
podstawą do tworzenia partnerstw i projektów ponadlokalnych. Wierzymy, że współpraca, zarówno
w ramach Mikroregionu WPN, jak i w obrębie całego województwa wielkopolskiego, zaprocentuje
większymi środkami unijnymi na realizację wspólnych projektów turystycznych i przyczyni się do
wzrostu atrakcyjności regionu Wielkopolski w Europie i na świecie.



Załącznik 1. Atrakcyjność turystyczna regionu
Wielkopolskiego Parku Narodowego
według turystów zagranicznych

Jakub Isański, Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Wyniki wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród turystów zagranicznych w Pozna-
niu i w regionie Wielkopolskiego Parku Narodowego w dniach od 3 do 14 lipca 2006 roku.

Wstęp

Pracy nad budową Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN towa-
rzyszyło wiele badań terenowych i diagnostycznych. Ich wyniki pomagały odpowiedzieć na pytania o
preferowany sposób spędzania wolnego czasu przebywających na tym terenie osób (zarówno przy-
jezdnych jak i mieszkańców). Jednocześnie przeprowadzone badania miały za zadanie pokazać jakie
są podstawowe oczekiwania turystów i jak kształtuje się popyt na usługi turystyczne, czyli jakie usługi
turystyczne będą w najbliższych latach najbardziej poszukiwane. Wiele odpowiedzi uzyskanych w
prowadzonych wywiadach potwierdzało posiadaną już wcześniej wiedzę. Jej źródłem były zarówno
badania ankietowe z projektu „Dialog w gminach Mikroregionu WPN”, jak i dostępna literatura
przedmiotu1. Zdarzyły się jednak odpowiedzi, które zdecydowanie rozszerzyły sposób myślenia o po-
tencjalnych turystach i klientach usług turystycznych. W badaniach jakościowych typu focus group in-
terview właściciele hoteli oraz przedstawiciele biur turystycznych zwrócili uwagę na konieczność
przygotowania oferty turystycznej skierowanej również do klientów zagranicznych przyjeżdżających
z Berlina i przylatujących z Londynu czy ze Sztokholmu. Skłoniło to organizatorów projektu do prze-
prowadzenia zupełnie w ostatniej chwili nieplanowanych wcześniej, dodatkowych wywiadów z tury-
stami z zagranicy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z Instytutem Socjologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, którego studenci wykonali badania wśród turystów zagranicznych w ramach
swoich praktyk studenckich. Organizatorzy zdawali sobie sprawę z tego, iż uwzględnienie wyników
badań w procesie kreowania produktu turystycznego będzie już niemożliwe. Zdecydowali się jednak
na ich przeprowadzenie. Uzyskując bowiem wiedzę o potrzebach nowej grupy turystów, będą mogli
modyfikować przygotowaną ofertę turystyczną, choćby na etapie wdrażania strategii, co zwiększy
skuteczność podejmowanych działań. Pierwszym praktycznym wnioskiem z wywiadów grupowych i z
wywiadów z obcokrajowcami, który znalazł odzwierciedlenie w praktyce, okazała się potrzeba przy-
gotowania oferty promującej Mikroregion WPN w trzech wersjach językowych.

Aby odpowiedzieć na pytanie o turystyczną atrakcyjność Poznania i jego najbliższych okolic, zapy-
tano o zdanie grupę przyjeżdżających z zagranicy turystów, którzy najczęściej nic o tym miejscu nie
wiedzą i są zdani jedynie na informacje przeznaczone dla turysty masowego. W tym celu w pierwszej
połowie lipca 2006 roku studenci II roku socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeprowa-
dzili kilkaset wywiadów z turystami zagranicznymi w wyznaczonych miejscach w Poznaniu oraz pod
Poznaniem. Łącznie wypełnono 898 ankiet, z czego 721 na terenie Poznania (na Starym Rynku, przed
Katedrą, na lotnisku Ławica, nad Maltą i w hotelu Park) oraz 177 poza Poznaniem (w Kórniku, Rogali-
nie, Szreniawie oraz w Puszczykowie). Kwestionariusz wywiadu drukowany był w dwóch językach:
angielskim i niemieckim, wypełniany przez studentów po polsku. Wywiady były przeprowadzane w
dniach od 3 lipca do 14 lipca 2006 roku, badanie realizowało 21 studentów; każdy ze studentów był
we wspomnianym okresie przynajmniej raz w każdym z tych miejsc. Badania przygotował i koordyno-
1 Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno-zachodniej, Poznań 2003



wał dr Jakub Isański – autor niniejszego opracowania. Jego współautorką oraz konsultantem całego
procesu badawczego była Małgorzata Ornoch-Tabędzka, prezes Stowarzyszenia „Partnerzy dla Sa-
morządu”. Badania terenowe poza Poznaniem zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu i organi-
zacyjnemu Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu”.

