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5.9.1. Centra rekreacji i wypoczynku nad zbiornikami 

 

5.9.1.1. Lokalizacja: Zalew Pakosławski 

Projekty zostały zrealizowane w celu ułatwienia wykorzystania zbiornika w celach 

widokowych, wypoczynkowych i wędkarskich. Budowa infrastruktury zlokalizowanej przy 

zbiorniku ma na celu udostępnienie zaplecza sanitarno-gastronomicznego. Mała 

infrastruktura zlokalizowana przy zbiorniku umożliwia zabezpieczenie rowerów 

i skorzystanie z innych atrakcji towarzyszących zbiornikowi na trasie rowerowej. Ścieżka 

rowerowa umożliwi bezpieczny i komfortowy dojazd do zbiornika. 

 

Nazwy projektów zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania Gościnna 

Wielkopolska 

 Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika na rzece Orli w Pakosławiu – I etap – 

budowa pomostu, oświetlenia i zasilania (fot. 2). 

 Budynek o funkcji gastronomicznej (fot. 5). 

 Przystań rowerowa nad zalewem (fot. 4). 

 Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na cele rekreacyjne – kontynuacja 

budowy ścieżki pieszo – rowerowej (fot. 4 i 5). 

 

Przyrodnicza atrakcyjność obiektów jako czynnik ich lokalizacji 

Jednym z powodów realizacji działań zlokalizowanych bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, 

są jego walory przyrodnicze. Jest to obiekt potencjalnie bardzo atrakcyjny krajobrazowo. 

Możliwym jest podniesienie atrakcyjności obiektu przez np. instalację tablic tematycznych 

o środowiskach wodnych i ich faunie. 

 

Charakterystyka przyrodnicza miejsca lokalizacji projektów 

 Obiekty – znajdują się przy Zalewie Pakosławskim (fot. 1), jest to zbiornik z obecnie 

odsłoniętym lustrem wody, charakteryzuje się słabo porośniętą linią brzegową 

i ubogą roślinnością wodną.  

 Otoczenie – jest to mocno odsłonięty obszar, po stosunkowo niedawno zakończonych 

pracach wodno-ziemnych, związanych z powstaniem zbiornika retencyjnego, 

charakteryzuje się niewielką liczbą nowo nasadzonych drzewek rozmieszczonych 

dużych powierzchniach trawiastych, obok zbiornika przepływa ciek Orla, przy 

którym znajdują się nieliczne zadrzewienia liniowe, do łagodnych skarp zbiornika 

przylegają duże powierzchnie trawiaste (ze znikomą ilością zakrzaczeń), brak tu 

urozmaiconej roślinności zielnej. 

 Elementy krajobrazu – pola, powierzchnie trawiaste, kompleks leśny, rzeka, rów. 
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Fot. 1 Zalew Pakosławski – widok zachodniej 

części zbiornika. 

 

Fot. 2 Zalew Pakosławski – widok wschodniej części 

zbiornika z pomostem i oświetleniem. 

 
Fot. 3 Zalew Pakosławski – widok na kompleks leśny 

przy zbiorniku. 

 

 
Fot. 4 Zalew Pakosławski – widok na przystań 

rowerową. 

 
Fot. 5 Zalew Pakosławski – widok na 

budynek gastronomiczny przy zbiorniku. 
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5.10.1. Szlak konny Wielkopolska Podkowa 

 

5.10.1.1. Lokalizacja: Pępowo 

Gościniec zlokalizowany w centrum Pępowa.  

 

Nazwa projektu zrealizowanego przez Lokalną Grupę Działania Gościnna 

Wielkopolska 

Modernizacja budynku hotelu i restauracji wraz z utwardzeniem wjazdu i zaplecza kostką 

brukową oraz zakupem wyposażenia (fot.1 i 2). 

 

Przyrodnicza atrakcyjność obiektu jako czynnik jego lokalizacji 

Brak znaczenia przyrodniczego. 

