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przekazujemy w Wasze ręce publikację mającą formułę pewnego rodzaju raportu z inicjatyw zrealizowanych ze środ-
ków Lokalnej Strategii Rozwoju „Łączy nas Noteć” Partnerstwa dla Krajny i Pałuk w ramach osi 4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Znajdziecie w nim przykłady dobrych praktyk, tj. projektów, które 
przyczyniły się do realizacji głównych celów LSR: Rozwoju turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów 
naturalnych Krajny i Pałuk oraz Rozwoju dziedzictwa kulturowego i tożsamości Krajny i Pałuk.

Od 2009 roku w ramach pozyskanych przez Partnerstwo prawie 10 milionów złotych przeznaczonych na granty dla 
beneficjentów działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej oraz tzw. małych projektów ogłoszonych zostało 21 konkursów, na które łącznie wpłynęło ponad 
200 wniosków o przyznanie pomocy. 

Oprócz rozdysponowywania środków Lokalna Grupa Działania sama realizuje projekty w ramach działania Wdrażanie 
projektów współpracy z Osi 4 LEADER. W okresie programowania 2007-2013 Partnerstwo zrealizowało jeden między-
narodowy projekt współpracy oraz dwa projekty międzyregionalne. Ich zadaniem było uzupełnienie oferty turystycz-
nej, rekreacyjnej oraz kulturowej przygotowywanej przez Beneficjentów działań Osi 4. 

Zrealizowane ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju projekty przyczyniły się niewątpliwie do promocji turystyki na 
Krajnie i Pałukach oraz budowania marki Ekomuzeum Doliny Noteci. Dzięki pomysłom wnioskodawców oraz 
funduszom z Unii Europejskiej poprawiona została infrastruktura turystyczna i rekreacyjna powiatu 
nakielskiego, a Dolina Noteci ukazana została – zarówno mieszkańcom, jak i gościom przybywa-
jącym na jej teren – jako miejsce atrakcyjne turystycznie, posiadające ciekawą ofertę spędze-
nia wolnego czasu w rejonie rzeki Noteć. Dofinansowane przedsięwzięcia przyczyniły się 
również do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, do przekazania spuścizny 

Drodzy Czytelnicy,



Krajniaków i Pałuczan kolejnym młodym pokoleniom. Wiele operacji skierowanych było do najmłodszych mieszkań-
ców krajeńsko-pałuckiego regionu, dzięki czemu udało się zaangażować dzieci i młodzież w pielęgnowanie rodzimych 
tradycji oraz aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto młodemu pokoleniu umożliwiony został 
aktywny wypoczynek i twórcze spędzanie wolnego czasu w najbliższej okolicy. Wśród dorosłych mieszkańców ob-
szaru objętego LSR wzrosło zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i historycznym Krajny i Pałuk oraz turystyką 
aktywną. Zwiększona została liczba wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, wzrosła także liczba cyklicznych imprez 
charakteryzujących region.

Wartości dodane realizowanych ze środków LSR „Łączy nas Noteć” przedsięwzięć niewątpliwie stanowią: promocja 
lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych, podniesienie jakości życia mieszkańców Krajny i Pałuk, a także po-
wstanie markowych produktów lokalnych i pamiątek z regionu. Nadto warto dodać, iż dzięki zaangażowaniu przed-
stawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego w realizację projektów wzmocniony został kapitał 
społeczny obszaru objętego LSR. Zbudowane zostało społeczeństwo aktywne, zaangażowane w działania na rzecz 
„małej ojczyzny”. Dzięki udzielanym przez Powiat Nakielski, a wypracowanym wspólnie z Partnerstwem pożyczkom 
dla organizacji pozarządowych, coraz więcej inicjatyw na rzecz współmieszkańców oraz służących rozwojowi naj-
bliższej okolicy podejmują organizacje pozarządowe, które do tej pory – z uwagi na brak środków finansowych – były 
raczej biernymi członkami i obserwatorami lokalnej społeczności.

Środki pozyskane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz przedsięwzięcia podejmowane w ich 
ramach nie zaspokajają zapewne wszystkich potrzeb mieszkańców powiatu nakielskiego. Są jednakże próbą ich speł-
nienia i przykładem na to, że dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz chęciom do działania możliwy jest roz-
wój „małej ojczyzny”. Dzięki oddolnym inicjatywom poznajemy i zaspokajamy najważniejsze potrzeby społeczeństwa 
Krajny i Pałuk, a „Dolina Noteci to zarówno bogactwo przyrody, jak i aktywni ludzie. Dobrze tu żyć, warto odwiedzić”.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
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W ramach realizacji operacji dokonano opracowania 
i wydania Albumu Powiatu Nakielskiego, co w znacznym 
stopniu przyczyniło się do promocji walorów turysty- 
cznych Doliny Noteci i Ekomuzeum poprzez zaprezen-
towanie w albumie charakterystyki lokalnej gospodar-
ki, Ekomuzeum Doliny Noteci, obszarów Natura 2000, 
obiektów sakralnych, pomników przyrody, itp. Wydanie 
II Albumu, również wzmocniło działania Powiatu Nakiel-
skiego w kierunku turystyki m.in. związanych z promocją 
Noteci na szlaku międzynarodowej drogi wodnej E-70 
(m.in. rejsy statkiem, spływy kajakowe), wydarzeń, które 
z uwagi na swój ponadlokalny charakter są niewątpliwie 
atrakcją turystyczną regionu Krajny i Pałuk. 