Wyniki

Studenci wypełniali ankiety, rozmawiając z turystami w językach angielskim i niemieckim; poza jednost-
kowymi przypadkami, wszyscy spotykali się z bardzo życzliwym przyjęciem – respondenci często udzie-
lali obszernych odpowiedzi i wyrażali nadzieję, że wyniki zostaną wykorzystane w praktyce. Responden-
ci ankietowani poza Poznaniem – na terenie wspomnianych atrakcji turystycznych regionu WPN – byli
pytani o źródło uzyskania informacji o miejscowych atrakcjach turystycznych, źródło informacji o Wiel-
kopolskim Parku Narodowym, a także, czy poleciliby to miejsce swoim przyjaciołom. W przypadku od-
powiedzi negatywnej pytali o ewentualny brak takiego polecenia i jego przyczyny. Respondentów na
terenie Poznania zapytano o: cel przyjazdu, czym byliby zainteresowani w okolicach Poznania oraz o
przyczynę ewentualnej niechęci do zwiedzania turystycznych atrakcji okolic Poznania.

Respondenci, z którymi przeprowadzono wywiady na terenie Mikroregionu WPN, pochodzą z 21
różnych krajów. Ponad połowę ankiet wypełnili turyści z Niemiec i Wielkiej Brytanii (łącznie – 57,6%
odpowiedzi), a następnie z: Holandii, Białorusi, Kanady, Ukrainy, Meksyku i pojedyncze ankiety z in-
nych krajów. W Poznaniu natomiast ankiety wypełniali respondenci pochodzący aż z 52 krajów, z cze-
go ponad połowę wypełnili respondenci pochodzący z Niemiec, Wielkiej Brytanii, z Francji oraz z
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Włoch (łącznie – 52,8% odpowiedzi), następnie z: Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Holan-
dii, Belgii oraz, w pojedynczych przypadkach pochodzący z innych krajów, przy czym warto wymienić
tutaj takie kraje, jak: Chiny (2 ankiety), Tajwan (7 ankiet), Australia (12 ankiet), Meksyk (2 ankiety), Za-
mbia (1 ankieta). Wśród respondentów poza Poznaniem było 88 mężczyzn i 87 kobiet, natomiast w
Poznaniu: 249 kobiet i 454 mężczyzn; łącznie więc ankiety wypełniło 60,3% mężczyzn i 39,7% kobiet.

W analizie turystycznej atrakcyjności regionu warto też zwrócić uwagę na strukturę wiekową tury-
stów przyjeżdżających tutaj nieraz z bardzo odległych miejsc. Spośród wszystkich 898 respondentów,
ponad 30% jest w wieku 51 lat i starszym, najstarsi ankietowani respondenci (3 osoby) mieli ponad 80
lat (!). Z kolei w wieku do 25 lat jest niemal 20% respondentów. Osoby młodsze częściej wybierają tu-
rystykę ekstremalną, natomiast osoby starsze – spacery. Trzeba jednak zaznaczyć, że wymieniane
przez nie problemy i słabe strony turystycznej oferty regionu są do siebie bardzo zbliżone.

Zapytani o źródło pozyskiwania informacji o miejscowych atrakcjach turystycznych, turyści ankie-
towani na terenie regionu WPN wymieniali na pierwszym miejscu „przyjaciół i krewnych” (47,5% od-
powiedzi), następnie „przewodnik turystyczny” (25%) oraz „biuro podróży” i „stronę internetową”
(po 11,5% odpowiedzi). Warto zaznaczyć, że źródła takie, jak reklamy w prasie czy telewizji, wymie-
niło tylko 1,5% respondentów. Ci z respondentów, z którymi ankieterzy zdołali przeprowadzić dłuż-
sze wywiady, często wskazywali nie tylko na swoją całkowitą nieznajomość atrakcji turystycznych
okolic Poznania, ale wielu z nich nie wiedziało nawet, że w najbliższej okolicy Poznania znajduje się
park narodowy. Ci spośród respondentów, którzy odwiedzili WPN lub planowali tam pojechać, naj-
częściej czerpali informacje o nim z przewodnika turystycznego lub od znajomych (po 24% odpowie-
dzi) czy też od rodziny (20% odpowiedzi).