 

Charakterystyka przyrodnicza miejsca lokalizacji projektu 

 Obiekt – brak elementów przyrodniczych. 

 Otoczenie – skwer uporządkowanej zieleni wiejskiej z młodym zadrzewieniem 

i starszym przydrożnym (od strony parkingu). 

 Elementy krajobrazu – wieś, kościół. 

 

 
Fot. 1 Gościniec Pępowo – centrum wsi 

 

 
Fot. 2 Widok na skwer uporządkowanej zieleni 

wiejskiej znajdującej się naprzeciwko Gościńca 

 

5.10.1.2. Lokalizacja: Siedlec 

Ciągi spacerowe, zadbane trawniki i młode nasadzenia powstałe w celu wypoczynku na 

szlaku. 

 

Nazwa projektu zrealizowanego przez Lokalną Grupę Działania Gościnna 

Wielkopolska 

Miejsce rekreacji wsi Siedlec (fot. 3-6). 

 

Przyrodnicza atrakcyjność obiektu jako czynnik jego lokalizacji 

Brak znaczenia przyrodniczego. Aspektem przyrodniczym są istniejące zadrzewienia. 

 

Charakterystyka przyrodnicza miejsca lokalizacji projektu 

 Obiekt – nasadzenia młodych drzewek. 

 Otoczenie – liniowe zadrzewienia wzdłuż boisk. 

 Elementy krajobrazu – zabudowania wiejskie, pola. 
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Fot. 3 Plac zabaw przy ścieżce. 

 

 
Fot. 4 Zbiornik wody przy ciągu spacerowym. 

 

 
Fot. 5 Otoczenie miejsca rekreacji. 

 

 
Fot. 6 Sąsiadujące boisko. 

 

5.10.1.3. Lokalizacja: Pępowo 

Projekt został zrealizowany w celu kultywowania wiedzy dotyczącej regionu (np. ku pamięci 

bohaterów biorących udział wydarzeniach związanych z Powstaniem Wielkopolskim). 

 

Nazwa projektu zrealizowanego przez Lokalną Grupę Działania Gościnna 

Wielkopolska: 

Izba pamięci w wieży kościelnej (fot. 7 i 8). 

 

Przyrodnicza atrakcyjność obiektu jako czynnik jego lokalizacji: 

Brak znaczenia przyrodniczego. 

 

Charakterystyka przyrodnicza miejsca lokalizacji projektu: 

 Obiekt – towarzyszą mu drzewa. 

 Otoczenie – położony przy cmentarzu, charakteryzuje się zadbaną zielenią ozdobną, 

na tyłach kościoła za murami znajduje się płytki zbiornik wodny zlokalizowany na 

polanie otoczonej zadrzewieniem. 

 Elementy krajobrazu – wieś. 
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Fot. 7 Izba pamięci w wieży kościelnej - Pępowo 

 

 
Fot. 8 Zadrzewienia otaczające musy kościoła w 

Pępowie 

 

 

 

 

5.10.3.2. Lokalizacja: Pępowo 

Miejsca spacerów i spotkań przy stadionie.  

 

Nazwa projektu zrealizowanego przez Lokalną Grupę Działania Gościnna 

Wielkopolska 
"Kasztanówka" miejscem spotkań i wypoczynku - utwardzenie powierzchni gruntu i budowa 

oświetlenia terenu przy ul. Sportowej w Pępowie (fot. 15 i 16). 

 

Przyrodnicza atrakcyjność obiektu jako czynnik jego lokalizacji 

Stara obustronnie-jednorzędowa aleja kasztanowców stanowi atrakcyjny element krajobrazu 

będącego tłem spotkań związanych z lokalnymi wydarzeniami sportowymi i o innym 

charakterze. 

 

Charakterystyka przyrodnicza miejsca lokalizacji projektu 

 Obiekt – położony przy powierzchniach trawiastych towarzyszących stadionowi. 

