
Lokalna Grupa Działania                  
sieciuje agroturystkę

www.puszczanotecka.org



Szanowni Państwo 
Lokalna Grupa Działania „Puszcza  Notecka”– 

współfinansowane jest przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, działanie 4.31 Funkcjonowanie 
lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 
i aktywizacja. 

Stowarzyszenie nasze to działająca w ramach 
programu Leader organizacja, której celem jest  
rozwój społeczno  – gospodarczy  obszarów wiej-
skich na terenie gmin Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, 
Międzychód, Obrzycko – Gmina, Obrzycko – Mia-
sto, Ostroróg, Sieraków i Wronki w oparciu o wy-
korzystanie jego potencjału turystycznego.

Misją grupy ludzi oraz gmin, które są naszymi 
członkami jest, jak zapisaliśmy w Lokalnej Strate-
gii Rozwoju: „(…) dążenie do zapewnienia miesz-
kańcom obszarów wiejskich Puszczy Noteckiej 
wysokiej jakości życia, dzięki umiejętnemu 
wykorzystaniu  zasobów natury i kultury – dla 
rozwoju turystyki (...), z poszanowaniem dzie-
dzictwa otrzymanego od natury i przodków”.

Naszym celem zaś jest : ROZWÓJ SPO-
ŁECZNO – GOSPODARCZY OBSZARU W OPAR-
CIU O WYKORZYSTANIE JEGO POTENCJA-
ŁU TURYSTYCZNEGO.

 Stąd też, wysiłki nasze skupiamy na realizacji 
zadań wzmacniających rozwój turystyki bowiem 



mamy to szczęście że naturalne walory tego re-
gionu sprzyjają temu; jesteśmy w PUSZCZY NO-
TECKIEJ , Krainie 100 jezior, 3 obszarów Natura 
2000 . Turystyka krajowa jest w odwrocie , coraz 
częściej turysta wybiera wypoczynek w kraju.

Nasze działania zmierzają do tego aby dostar-
czyć turystom gotowy produkt :

Dobrze oznakowane ścieżki rowerowe , czy 
konne oraz dobrą ofertę noclegową i gastrono-
miczną

  Bardzo dobra infrastruk-
tura drogowa oraz niewielka 
odległość od Poznania sprzyja 
budowaniu oferty turystycznej 
nie tylko na dłuższy wypoczy-
nek ale weekendowe wypady 
rodzinne za miasto. 

Lokalna Grupa Działania 
Puszcza Notecka  podejmuje 
działania zmierzające do SIE-
CIOWANIA PRODUKTÓW oraz 
SIECIOWANIA OFERTY – na-
szym ostatnim działaniem 
jest sieciowanie gospodarstw 
agroturystycznych oferujących 
przejażdżki konne Szlak ten 
nazwaliśmy SZLAKIEM ZBÓ-
JECKIM. Koncepcja wyzna-
czania szlaku jest elementem 
spinającym  funkcjonujące na 
obszarze LGD gospodarstwa 
oferujące atrakcje dla koniarzy 



oraz turystów pragnących zasmakować aktywne-
go wypoczynku  w urokliwych zakątkach Pusz-
czy Noteckiej.

Chcemy aby ten region został doceniony przez 
turystów a to ma sprawić że zaczną oni coraz czę-
ściej sięgać po nasze oferty. 

TURYSTYKA EMOCJI to przyszłość !
Żyjemy coraz intensywniej – mniej mamy cza-

su na wypoczynek –  rzadkością są turnusy dwu-
tygodniowe . Turysta już nie oczekuje tylko  poko-
ju gościnnego oraz wytyczonego szlaku – chciałby 
ten krótki czas spożytkować jak najintensywniej ! 
Oczekuje kompletnej oferty w której znajdzie pro-
gram dla siebie i dzieci, zróżnicowany i zintegro-
wany. Gdzie w sposób naturalny a nie akademicki 
pozna dziedzictwo historyczno kulturowe, smaki 
kuchni , zwyczajów i tradycji naszego regionu. 

Jeśli ktoś chce spotkać naprawdę wspaniałą 
przyrodą, z potężnymi lasami, przepięknymi kra-
jobrazami – jeziorami, wzgórzami, malowniczymi 
dolinami strumieni, natknąć się na zwierzynę, 
chce odpocząć – to koniecznie musi przyjechać do 
Puszczy Noteckiej

Serdecznie zapraszamy
Zarząd LGD Puszcza Notecka 



Magiczne miejsce od ponad 40 lat

WŁAŚCICIEL
Dagmara i Czesław Kołek

KONTAKT
Bucharzewo 64, 64-410 Sieraków 
tel.  61 29 53 056, 01 512 425, 605 451 453 
e-mail: stacjaturystyczna@interia.pl 
www.chatazbojcow.prv.pl

POŁOŻENIE 
Ośrodek położony jest na prawym brzegu Warty, w lesie, na skraju 
Puszczy Noteckiej, pośród wydmowych wzniesień, dolin, potoków, 
jezior, a także stawów.