Album w znacznym stopniu nawiązuje do lokalnych za-
sobów historycznych, kulturowych i przyrodniczych po-
przez zaprezentowanie w albumie dużej ilości fotografii 
wraz z ich opisami, oraz ukazanie bogactwa kultury lu-
dowej, tradycji oraz historii, co niewątpliwie przełoży się 
na rozwój działalności Powiatu Nakielskiego w kierunku 
turystyki i rekreacji.

Wnioskodawca: Powiat Nakielski
Tytuł operacji: Opracowanie i wydanie Albumu Powiatu Nakielskiego – wydanie II

Cel: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez opracowanie i wydanie 
Albumu Powiatu Nakielskiego – wydanie II

Koszt całkowity operacji: 49 350,00 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe projekty
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W ramach realizacji zadania od maja 2012 r. prowadzona była promocja festynu, który zorganizowany został w dniu  
15 lipca 2012 r. na przystani wodnej w Nakle nad Notecią. Na potrzeby przedmiotowej imprezy zaprojektowana została 
koszulka promocyjna oraz balony promocyjne, które nakreślić miały charakter festynu. Festyn organizowany był na zasa-
dzie ogólnej dostępności i zgromadził bardzo liczną grupę lokalnej społeczności i przybyłych na tę okoliczność gości spoza 
regionu. Główną gwiazdą wieczoru był Kamil Bednarek, którego występ zakończył festyn. 
Organizacja festynu miała niewątpliwie na celu rozwój działalności Powiatu Nakielskiego w kierunku turystyki m.in. zwią-
zanych z promocją Noteci na szlaku międzynarodowej dro-
gi wodnej E-70 o elementy związane z rozrywką. Festyn 
połączony z koncertem gwiazdy na Przystani Wodnej miał 
zachęcić zarówno mieszkańców obszaru LSR, jak i turystów 
do aktywnego wypoczynku w Dolinie Noteci.

Wnioskodawca: Powiat Nakielski
Tytuł operacji: Organizacja festynu turystyczno – rekreacyjnego na przystani wodnej w Nakle  

dla mieszkańców Powiatu Nakielskiego w dniu 15 lipca 2012 r.
Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację 

festynu turystyczno-rekreacyjnego na przystani wodnej w Nakle nad Notecią dla mieszkańców  
Powiatu Nakielskiego.

Koszt całkowity operacji: 58 395,10 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe Projekty
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Wnioskodawca: Powiat Nakielski
Tytuł operacji: Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez rekreacyjno – turystycznych związanych 

z promocją lokalnych walorów wraz z wydaniem folderu turystycznego i opracowaniem logo charakte-
rystycznego dla regionu

Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację 
i przeprowadzenie cyklu imprez rekreacyjno-turystycznych związanych z promocją lokalnych walorów 

oraz wydanie folderu turystycznego i opracowanie logo promocyjnego charakterystycznego dla regionu.
Koszt całkowity operacji: 20 282,40 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 12 691,00 zł
Działanie: Małe Projekty

W ramach projektu zrealizowano cykl 3 imprez turystycznych powiązanych ze sobą promo-
waniem lokalnych walorów turystycznych wśród różnych grup odbiorców, a mianowicie:

6 czerwca 2012 r. na przystani wodnej w Nakle nad Notecią odbył się festyn pt. „Bez-
pieczne wakacje nad czystą wodą”. Przedsięwzięcie zostało skierowane do dzie-
ci i młodzieży szkolnej. W ramach tego działania przewidziano: pokazy ratownictwa 
wodnego, wysokościowego z użyciem podnośnika, gaśniczego, pierwszej pomocy przedle-
karskiej, zaprezentowano również sprzęt wodny oraz przejażdżki łodziami motorowymi.  
W trakcie imprezy przeprowadzono konkursy związane z tematyką bezpieczeństwa nad 
wodą, a dla laureatów konkursu zostały przewidziane gadżety promocyjne. W godzinach 
wieczornych zorganizowano ognisko i śpiewy szantowe. Ta część imprezy miała charakter 
otwarty. Na przystań w tym dniu oprócz planowanej ilości 100 osób przybyło dodatkowo  
500 mieszkańców powiatu nakielskiego. 

7 czerwca 2012 r. odbył się festyn pod hasłem „Spacer po przystani”, który został skierowa-
ny do mieszkańców regionu (około 2000 osób). Podczas spaceru można było dowiedzieć się 
o atrakcyjnych miejscach regionu, popływać statkiem Władysław Łokietek. Drugą rozrywką 
przewidzianą na ten dzień był „Piknik rodzinny nad rzeką” w nakielskich Łazienkach. 
 
4 lipca 2012 r. został zorganizowany przejazd po obiektach architektonicznych i naturalnych 
stanowiących dziedzictwo Krajny i Pałuk. Działanie miało na celu zaktywizowanie osób star-
szych. Dla uatrakcyjnienia wyjazd został połączony z pobytem w stadninie koni w Braniczu 
położonej w sercu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
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W ramach operacji przygotowa-
no obiekt do przeprowadzenia prac  
remontowych, w tym: wyniesienie i za-
bezpieczenie majątku ruchomego ko-
ścioła z obszaru prowadzonych prac 
remontowych oraz zabezpieczenie po-
zostałych elementów trwale związa-
nych z obiektem. W późniejszej części 
zostały przeprowadzone roboty budow-
lane, gdzie zostały wyprute stare insta-
lacje, a na ich miejsce ułożone nowe. 