Jako turystyczne atuty Poznania i okolic – miejsc, które respondenci sami odwiedzili i poleciliby
swoim przyjaciołom, wymieniane są: „piękne i malownicze miejsca” (16,4% odpowiedzi), „piękna
przyroda, ogrody, parki” (13,4% odpowiedzi), „ciekawe miejsca” (11,7% odpowiedzi), „cisza i spo-
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44% – inne

przewodnik zna tylko język polski – 26%

brak informacji po niemiecku – 15%

brak informacji po angielsku – 15%

Rys. 3. Nie poleciłabym/nie poleciłbym tego miejsca znajomym, przyjaciołom, ponieważ…; N= 27

2% – mało atrakcyjnie turystycznie okolica
1% – kieszonkowcy

30% – brak informacji dla obcokrajowców

inne – 14%

brak czasu – 53%

Rys. 4. Nie poleciłabym/nie poleciłbym, tego miejsca swoim przyjaciołom, znajomym, ponieważ…; N=420



kój” (11% odpowiedzi). Pozostałe odpowiedzi pojawiają się rzadziej, dotyczą zainteresowania sztuką
i architekturą, specyficznego klimatu i atmosfery czy też przyjaznych ludzi.

Trzeba także zaznaczyć, że 16,4% respondentów odwiedzających Wielkopolski Park Narodowy od-
powiedziało, że nie poleciłoby przyjazdu tutaj swoim znajomym, jako powody wymieniając: „zbyt
małą ilość informacji dostępnych i zrozumiałych dla obcokrajowców” (4% odpowiedzi), „zbyt małą
liczbę interesujących turystycznie miejsc” (2% odpowiedzi), w pojedynczych przypadkach wskazywa-
no na nieuprzejmość obsługi obiektów turystycznych oraz nieznajomość języków obcych, brak odpo-
wiednio zagospodarowanej infrastruktury turystycznej czy też brak odpowiedniej komunikacji pu-
blicznej w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Jedna z osób została okradziona.

Osoby odwiedzające Poznań formułowały znacznie więcej zarzutów do oferty turystycznej, co po-
wodowało, że nie były skłonne polecić tego miejsca nikomu innemu. Powody takie wymieniło ponad
58% respondentów. Odpowiedzi przedstawione są na poniższym wykresie.

Spośród 721 wypełnionych w Poznaniu ankiet, w pytaniu o cel wizyty w regionie najczęściej zna-
lazła się „turystyka” – w 50% odpowiedzi; rzadziej wymieniane były „biznes, praca” (27,5% odpowie-
dzi), a także „odwiedziny rodziny i przyjaciół” (11,5% odpowiedzi) czy „studia” (4,2% odpowiedzi).

Zaskakujące wyniki przynosi natomiast odpowiedź na pytanie o zainteresowanie wycieczką w
okolice Poznania – ponad 58% respondentów nie wyraziło chęci odwiedzenia atrakcji turystycznych
znajdujących się w najbliższych okolicach miasta. Połowa z nich tłumaczy to „brakiem czasu”, a 25% z
nich wskazuje na brak informacji turystycznej dostosowanej dla obcokrajowców. Co dziesiąty nato-
miast wskazuje na to, iż miejsca takie nie są przewidziane w programie wycieczki objazdowej, w któ-
rej uczestniczą.

Spośród osób deklarujących zainteresowanie uczestniczeniem w wycieczce turystycznej poza Po-
znań, jako najbardziej pożądane formy spędzania czasu wymieniane są: „spacery” (31,5% wszystkich
odpowiedzi), rzadziej – „jazda rowerem” (7,5% odpowiedzi) czy „jazda konna” i „sporty wodne” (po
3,7% odpowiedzi) oraz „obserwowanie ptaków” (1,6% odpowiedzi).