INFORMACJE  O  OBIEKCIE
• całoroczny
• 35 miejsc noclegowych
• centralne ogrzewanie, węzeł sanitarny, ciepła i zimna woda
• świetlica, sala kominkowa, ogród
• stajnia (15 koni pod wierzch, bryczki, a także kucyk „Tuptuś”)



Jeździectwo
• jazda konna (w tym nauka z wykwalifikowanymi instruktorami)
• przejazdy bryczkami
• rajdy konne w tym zaawansowane jazdy terenowe
• obozy konne i konno – rowerowe
• przewóz koni

Kucyk „Tuptuś” w pracy

OFERTA

A może by tak bryczką?...    

Dla odważnych przejażdżki w siodle



Nauka w formie zabawy. Fragment 
integracyjnego leśnego ogrodu 
edukacyjnego w Bucharzewie

Turystyka piesza
• Nordic-walking
• rajdy piesze
• wycieczki, w tym przyrodnicze wycieczki edukacyjne

Razem zawsze weselej



Ponad to…
ORGANIZACJA  IMPREZ  OKOLICZNOŚCIOWYCH

WYCIECZKI  ROWEROWE

CATERING

Hubertusy konne

Czasem drogi są trudne do przebycia…
Ale uczestnicy nigdy się nie poddają

Jedzonko też jest pyszne



Szczęście leży na końskim grzbiecie

WŁAŚCICIEL
Przedsiębiorstwo Rolniczo-Handlowe „Gałopol” Sp. z o.o. Gałowo

KONTAKT
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków 
tel. 61 29 52 511 
e-mail: biuro@stadoogierow.eu 
www. stadoogierow.eu

POŁOŻENIE
Obiekt położony w obrębie Sierakowa. Jeziora, lasy, ciekawe miej-
sca, szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i jeździeckie pozwalają 
odpocząć i aktywnie spędzić czas.

INFORMACJE  O  OBIEKCIE   W  LICZBACH…
• 118 ha
• 41 miejsc noclegowych w pałacu (tzw. Dom kierownika)
• 6 ha parku wokół pałacu
• 600-letni dąb
• 120-letnie cyprysiki nutkajskie



OFERTA
• Jazdy konne
• Imprezy integracyjne
• Oferta szkoleniowa
• Powożenie
• Oferty specjalne
• Rajdy konne
• Oferty weekendowe
• Obozy, kolonie
• Pensjonat dla koni

Wewnątrz pałacuPałac 

• 140 miejs c dla koni
• 50 powozów (10 zabytkowych)
• 35x16 m to wymiary zabytkowej ujeżdżalni

A  PONAD  TO, OBIEKT  POSIADA
• najstarsze koszary w Polsce (XVII i XVIII w.) – główne stajnie
• hipodrom



Brak tu zasięgu, więc nawet 
Wielki Brat Cię tu nie znajdzie

WŁAŚCICIEL
Jacek Ławniczak, Wojciech Brzóska

KONTAKT
64-410 Sieraków
tel. 694 49 75 44, 692 11 44 42
e-mail: pnotecka@poczta.onet.pl, blota@blota.info
www.blota.info

POŁOŻENIE
Obiekt położony jest położony jest w głębi Puszczy Noteckiej,  
w odległości 13 km od Sierakowa i 15 km od Międzychodu, z dala 
od zgiełku cywilizacji.

INFORMACJE  O  OBIEKCIE 
• 35 miejsc noclegowych
• pełne wyposażenie sanitarne



OFERTA
• wycieczki dla prawdziwych twardzieli (paintball, konie, mru)
• obozy konno-rowerowe
• wycieczki szkolne
• jednodniowe wycieczki rowerowe
• obozy jeździeckie
• imprezy integracyjne
• nordic-walking
• grzybobranie
• zimą-kulig z saniami, miejsce na ognisko

• jadalnia, świetlica z kominkiem, salka telewizyjna, taras 
   z widokiem na padok, drewniane wiatki na podwórzu
• miejsca na rozrywkę: boisko do siatkówki i piłki nożnej, ognisko,    
   grill wiata do biesiad, stół do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki
• stajnia (konie rasy wielkopolskiej)



Czy to jeszcze przyjaźń…



Grzybiarze mają swój raj

To do boju!!



Od zawsze towarzyszyło Nam 
zamiłowanie do koni

WŁAŚCICIEL
Leszek Ławniczak

KONTAKT
Zatom Nowy 3, Międzychód 64-400 
tel. 95 748 12 94, 609 805103
e-mail: ranczoprzypromie@gmail.com
www.ranczoprzypromie.hekko.pl

POŁOŻENIE
Obiekt to 100-letni dom, położony nad brzegiem Warty przy prze-
prawie promowej w Zatomiu Nowym. Wieś usytuowana jest na 
skraju Puszczy Noteckiej.