Zakres operacji obejmował przepro-
wadzenie robót budowlanych po-
legających na rozbiórce zużytych  
instalacji, ułożeniu nowych instalacji 
i dodatkowych punktów oświetlenia, 
których celem była odnowa i zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego miej-
scowości Samoklęski Duże poprzez 
zabiegi renowacyjne i zabezpiecze-
nie obiektu stanowiącego atrakcję  
Ekomuzeum Doliny Noteci.

Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Samoklęskach Dużych
Tytuł operacji: Remont instalacji elektrycznych zabytkowego kościoła parafialnego  

pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Samoklęskach Dużych
Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez remont instalacji elektrycznych zabyt-

kowego kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Samoklęskach Dużych
Koszt całkowity operacji: 22 799,26 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 15 959,48 zł
Działanie: Małe Projekty

8



Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
Tytuł operacji: Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu

Cel: Rozwijanie aktywności lokalnej, poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego dla Wiejskiego Domu 
Kultury w Witosławiu 

Koszt całkowity operacji: 39 999,60 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 22 764,00 zł

Działanie: Małe Projekty

W ramach operacji zakupiono wysokiej jakości sprzęt nagłaśniający dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu. W skład 
zakupionego zestawu wchodzą: kolumna głośnikowa pasywna 4 szt., kolumna basowa 4 szt., końcówka mocy 2 szt., mik-
ser 24 kanałowy, multikore, mikrofon dynamiczny 3 szt., mikrofon bezprzewodowy, okablowanie sygnałowe, okablowanie 
głośnikowe, statyw mikrofonowy 4 szt., opakowanie transportowe na wzmacniacze, opakowanie transportowe na mikser. 

Sprzęt wykorzystywany jest do nagłaśniania wszelkich imprez kulturalnych organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i Rekreacji w Mroczy oraz Wiejski Dom Kultury w Witosławiu, bądź z jego współudziałem, takich jak: Wito-
sławskie Impresje Ludowe, Śniadanie Wielkanocne, Sobótkowa Rościminiada, Święto Plonów. Na co dzień służy on także 
lokalnej społeczności – użytkownikom, odwiedzającym WDK w Witosławiu.

Operacja przyczyniła się do zwiększenia ilości i podniesienia jakości organizowanych przez nas imprez dla społeczności 
Gminy Mrocza i Powiatu Nakielskiego.
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Wnioskodawca: Szubiński Dom Kultury
Tytuł operacji: Organizacja warsztatów i konkursu dziedzin sztuki ludowej oraz wydanie katalogu, bro-

szury dydaktycznej i materiału filmowego promującego sztukę ludową regionu Pałuk
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację 
warsztatów dziedzin sztuki ludowej. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wydanie 

katalogu, broszury dydaktycznej oraz materiału filmowego promującego sztukę ludową regionu Pałuk.
Koszt całkowity operacji: 21 513,89 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 15 059,72 zł
Działanie: Małe Projekty

W 2012 roku odbyły się warsztaty, które miały na celu zachowanie tradycji i przekazu ludowego dzie-
dzictwa kulturowego oraz budowę tożsamości kulturowej regionu Pałuk w oparciu o ciągłość trady-
cji przekazywaną z pokolenia twórców ludowych na dzieci i młodzież. Pierwsze warsztaty odbyły się 
w styczniu w Rejonowej Bibliotece Publicznej Filia w Rynarzewie. Były to 12-godzinne zajęcia zdobnic-
twa, w których uczestniczyło 15 osób. Wykonały one bukiety kwiatowe, wianki, rózgi i Pająk ostrosłu-
powy z łańcuszkami. 
Od stycznia do marca w Szubińskim Domu Kultury odbyło się 36 godzin warsztatów z dziedziny haftu 
i rzeźby. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy po 10 osób w każdej, w których wykonali po jednej pra-
cy, a w przypadku warsztatów z dziedziny haftu po 1 komplecie. W lutym w Szubińskim Domu Kultury 
w 12-godzinnych warsztatach z dziedziny zdobnictwa uczestniczyły dzieci i młodzież ze Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”. W trakcie warsztatów zostały wykonane bukiety kwiatowe, 
wianki, rózgi oraz pająk ostrosłupowy. Również w marcu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kcyni 
15 osób uczestniczyło w 12-godzinnych warsztatach z dziedziny zdobnictwa, podczas których powstały 
bukiety kwiatowe, wianki, rózgi oraz pająk łańcuszkowy Dzwon.

Po zakończeniu warsztatów 2 maja 2012 r. został podsumowany 50.Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk. 
W trakcie podsumowania wręczono nagrody i wyróżnienia, a przybyli na uroczystość goście zostali za-
proszeni na poczęstunek. W imprezie uczestniczyło ok. 100 osób. Dodatkowo na 50. Konkurs Sztuki 
Ludowej Pałuk zostały opracowane: katalog pt. „Sztuka Ludowa Pałuk i jej twórcy” oraz broszura dy-
daktyczna „Zdobnictwo pałuckie”, które otrzymali uczestnicy konkursu, osoby przybyłe na uroczystość 
pokonkursowej wystawy oraz biblioteki, szkoły i instytucje kultury regionu Pałuk.
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Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
Tytuł operacji: „Artystyczna Podróż – organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów z dziedziny 

plastyki, muzyki i teatru dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mrocza.” 
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organiza-
cję i przeprowadzenie cyklu warsztatów z dziedziny plastyki, muzyki i teatru dla dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Mrocza 
Koszt całkowity operacji: 14 372,08 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 6 679,75 zł
Działanie: Małe Projekty

