
 

 
PIKNIK NAD ODRĄ- 07-08.05.2022 

Partnerzy Projektu pn. ”Marka turystyczna -sieć EKOMUZEA” Stowarzyszenie „WIR” Wiejska 

Inicjatywa Rozwoju ze Stargardu, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z Barlinka, Stowarzyszenie 

Zielona Dolina Odry i Warty z Górzycy, Stowarzyszenie „LGD Zielone Światło” z Krosna Odrzańskiego 

uczestniczyli w  dniach 7-8 maja  2022 w „Pikniku nad Odrą”. Impreza odbyła się jak co roku na 

nabrzeżu Odry w okolicy Wałów Chrobrego. Jest to  jedna z największych imprez plenerowych w 

Szczecinie i jedne z największych plenerowych targów turystycznych w Polsce. Głównymi elementami 

imprezy były trzy strefy: Market Tour, Jarmark Rozmaitości oraz strefa food trucków i browarów 

rzemieślniczych.  

 Na obszarze Market Tour odwiedzający mogli poznać oferty z wielu rejonów Polski i zagranicy 

m.in. z Niemiec, Czech czy Wysp Kanaryjskich. Wystawcy przygotowali bogatą ofertę hotelową, 

przedstawiając propozycje różnych form wypoczynku, pieszych i rowerowych szlaków turystycznych 

uwzględniając różnorodność przyrodniczą i bogactwo kulturowe swoich regionów. 

 Na Jarmarku Rozmaitości można było nabyć wytwory rzemieślnicze, artystyczne i 

kosmetyczne z małych ręcznych manufaktur oraz produkty regionalne znajdujące się na Liście 

Produktów Tradycyjnych. Swoją ofertę przedstawili też lokalni producenci przetworów naturalnych z 

kilku rejonów Polski.  

 Bezpośrednio przy nadbrzeżu odwiedzający mogli skorzystać z oferty gastronomicznej 

Przystani Food Trucków i Strefy Browarów Rzemieślniczych. 

Partnerzy projektu zaprezentowali między innymi firmy, które otrzymały wsparcie w ramach środków 

unijnych na działania takie jak podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności 

gospodarczej, granty operacyjne.  Projekty te  wpływają na powstającą sieć atrakcji turystycznych. W 

przypadku Partnerów z lubuskiego były to dwie winnice: Winnica pod Wieżą, Winnica od Nowa, 

Browar Witnica, które wpisują się w pakiet turystyczny pn „Szlakiem Wina i Piwa. Partnerzy z 

zachodniopomorskiego prezentowali rękodzieło ( Pracownia Rękodzielnicza-Karina Pisarska, Gminne 

Koło Gospodyń Chociwelanki, Finezja Pracownia Ceramiki Artystycznej Emilia Kwiatkowska), produkty 

lokalne( lody-Markowe lody Barlinek,  świece – firma Call me Candle) oraz gościnnie prezentowali 

swoje sery Państwo Maciejek, całość wpisuje się w pakiet turystyczny pn.  „Rzemiosł dawnych ślad”. 

 

   