Wnioski

Odpowiedzi respondentów wskazują, że głównym problemem, według osób przyjeżdżających z zagra-
nicy, nie jest brak infrastruktury turystycznej, wymagającej znacznych nakładów inwestycyjnych, co ra-
czej nieodpowiednie zaaranżowanie już istniejącej. Wśród wskazań dotyczących potrzeb zmiany zna-
lazły się: postulaty oznakowanie szlaków i ścieżek rowerowych, właściwego ich opisania – koniecznie w
przynajmniej kilku najbardziej popularnych językach, takich jak: niemiecki, angielski czy francuski. Pro-
blemem, który powinien być równie szybko rozwiązany, jest także znajomość języków obcych wśród
osób zajmujących się obsługą turystycznych gości – zarówno wśród pracowników hoteli, restauracji i
biur podróży, jak i przewodników turystycznych i osób udzielających informacji „w terenie”. Wydaje się,
że jest to ważna informacja, szczególnie z kontekście wielu młodych osób, kształcących się obecnie w
Poznaniu i okolicach na różnych kierunkach studiów wyższych związanych z turystyką. Tymczasem jed-
nak wielu zagranicznych turystów skazanych jest na informacje od znajomych i ewentualnie rodziny –
osób, które już tu były bądź mieszkają tutaj na stałe. W oczywisty sposób ogranicza to liczbę tych, któ-
rzy zdecydują się na eksplorowanie turystyczne Poznania i jego okolic.

Trzeba zaznaczyć, że respondenci nie pisali o oczekiwaniach względem bazy hotelowo-noclegowej
poza Poznaniem, chociaż ta z pewnością ułatwia pobyt, a raczej zwracali uwagę na udogodnienia,
które mogłyby sprzyjać tzw. turystyce jednodniowej czy też weekendowej, ze stałym miejscem po-
bytu w Poznaniu. W takim wypadku, poza odpowiednią informacją turystyczną o atrakcjach, nale-
żałoby zwrócić uwagę także na informację o transporcie do tych miejsc (wymieniane w odpowie-
dziach problemy językowe dotyczą szczególnie miejsc takich, jak dworce kolejowe czy
autobusowe). Z relacji ankieterów wynika także, iż poznańskie lotnisko jest miejscem, gdzie z jednej
strony można spotkać bardzo wielu zagranicznych turystów, a z drugiej strony najtrudniej tam o in-
formację o atrakcjach turystycznych Poznania i okolic. Problem ten daje się zauważyć także na Sta-
rym Rynku, gdzie zagraniczni turyści mogą skorzystać z wyczerpujących informacji o mieście, ale in-
formacje o Wielkopolskim Parku Narodowym (na przykład – o wycieczkach do Parku), jest uzyskać
bardzo trudno.
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Znaczący wydaje się także fakt braku zainteresowania respondentów turystycznym bogactwem
regionu z powodu braku czasu czy też braku takich propozycji w programie wycieczki. Wynika to
prawdopodobnie z braku wiedzy o turystycznej atrakcyjności regionu już na poziomie organizacji
wycieczek przez biura podróży czy też jej indywidualnego przygotowywania. Atuty Mikroregionu
Wielkopolskiego Parku Narodowego są zupełnie nieznane nie tylko wśród obcokrajowców, ale i za-
pewne wśród mieszkańców innych regionów Polski. Świadczy o tym bardzo mała, w miejscach ta-
kich jak Szreniawa – wręcz krańcowo mała, liczba turystów przyjeżdżających. Ci zresztą, którzy już
do takich miejsc trafili, nie mają często możliwości skorzystania z oferty turystycznej, która nie jest
dostępna w żadnym z języków obcych. Trzeba jednak zauważyć, że w Kórniku i Rogalinie dość do-
brze poradzono sobie z tym problemem, a miejsca te są na tyle znane wśród zagranicznych tury-
stów, że w kilku przypadkach są nawet wymieniane jako główny cel przyjazdu. Wydaje się więc, że
brakuje innych, równie dobrze opisanych miejsc, które można by przedstawić zagranicznym tury-
stom.

Trzeba zadać pytanie, czy część spośród wielu działań i akcji promujących Poznań i Wielkopolskę
nie powinna być skierowana nie tylko do indywidualnego odbiorcy oferty turystycznej, ale do biur i
organizacji zajmujących się przygotowywaniem wypoczynku i pobytu w regionie? Wydaje się, że od-
powiedź jest twierdząca, a ewentualne działania powinny iść w parze ze zwiększeniem przystosowa-
nia ewentualnie polecanych miejsc dla obcokrajowców. Jeszcze raz warto podkreślić, że największym
problemem nie jest tutaj brak infrastruktury na wysokim poziomie, choć i ten wymieniany jest przez
ankietowanych respondentów. Głównym problemem wydaje się niska dostępność już istniejących
obiektów dla osób, które zdane są jedynie na informacje znalezione w turystycznych przewodnikach
oraz odczytane z tablic i oznaczeń umieszczanych w terenie.