Projekt realizowany był w okresie od 17.04.2012 r. do 18.12.2012 r. Celem przeprowadzonych warsztatów była aktywi-
zacja i edukacja kulturalna młodego pokolenia z obszaru objętego LSR „Łączy nas Noteć”. Warsztaty przeprowadzono 
w dwóch etapach:

I etap – warsztaty plastyczne przeprowadzone w dniach od 02.07.2012 do 13.07.2012 r. W warsztatach udział wzięło  
25 osób, dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mrocza. Zajęcia odbywały się w Wiejskim Domu Kultury w Witosła-
wiu, w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz w Pałacu w Ostromecku. W ciągu 10 dni zrealizowano warsztaty 
plastyczne różnych form plastycznych: batik, rysunek kredką pastelową, malowanie farbami, wykonywanie szkiców. 

II etap – warsztaty muzyczno-teatralne przeprowadzone w miesiącu wrześniu i październiku 2012 r. Warsztaty odbywały 
się w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu oraz w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach etapu zrealizo-
wano zajęcia z emisji głosu, z zakresu podstawy aktorstwa, świadomości ciała, poprzez wizytę w internetowym radio 
Kultura MCK Bydgoszcz, poprzez improwizację teatralną, zapoznanie z pracowniami MCK: Bydgoski Informator Kultural-
ny (tworzenie BIK-u, opracowanie, redagowanie…), Bydgoska Kronika Filmowa (praca z kamerą, powstawanie filmu wczo-
raj i dziś…), pracownia tematyczna kino operatornia, czynny udział dzieci i młodzieży w warsztatach z reżyserii świateł  
poprzez zabawę, operowanie światłami, kolorowymi. Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu odkryte zostały „ukryte” 
talenty, zdolnych młodych twórców, którzy w przyszłości będą promować Gminę Mrocza oraz cały obszar objęty LSR.
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
Tytuł operacji: Organizacja wydarzenia sportowego – I bieg przełajowy Doliną Noteci

Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców LSR poprzez organizację wydarzenia sportowego –  
I Biegu przełajowego Doliną Noteci

Koszt całkowity operacji: 19 639,19 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 10 909,75 zł

Działanie: Małe Projekty

26 maja 2013 r. odbył się I Bieg Doliną Noteci zorganizowany przez Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki”. Trasa 
wyścigu biegła Doliną Noteci, wśród pięknych krajobrazów oraz nieskazitelnej przyrody. Na starcie Biegu w miejscowo-
ści Występ stanęło 200 zawodników. Pierwsze miejsce i laur zwycięstwa otrzymał p. Kamil Nartowski z Brodnicy, który  
15-kilometrową trasę pokonał w czasie 49 min. 55 sek. Po biegu, biegacze oraz ich bliscy, znajomi mogli uczestniczyć 
w plenerowej imprezie „Dla Krajny i Pałuk Wawrzyniec kucharzy”, w ramach której odbył się V Jarmark św. Wawrzyńca oraz  
X Konkurs Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk”. Ze względu na pagórkowaty teren, trasa przygotowana z oka-
zji Biegu stała się alternatywą dla biegania po płaskich, już istniejących szlakach oraz zachętą do czynnego uprawiania 
tego sportu w tak pięknych krajobrazowo okolicach jak Dolina Noteci.
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Wnioskodawca: NESTARTO spółka cywilna, Dawid Stramowski, Iwona Wencka-Stramowska 
(projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Remont z modernizacją budynku gastronomicznego, budowa stawu rekreacyjnego  
oraz zakup sprzętu i wyposażenia

Cel: Wzrost konkurencyjności oraz dochodu z działalności spółki w zakresie usług gastronomicznych,  
ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych i elementami promocji obszaru Krajny i Pałuk. 

Koszt całkowity operacji: 368 020,00 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 149 602,00 zł

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Operacja polegała na wykonaniu prac remontowo-budowlanych w istnie-
jącej placówce gastronomicznej w Ślesinie. Poza tym zakupione zostało 
niezbędne wyposażenie sali restauracyjnej, system komputerowy do 
obsługi klientów, traktorek-kosiarka oraz elementy monitoringu. Po-
nadto w najbliższej okolicy wyremontowanej karczmy w najbliższym 
czasie nastąpi wybudowanie stawu rekreacyjnego o powierzchni 
2000 m2. W wyniku realizacji projektu nastąpiła nie tylko poprawa 
infrastruktury turystycznej poprzez uruchomienie regionalnej pla-
cówki gastronomicznej, lecz również wypromowany został marko-
wy produkt turystyczny w postaci karczmy regionalnej promującej 
dziedzictwo kulinarne Krajny. 

By podnieść jakość oferty kulinarnej, a zarazem turystycznej oraz za-
pewnić klimat restauracji regionalnej, wprowadzono: 
- stroje obsługi z elementami stroju Krajny, 
- malowidła ścienne przedstawiające motywy krajeńsko-pałuckie, 
- biesiady i spotkania okolicznościowe, uroczystości rodzinne promujące 
tradycje, zwyczaje i kuchnię Krajny.