INFORMACJE  O  OBIEKCIE
• 15 miejsc noclegowych
• sala kominkowa, jadalnia
• pensjonat dla koni
• parkur
• czworobok
• miejsca biwakowe

Pokój 4-osobowy

A tutaj odpocznie Twój czworonogi przyjaciel



Parkur

OFERTA
• nauka jazdy konnej
• jazdy terenowe
• przejażdżki bryczkami
• rajdy konne
• spotkania integracyjne
• imprezy okolicznościowe
• spływy kajakowe
• przejażdżki motorówką
• imprezy plenerowe
• nordic-walking
• grzybobranie
• wędkowanie
• quady
• paintball
• kuligi
• rowerowe przejażdżki



Mój wierny przyjaciel

A  zimą oczywiście kulig



Malownicze miejsce w samym centrum 
Puszczy Noteckiej

WŁAŚCICIEL

KONTAKT
Zwierzyniec 3A, 64-400 Międzychód, tel. 504 482 655, e-mail: 
stajniazwierzyniec@o2.pl, www.stajniazwierzyniec.pl

POŁOŻENIE
Obiekt położony 10 km od Sierakowa, pośród rozległych komplek-
sów leśnych.

INFORMACJE  O  OBIEKCIE
• 2 całoroczne domki z pełnym wyposażeniem
• pensjonat dla koni (duże jasne boksy, także w stylu angielskim)



OFERTA
• nauka jazy 
  dla początkujących
• doskonalenie 
  umiejętności 
  jeździeckich
• rajdy konne
• weekendy w siodle
• zielone szkoły
• przejażdżki bryczką
• kuligi
• zajeżdżanie i układanie koni („Koń i jeździec powinni 
  reprezentować wspólnie harmonię i elegancję”)

W takim miejscu na pewno wypoczniesz

A to dom. Twojego przyjaciela



Historię naszej Stajni tworzymy wspólnie 
z wypoczywającymi u nas gośćmi

WŁAŚCICIEL
Mariola i Jan Krasiccy

KONTAKT
Radgoszcz 43, 64-400 Międzychód
tel. 601 519 580, 661 441 501
e-mail: stajnia.mokrzec@op.pl
www.stajnia-mokrzec.pl 

POŁOŻENIE
To magiczne miejsce położone w sercu Puszczy Noteckiej.

INFORMACJE  O  OBIEKCIE 
(zespół dwóch obiektów)
• obiekt w Radgoszczy:
o 4 pokoje z łazienkami
o kuchnia
o stołówka, bądź sala biesiadna
o boiska do: siatkówki, kometki, koszykówki
o barek z napojami, słodyczami i lodami
o sad z owocami
o miejsce na ognisko



• obiekt w Mokrzcu:
o 6-osobowy apartament na  

poddaszu z łazienką i anek-
sem kuchennym

o mini zoo: lamy, osiołek, ptaki 
egzotyczne, drób ozdobny, 
pawie, gęsi

o miejsce na ognisko i grill
o całodzienne wyżywienie

OFERTA
• konno-sportowe
• jeździecki 
  z elementami sztuki walki  
  (kick-boxing, boks)
• weekendy jeździeckie
• ferie w siodle
• biwaki
• zielone szkoły



Po dniu pełnym wrażeń 
można się przytulić (w chłodne dni) 
do kaflowego pieca lub ogrzać dłonie 

nad kuchennym wiejskim piecem

WŁAŚCICIEL
Maria i Bogdan Dezorowie

KONTAKT
Rzecin 16, 64-510 Wronki
tel. 67 254 49 62, 606 311 941
e-mail: mariadezor@wp.pl
www.dezor.com.pl

POŁOŻENIE
To stary, zabytkowy dom, położony w głębi Puszczy Noteckiej  
(15 km od Wronek).



INFORMACJE  O  OBIEKCIE

• całoroczny

• 6 miejsc noclegowych

• salonik, kuchnia

• zabytkowy piec chlebowy, piec kaflowy, kuchenny wiejski piec

• domowe posiłki

• kucyki

Milusińscy przyjaciele dzieci



Malownicza wieś KAROLEWO, 
a tam urokliwe, obszerne 

gospodarstwo agroturystyczne

WŁAŚCICIEL
Marek Dobosz

KONTAKT
Karolewo 1, 64-510 Wronki
tel. 67 25 48 161, 602 217 444
e-mail: m.dobosz@effect-group.pl
www.western-relax.pl

POŁOŻENIE
Obiekt położony na skraju Puszczy Noteckiej, 15 km od Wronek,  
w bezpośrednim sąsiedztwie trzech jezior.



Ociepli każdy chłodny dzień

INFORMACJE  O  OBIEKCIE
• 8 miejsc noclegowych
• kuchnia, salon z kominkiem
• prywatny staw (możliwość wędkowania)
• konie (przejażdżki bryczką, jak i indywidualne)
• ognisko i grill






