
4 czerwca 2021

Miło nam poinformować, iż dzięki dofinansowaniu jakie Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Nad Białą Przemszą” otrzymało od  Zarządu Województwa Małopolskiego 
ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna” na terenie powiatów olkuskiego
i miechowskiego powstaną ogólnodostępne miejsca wypoczynkowe dla amatorów jazdy 
konnej, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja obszaru, odbędzie się impreza promocyjna 
oraz wydane zostaną mapy z propozycjami tras wycieczek konnych.

LGD "Nad Białą Przemszą" przystąpi do realizacji zadania pn. „Sieć ścieżek konnych 
północnej Małopolski”.  🐎



05.11.2021

Gratka dla amatorów jazdy konnej!

Zapraszamy sympatyków jeździectwa w terenie do zgłaszania uczestnictwa w wytyczaniu tras
wycieczek konnych tworzonych w ramach projektu pt. "Sieć ścieżek konnych północnej 
Małopolski" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” w 
ramach otwartego konkursu ofert "Małopolska Gościnna".

Trasy wycieczek i rajdów konnych powinny prowadzić po drogach dojazdowych do pól i 
innych urokliwych zakątkach jury Krakowsko – Częstochowskiej, przy pomocy 
ogólnodostępnych bezpłatnych aplikacji.   Trasa którą planujemy przejechać to Biała Góra – 
Uniejów Rędziny – Tczyca – Jelcza – Udórz – Kąpiele Wielkie – Wolbrom – Jangrot.
 Uczestnictwo w rajdzie indywidualnie z własnymi końmi. Preferujemy utworzenie grup nie 
mniejszych niż trzech jeźdźców. Dla wszystkich uczestników przewidziane są 
upominki/nagrody, oraz udział w imprezie promocyjno-podsumowującej - 14 listopada o 
godz. 12.00 Nad Zalewem w Wolbromiu przy jednej ze Stanic na którą serdecznie 
zapraszamy.

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada w biurze LGD „Nad 
Biała Przemszą” w Wolbromiu ul. skalska 20 32-340 Wolbrom, mailowo: biuro@lgdnbp.pl 
lub pod numerem telefonu. 32 724 25 23   694-128-336.

Powyższe działania zaplanowano w ramach projektu pt. "Sieć ścieżek konnych północnej 
Małopolski" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” 
w ramach działania "Małopolska Gościnna".

20.12.2021

Nowe miejsca wypoczynkowe dla amatorów wycieczek konnych!

mailto:biuro@lgdnbp.pl


30 grudnia kończy się realizacja projektu pt. Sieć ścieżek konnych północnej Małopolski” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, w ramach 
którego na terenie powiatów miechowskiego i olkuskiego powstało  pięć stanic konnych, czyli miejsc 
postojowo/wytchnieniowych dla amatorów wycieczek konnych. Miejsca te są ogólnodostępne i 
mamy nadzieję, że będą służyć mieszkańcom oraz turystom z całej Małopolski jak najdłużej.