Stworzona karczma stała się również miejscem dystrybucji materia-
łów informacyjnych promujących kulinaria i turystykę regionalną, 
w tym folderów i przewodników turystycznych, map szlaków i ście-
żek rowerowych, przewodników po Ekomuzeum Doliny Noteci.
W wyremontowanej i doposażonej placówce gastronomicznej pro-
mowane są produkty kuchni lokalnej i regionalnej, potrawy wywo-
dzące się z tradycji Krajny i Pałuk. Ważną pozycję w menu kuchni 
stanowią produkty wyróżnione w konkursach Dziedzictwa Kulinar-
nego szczebla lokalnego, regionalnego i ponadregionalnego np. żurek 
staropolski, świąteczna strawa z wątróbek gęsich, pierogi z kapustą i grzy-
bami, czernina, drożdżówka z kruszonką i lukrem, których walory smakowe 
i nawiązanie do tradycji przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulinar-
nej karczmy.
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „DORADCA”
Tytuł operacji: Organizacja warsztatów i imprezy promocyjno-kulturalnej pod nazwą  

II „Święto gęsi na Krajnie” w Minikowie.
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych na obszarze objętym LSR poprzez organizacje 

warsztatów i imprezy promocyjno-kulturalnej pod nazwą II „Święto gęsi na Krajnie” w Minikowie.
Koszt całkowity operacji: 10 889,11 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 7 622,37 zł
Działanie: Małe projekty

W ramach realizowanej operacji zorganizowano warsztaty i imprezę promocyjno-kulturalną pod nazwą  
II „Święto gęsi na Krajnie”. Projekt został podzielony na dwa etapy, gdzie w pierwszym etapie zostały zorga-
nizowane warsztaty. Miejscem przeprowadzenia warsztatów było Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Tury-
styki Wiejskiej w Minikowie. Zajęcia zostały podzielone na część teoretyczną i praktyczną, a grupą docelo-
wą byli mieszkańcy powiatu nakielskiego zamieszkujący obszary wiejskie, w tym prowadzący lub planujący 
przyzagrodową hodowlę gęsi. Warsztaty zostały podzielone na cztery spotkania. Na pierwszym odbyły się 
zajęcia teoretyczne dotyczące „marketingu mix”, na których uczestnicy zbudowali teoretyczny produkt, do-
konali kalkulacji cen oraz poznali podstawowe zagadnienia związane z promocją i reklamą. Podczas części 
praktycznej wszyscy poznali podstawowe zasady pakowania, oznakowania i prezentacji produktów. Podczas 
drugiego spotkania uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami prowadzenia działalności gospodar-
czej oraz zostali podzieleni na 3 grupy pięcioosobowe, w których przygotowali przykładowe stoiska wysta-
wiennicze. Na kolejnym spotkaniu tematyka obejmowała zagadnienia związane z wędzeniem produktów. 
Podczas zajęć uczestnicy przygotowali wspólne receptury na potrawy takie jak: czernina, okrasa, leberka, 
szyjki gęsie. Ostatnie zajęcia, kończące cykl warsztatów, dotyczyły podstawowych zasad higieny żywności, 
systemu HACCP i legalnej sprzedaży produktów. 
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W ramach projektu już po raz II została zorganizowana również impreza pod 
tytułem II „Święto gęsi na Krajnie”. Podczas tego święta zostały przygotowane 
stoiska informacyjno-promocyjne, na których zwiedzający mogli skosztować 
produkty przygotowane przez uczestników warsztatów oraz dowiedzieć się 
więcej o działaniach realizowanych w ramach projektu. Na terenie Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie stanęły także stoiska z produktami lokalnymi 
i rękodziełem. Dodatkową atrakcją podczas imprezy były Międzynarodowe Za-
wody Psich Zaprzęgów i Grand Prix Polski w Wyścigach Chartów, które bardzo 
mocno przyciągnęły potencjalnych konsumentów i turystów.
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Wnioskodawca: Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Tytuł operacji: Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw plenerowych oraz wypo-

sażenie Muzeum Ziemi Szubińskiej w stojaki wystawiennicze
Cel: Celem zadania jest ocalenie od zapomnienia i upowszechnianie wiedzy o historii naszej małej ojczy-
zny poprzez zakup stojaków wystawienniczych do wystaw plenerowych oraz organizację tych ekspozycji. 

Koszt całkowity operacji: 24 367,76 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 14 221,83 zł

Działanie: Małe projekty

Muzeum Ziemi Szubińskiej jest placówką, która upowszechnia wiedzę na temat historii regionu, i której dorobek z tym zwią-
zany jest nagradzany medalami i statuetkami. W swoim dorobku ma organizację sesji popularnonaukowych, wydawanie 
publikacji, organizację wystaw czasowych i stałych. Dotychczas organizowało także jednodniowe wystawy plenerowe, które 
cieszyły się powodzeniem.

W tym zadaniu Muzeum poszło o krok dalej, by dzięki realizacji projektu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturo-
wym regionu trafiło pod „przysłowiowe strzechy”. Odbiorca nie musi wejść do muzeum, by obejrzeć wystawę. Wejście do 
instytucji kultury, gdzie obowiązują określone normy, bywa stresujące dla niektórych osób. Dzięki projektowi to wystawa 
„przyszła do niego” jako uczestnika ruchu ulicznego. 

Dzięki projektowi zakupione zostały stojaki plenerowe, które ustawione zostały na Rynku, i które przez okres kilku miesięcy 
przechodniom, wypoczywającym na placu, dzieciom i dorosłym pokazywały fragment naszej wspólnej historii. 
W ramach zadania zaplanowano i zrealizowano trzy wystawy plenerowe:

1. Stulecie Domu Polskiego – wystawa pokazująca ludzi, organizacje i historię budynku, który powstał ze składek społe-
czeństwa Ziemi Szubińskiej, a który w 2012 r. obchodził 100 lat.