Jest istotne, że wśród odpowiedzi nie ma takich, które dotyczyłyby bezpośrednio infrastruktury
hotelowej czy też krytycznych uwag pod adresem touroperatorów działających w regionie. Nato-
miast z odpowiedzi tych wynika częściowo, że warto zwrócić baczniejszą uwagę na zwiększenie róż-
norodności oferty turystycznej i otwarcie się na powstające z każdym rokiem nowe inicjatywy. Choć
informacje o takich inicjatywach często z trudem docierają do organizatorów turystycznego pobytu
w regionie, to jednak gdy trafią, z pewnością przyczyniają się do zwiększania atrakcyjności regionu

Myśląc o poprawie odbioru turystycznej oferty regionu przez obcokrajowców, należy położyć na-
cisk na rozwój infrastruktury turystycznej przeznaczonej dla indywidualnych turystów. Są to głównie:
łatwo dostępne, dobrze oznakowane i bezpieczne parkingi, toalety i łazienki oraz punkty informacji
turystycznej.

Podsumowując, w przeprowadzonej analizie zwraca uwagę generalnie pozytywny odbiór regionu
i jego turystycznych atrakcji. Tylko niewielu respondentów formułowało negatywne uwagi w tym za-
kresie. W zdecydowanej większości przypadków deklarowali zadowolenie z pobytu w Poznaniu i oko-
licach, często rozwijając swoją wypowiedź o deklarację chęci powrotu czy też polecanie znajomym
konkretnych miejsc i turystycznych atrakcji. Niestety, większość z tych turystów miała okazję przeby-
wać jedynie w samym centrum Poznania, a wyjazdy poza miasto ograniczane były do dwóch najbar-
dziej znanych miejsc – Kórnika i, rzadziej, Rogalina. Wiele osób nie wiedziało nawet, że sąsiadują one z
parkiem narodowym. Sam Wielkopolski Park Narodowy, jako atrakcja turystyczna przeznaczona nie
tylko dla mieszkańców Poznania, ale i zagranicznych gości, na przykład z Niemiec, w świadomości
wielu z nich, nawet tych przebywających w Poznaniu, nie istnieje.

Można więc zauważyć dwa najczęściej pojawiające się w odpowiedziach problemy, które wyma-
gają szczególnego podkreślenia;
1. brak odpowiedniego przygotowania turystycznej oferty dla osób nie znających języka i nie orien-

tujących się w realiach i specyfice regionu,
2. niedostateczne dotarcie z tą ofertą do instytucji zajmujących się organizowaniem i wspieraniem

rozwoju turystyki w regionie.
W każdym z tych przypadków problemem jest brak właściwego zarządzania informacją. Ponieważ

większość turystów pochodzi z krajów leżących w niewielkiej odległości od Polski pożądane jest roz-
szerzenie działań promujących okolice Wielkopolskiego Parku Narodowego poza granice kraju do
Niemiec, a także Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch. W tym celu można wykorzystać nie tylko tury-
styczne targi i imprezy okolicznościowe, ale i Internet czy telewizję – wymieniane przez wielu respon-
dentów jako źródło informacji turystycznej. Osobnych i z pewnością skoordynowanych działań wy-
maga dotarcie z informacją o turystycznych atrakcjach regionu bezpośrednio do biur podróży i
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organizacji turystycznych, działających poza granicami Polski, a pośredniczących w przyjeździe tury-
stów do Poznania,

Na marginesie warto wspomnieć, że wśród studentów przeprowadzających badanie niemal żaden
nie był stałym mieszkańcem Poznania. W większości przypadków miejsca takie, jak Kórnik czy Rogalin,
a już z pewnością Puszczykowo czy Szreniawa – były odwiedzane przez wielu z nich po raz pierwszy.
Fakt ten wskazuje nie tylko na niedostateczną znajomość Poznania i okolic przez turystów zagranicz-
nych, ale także wśród osób mieszkających w mieście przynajmniej od kilku lat. Warto o tym wspo-
mnieć szczególnie w kontekście zwiększającej się liczby studentów zagranicznych na poznańskich wy-
ższych uczelniach. Są to osoby, które przebywają nawet kilka lat w Poznaniu i nigdy nie korzystają z
okazji nawet jednodniowego wyjazdu poza miasto. Jest to więc kolejna grupa potencjalnych odbior-
ców turystycznej oferty regionu, do której należałoby dotrzeć z informacją.
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