 Otoczenie – wieloletnia aleja kasztanowcowa. 

 Elementy krajobrazu – pola, las, boisko. 

 

 
Fot. 15 Aleja kasztanowcowa przy stadionie w Pępowie. 

 

 
Fot. 16 Budynek mieszczący się pomiędzy aleją 

kasztanowcową a stadionem 
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5.11.1. Szlak konny Wielkopolska Podkowa 

 

5.11.1.1. Lokalizacja: Szelejewo Pierwsze 

Projekt zlokalizowany jest na peryferiach wsi. Wszechstronna modernizacja i budowa 

nowego obiektu stanowi zaplecze do: uprawiania sportu, wędkowania, organizacji spotkań 

lokalnej społeczności i turystów. 

 

Nazwa projektów zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania Gościnna 

Wielkopolska 

Przystań Żgaliny - zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowości 

Szelejewo Pierwsze na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą (fot. 1-5). 

 

Przyrodnicza atrakcyjność obiektów jako czynnik ich lokalizacji 

Lokalizacja projektu była związana z obecnością stawu z towarzyszącym mu zadrzewieniem.  

 

Charakterystyka przyrodnicza miejsca lokalizacji projektów 

 Obiekty – zadbany przepływowy zbiornik o regularnym kształcie z roślinnością 

nadbrzeżną, o łagodnych skarpach pokrytych trawą. 

 Otoczenie – pola, nasyp drogi polnej, ciek.  

 Elementy krajobrazu – wieś, pola zadrzewienie. 

 

 
Fot. 1 Przystań „Żgaliny” we wsi Szelejewo Pierwsze. 

 

 
Fot. 2 Widok na zadrzewienia i roślinność 

nadbrzeżną wokół zbiornika. 

 

 
Fot. 3 Widok na otwarte lustro wody zbiornika 

 

 
Fot. 4 Siłownia oraz nasyp drogi polnej. 
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Fot. 5 Ciek z bogatą roślinnością brzegową, 

dopływający do zbiornika  

 

 

 

5.11.4.2. Lokalizacja: Grabonóg 

Park położony przy zespole szkół został wzbogacony w tablice wchodzące w skład ścieżki 

edukacyjno-dydaktycznej umożliwiające przyswojenie informacji na temat otaczających 

roślin, form ochrony przyrody, ekosystemu wodnego itp. 

 

Nazwa projektów zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania Gościnna 

Wielkopolska 

Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej na terenie ZSR Grabonóg (fot. 17 - 22). 

 

Przyrodnicza atrakcyjność obiektów jako czynnik ich lokalizacji 

Zadrzewienie parkowe i obecność zbiorników stwarza bardzo dobre miejsce do lokalizacji 

projektu. Historia zabudowań stanowi wyśmienite tło do realizacji aspektów historycznych 

ścieżki.  

 

Charakterystyka przyrodnicza miejsca lokalizacji projektów 

 Obiekt – przebiega przez park wzdłuż alejek. 

 Otoczenie – wieloletnie zadrzewienie parkowe wraz z młodymi nasadzeniami, 

z licznymi klombami, „skalniakami” i kwietnikami, zadbane zbiorniki z roślinnością 

wodną, zabudowania szkolne i gospodarskie. 

 Elementy krajobrazu – wieś, pola. 

 

 
Fot. 17 Budynek ZSR w Grabonogu.  

 

 
Fot. 18 Odcinek ścieżki wzdłuż, której 

umieszczone są tablice informacyjno-

przyrodnicze. 
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Fot. 19 Malownicze alejki ze starodrzewem. 

 

 
Fot. 20 Zbiornik wodny znajdujący się na 

terenie obiektu. 

 

 
Fot. 21 Kwietnik i zadrzewienie parkowe. 

 

 
Fot. 22 Alpinarium. 

 