2. 1 maja na czarno-białej fotografii – wystawa na bazie zbiorów Muzeum Ziemi Szubińskiej pokazująca powojenne ob-
chody Święta Pracy.

3. Oblicza czasu – wystawa pocztówek i zdjęć z okresu przed 1945 r. na bazie zbiorów własnych.

Wystawy trwały po miesiącu od miesiąca kwietnia do czerwca. Obecnie plansze przechowywane są w muzeum do dalszego 
wykorzystania. 

Zadanie upowszechniło i ocaliło od zapomnienia wiedzę na temat naszego historycznego dziedzictwa. W ramach operacji 
wydano 3 000 szt. katalogu w trzech tematach, który był dostępny w muzeum. W wyniku projektu ugruntowana została 
współpraca między placówkami i organizacjami kulturalnymi. Dzięki wystawom ułatwiony został dostęp do dóbr kultury, 
które teraz pokazywane są na głównym placu Szubina – Rynku. Dzięki projektowi nastąpiła popularyzacja naszego dziedzic-
twa, które na co dzień dostępne jest w archiwum muzealnym lub na wystawach w murach placówki. Wystawom towarzyszył 
katalog, który był dostępny w Muzeum oraz zajęcia plastyczne w naszej placówce. Zajęcia plastyczne skierowane będą do 
dzieci i młodzieży szkolnej.

Dzięki wystawie plenerowej ożywiona została przestrzeń publiczna – rynek w Szubinie. Doposażone zostało w stojaki wy-
stawowe muzeum. Dzięki zajęciom plastycznym, które w ramach tematów wystaw zorganizowało Muzeum, dzieci i mło-
dzież zapoznała się z inną formą ekspozycji w ramach inicjatyw lokalnych. Pomysł zyskał naśladowców w ościennych gmi-
nach – Kcynia i Mrocza.
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Wnioskodawca: Gmina Sadki
Tytuł operacji: Wydanie albumu promującego walory turystyczne, krajobrazowe i naturalne  

Doliny Noteci w Gminie Sadki 
Cel: Rozwijanie turystyki, i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez wydanie albumu promujące-

go walory turystyczne, krajobrazowe i naturalne Doliny Noteci w Gminie Sadki.
Koszt całkowity operacji: 24.172,80 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 15.525,62 zł
Działanie: Małe Projekty

W ramach operacji pt. Wydanie albumu promującego walory turystyczne, krajobrazowe i naturalne 
Doliny Noteci w Gminie Sadki zostały wykonane profesjonalne zdjęcia przez profesjonalną panią fo-
tograf, która wykonała około 130 zdjęć oddających piękno, charakter, klimat Doliny Noteci. Dodat-
kowo zostały zgromadzone i umieszczone w Albumie opisy Natury 2000, Doliny Noteci, rzeki Noteć, 
walorów krajobrazowych i turystycznych. 
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Wnioskodawca: Beata Marzena Zaorska-Korzeb (projekt w trakcie realizacji)
Tytuł operacji: Zwiększenie atrakcyjności ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu poprzez 
modernizację restauracji i zaplecza kuchennego oraz poszerzenie oferty o usługi konferencyjne po-

przez budowę dwóch sal konferencyjnych i zaplecza hotelowego.
Cel: Wzrost dochodu i zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez nadbudowę, przebudowę i rozbu-

dowę istniejącego budynku rekreacyjnego przy ulicy Nabrzeżna 10 w miejscowości Wąsosz, gmina 
Szubin oraz zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia działalności gospodarczej w branży 

restauracyjnej na terenie ośrodka rekreacyjnego w Wąsoszu.
Koszt całkowity operacji: 2 612 148,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 300 000,00 zł
Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

W wyniku realizacji operacji powstaje lokal gastronomiczny wyposażony 
w trzy sale, pozwalające na obsługę do 240 osób jednocześnie (główna 

sala restauracyjna – 120 osób, dwie sale wielofunkcyjne o przeznaczeniu 
restauracyjnym na 60 osób każda). Operacja realizowana jest na terenie 
byłego ośrodka rekreacyjnego należącego niegdyś do Gminy Szubin, na-
bytego przez wnioskodawcę w 2011 roku. Powstanie restauracji stanowi 
pierwszy etap do powstania bazy wypoczynkowej o wysokim standardzie 

świadczonych usług dla lokalnej społeczności, sąsiadującej aglomeracji 
bydgoskiej, a także turystów. Po zakończeniu realizacji drugiego etapu - bu-

dowa skrzydła B, część hotelowa – powstanie największa baza pobytowa o wy-
sokim standardzie w powiecie nakielskim.

Dzięki dofinansowaniu operacji powstaje baza gastronomiczna o wysokim standardzie 
dla 120 gości serwująca m.in. specjały kuchni pałuckiej, a w okresie letnim spełniająca dodatkowo 
funkcję letniej kawiarenki dla wypoczywających nad jeziorem Wąsosz plażowiczów, głównie z terenu 
powiatu nakielskiego oraz sąsiedniej metropolii bydgoskiej. 
Ośrodek w Wąsoszu ma uzupełniać regionalną ofertę w zakresie obiektów rekreacyjnych a także być 
ośrodkiem kulturalno-społecznym dla gminy Szubin i powiatu nakielskiego.
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Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca
Tytuł operacji: Modernizacja budynku kościoła w Olszewce poprzez wymianę pokrycia cera-

micznego ceramicznego wymianę stolarki okiennej – witraże
Cel: Poprawa stanu infrastruktury kościoła w Olszewce polegająca na wymianie pokrycia 

ceramicznego dachu i wymianie okien witrażowych.
Koszt całkowity operacji: 163 105,97 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 130 485,00 zł
Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Zrealizowane zadania w ramach operacji to:

•	 wymiana pokrycia dachowego: zdjęcie starego i wykonanie nowego pokrycia dachu,
•	 wymiana obróbek blacharskich i orynnowania,
•	 wzmocnienie krokwi,
•	 impregnacja elementów drewnianych,
•	 odtworzenie zadaszenia dzwonnicy,
•	 wymiana okien witrażowych: wymiana witraży, przemurowanie sklepień okien prostokątnych, drobne prace murarskie.

Dzięki zrealizowanej operacji przybył kolejny 
interesujący pod względem architektonicz-
nym oraz historycznym obiekt, który przyczy-
ni się do promocji walorów turystycznych 
Doliny Noteci. Również wzmocnił poczucie 
lokalnej tożsamości społeczności Olszewki 
i Lubaszcza. Olszewka staje się stopniowo 
miejscem wizyt, a nawet miejscem doce-
lowym odwiedzin turystów i przybyszów 
z zewnątrz.
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Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią (projekt w trakcie realizacji)
Tytuł operacji: Budowa Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy

Cel: Rozwój kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost tożsamości społecznej miesz-
kańców wsi poprzez budowę Centrum Ekologiczno- Kulturalnego.

Koszt całkowity operacji: 1 103 174,70 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 500 000,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Operacja polegała na budowie Centrum Ekologiczno-Kulturalnego, które spełnia funkcję świetlicy wiejskiej. W bu-
dynku znajdują się: sala szkoleniowa, zaplecze sali, biblioteka, toalety ogólnodostępne, zaplecze kuchenne (catering) 
oraz pomieszczenie magazynowe. Po oddaniu świetlicy do użytku odbywać się tam będą prezentacje fotograficzne 
walorów przyrodniczych Doliny Noteci oraz dorobku kulturalnego mieszkańców wsi. Dodatkowo we współpracy ze 
Szkoła Podstawową przygotowywane są pogadanki, seminaria, warsztaty plenery, a także prezentacje na temat ekolo-
gii, ochrony przyrody, zajęcia „Zielonej Szkoły” i wydarzenia związane z promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
Nowo powstała świetlica ma przyczynić się do integracji mieszkańców Trzeciewnicy oraz pogłębienia ich tożsamości 
społecznej.
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Wnioskodawca: Agnieszka Arciszewska Aleja Sztuki
Tytuł operacji: Zakup multimedialnego informatora turystycznego w gminie Nakło nad Notecią

Cel: Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez zakup multimedialnego informatora 
turystycznego w gminie Nakło nad Notecią z ofertą turystyczną Krajny i Pałuk.

Koszt całkowity operacji: 26 614,95 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 18 630,46 zł

Działanie: Małe projekty

W ramach operacji zakupiony został multimedialny informator turystyczny oraz multimedialna apli-
kacja na ekran informatora. Aplikacja składa się z następujących działów: 

•	 Atrakcje turystyczne podzielone na muzea, zabytki, pomniki i ciekawe miej-
sca,

•	 Atrakcje krajobrazowe podzielone na jeziora, rzeki, parki i rezerwaty,
•	 Mapy regionu,
•	 Komunikacja miejska (rozkład jazdy komunikacji miejskiej),
•	 Galeria zdjęć (zdjęcia obszaru objętego LSR, tj. powiatu na-

kielskiego),
•	 Pomysły na spędzenie wolnego czasu (kilka pomysłów, 

jak spędzić wolny dzień w powiecie nakielskim),
•	 Wiadomości historyczne powiatu nakielskiego. 

Każdy dział zawiera szczegółowe opisy ze zdjęciami 
i mapami. 

Treści do informatora zostały opracowane przez 
Agnieszkę Arciszewską. Dzięki jej pracy powsta-
ły unikatowe teksty, opisy atrakcji turystycznych 
i krajobrazowych, przygotowane zostały zdjęcia. 

Urządzenie dostępne jest dla mieszkańców gmi-
ny Nakło nad Notecią oraz turystów w godzi-
nach urzędowania Muzeum Ziemi Krajeńskiej.
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
Partnerzy: MAS Podhorácko z Republiki Czeskiej

Tytuł operacji: Projekty LGD wspierające tożsamość wiejską wnoszą nową jakość życia do obszarów wiejskich
Cel: Wspieranie podstawowych komponentów tożsamości wiejskiej poprzez festiwale, wystawy i warsztaty oraz 
dzielenie się doświadczeniem w zakresie opracowanych projektów, a także promowanie uczenia się przez całe 

życie w społecznościach wspierających tożsamość wiejską.
Koszt całkowity operacji: 34 497,08 zł
Kwota dofinansowania: 34 497,08 zł

Działanie: Wdrażanie projektów współpracy
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Obiektywne porównanie sąsiadujących ze sobą krajów: Polski i Czech, szukanie podobieństw i różnic, przełamywa-
nie barier językowych i kulturowych, odnalezienie własnej tożsamości, utrwalenie swojego wizerunku kulturowe-
go i obyczajowego, szukanie szans na rozwój i aktywizację społeczności lokalnych w tradycji regionów to wartości 
dodane jedynego w województwie kujawsko-pomorskim międzynarodowego projektu współpracy Lokalnych Grup 
Działania, który zakończył się we wrześniu 2012 r.

Międzynarodowy, polsko-czeski projekt współpracy to: 4 wizyty studyjne, 2 spotkania grup koordynacyjnych, wspól-
ne warsztaty chóralne, rękodzielnicze oraz kulinarne, a także poznawanie tradycji i kultury „od kuchni”. Wspólne 
zabawy filologiczne, tańce, lepienie pierogów, wykonywanie dekoracji z papieru, praca nad książką pozwoliły na-
wiązać przyjaźnie, także między najmłodszym pokoleniem Polaków i Czechów. 
Projekt „LGD wspierające tożsamość wiejską wnoszą nową jakość życia do obszarów wiejskich” zaowocował wy-
daniem wspólnej książki kucharskiej z charakterystycznymi potrawami regionu Podhorácko oraz Krajny i Pałuk, 
wspólnymi targami kulinarnymi, wydarzeniem promocyjnym Smaki Krajny i Pałuk – Tradycje Wielkanocne oraz 
pierwszym pokazem kultury ludowej z udziałem polskiej grupy tanecznej na obszarze czeskiej, partnerskiej LGD. 
Ponadto podczas naprzemiennych wizyt była także okazja do wymiany doświadczeń na temat oddolnych inicja-
tyw, wdrażania programu LEADER oraz wypracowania międzynarodowego sposobu aktywizacji społeczeństwa 
poprzez uczestnictwo w kulturze.

W ramach projektu partnerzy wspólnie zaplanowali i zrealizowali następujące działania:
•	 „Międzynarodowy festiwal chórów” w Nakle nad Notecią,
•	 Wyjazd na targi kulinarne do Czech,
•	 Wydarzenie promocyjne „Smaki Krajny i Pałuk” – Tradycje Wielkanocne,
•	 Wyjazd pod hasłem „Taniec i kultura”,
•	 Wydanie polsko-czeskiej książki kucharskiej.
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
Partnerzy: Stowarzyszenie LGD „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”,  

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
Tytuł operacji: Notecki Szlak Turystyczny

Cel: Promocja turystyczno-rekreacyjnych walorów rzeki Noteć oraz Puszczy Noteckiej poprzez ozna-
czenie Noteckiego Szlaku Turystycznego.
Koszt całkowity operacji: 73 217,71 zł
Kwota dofinansowania: 73 217,71 zł

Działanie: Wdrażanie projektów współpracy

W 2012 r. cztery Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie LGD „Krajna nad 
Notecią”, Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” oraz Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania podjęły wspólne działania 
mające na celu promocję turystyczno-rekreacyjnych walorów rzeki Noteć poprzez oznaczenie Noteckiego Szlaku Turystycznego.

Oznaczenie Noteckiego Szlaku Turystycznego nastąpiło poprzez: naniesienie śladu GPS na istniejące szlaki piesze, konne i ro-
werowe, jego opisanie w formie przewodnika i wyznaczenie na mapie. Powstały w ten sposób szlak jest swego rodzaju ofertą 
różnych form aktywnego spędzenia wolnego czasu w urokliwych i dotąd nie dość docenianych zakątkach rzeki Noteć. 

Trasy na Noteckim Szlaku Turystycznym oznaczone są w terenie oraz w postaci śladu GPS, który dostępny jest na stronie www.
szlak-notecki.pl. Każdy turysta może tu pobrać opisy szlaków, zdjęcia, niezbędne mapy. Strona pomaga zaplanować trasę ko-
lejnej wycieczki. Na Szlaku ustawione są również tablice informacyjne pomocne w wędrówce. Warto dodać, iż Notecki Szlak 
Turystyczny rozpoczyna się w województwie wielkopolskim, w Międzychodzie a kończy w województwie kujawsko-pomorskim, 
w  Nakle nad Notecią.
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W celu promocji projektu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk wraz z LGD Krajna nad Notecią zorganizowały plenerową imprezę 
w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią. Podczas wydarzenia odbył się m.in. spacer Nordic Walking, spływ kaja-
kowy z Nakła nad Notecią do Osieka nad Notecią. Były stoiska z produktem lokalnym Krajny i Pałuk oraz gry i zabawy dla 
dzieci. Na scenie w skansenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego w Nakle nad Notecią oraz Zespół Ludowy „dzwon” z Podróżnej. W programie znalazły się także pokazy zajęć 
wiejskich ożywiające wnętrza chałup.

Międzyregionalny projekt zatytułowany „Notecki Szlak Turystyczny” to przede wszystkim próba stworzenia spójnej oferty 
turystycznej Lokalnych Grup Działania położonych wzdłuż rzeki Noteć oraz chęć wykorzystania dziedzictwa przyrodniczo
-kulturowego tych terenów dla zwiększenia ruchu turystycznego.
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Publikacja wydana przez:

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 524-64-60, tel./fax 52 524-64-34

e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

www.krajna-paluki.cna.org.pl
www.turystyka-krajna-paluki.pl

Opracowanie:
Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” na podstawie materiałów dostarczonych przez 

beneficjentów środków LSR

Zdjęcia:
ze zbiorów Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

oraz beneficjentów środków LSR

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Grudzień, 2013 r.
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