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Drodzy Sympatycy Partnerstwa dla Krajny i Pa³uk,Drodzy Sympatycy Partnerstwa dla Krajny i Pa³uk,

w Wasze rêce trafi³ w³aœnie ósmy numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia, w którym zawarte 

zosta³y: garœæ informacji na temat wydarzeñ i konkursów zorganizowanych w II po³owie 2014 r. przez 

LGD, a tak¿e kilka relacji z imprez, w których Partnerstwo uczestniczy³o promuj¹c Dolinê Noteci jako 

region atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie.
Ponadto, dziêki lekturze Biuletynu, poznacie Pañstwo tegorocznych stypendystów Programu 

Stypendialnego „M³ody Talent Krajny i Pa³uk” oraz laureatów konkursu na „Z³oty Produkt Ekomuzeum 

Doliny Noteci”.
Mamy nadziejê, ¿e niniejsza publikacja przybli¿y Wam – lokalnym liderom, aktywnym spo³ecznikom 

oraz pracownikom instytucji publicznych – dzia³alnoœæ Partnerstwa na rzecz spo³ecznoœci lokalnej 

a przy okazji wska¿e potencja³ drzemi¹cy w regionie, przede wszystkim zaœ w mieszkañcach powiatu 

nakielskiego.

Zarz¹d Stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD
Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk

Pocz¹tek drugiego pó³rocza 2014 roku przyniós³ nowe Ÿród³o informacji o dzia³alnoœci LGD. 

Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk z dniem 1 lipca uruchomi³o swój profil na portalu spo³ecznoœciowym 

Facebook.
Na facebookowym profilu Partnerstwa Internauci znajd¹ informacje zarówno na temat bie¿¹cych 

dzia³añ LGD, planowanych imprez, przedsiêwziêæ i konkursów, jak równie¿ inicjatyw podejmowanych 

przez partnerów LGD i jej beneficjentów. Ponadto na stronie umieszczane s¹ odnoœniki do najnowszych 

publikacji i materia³ów audiowizualnych wydawanych przez Stowarzyszenie.
W przeci¹gu pó³ roku funkcjonowania profil polubi³o ponad 220 osób, a rekordowy na obecn¹ chwilê 

post z zaproszeniem do udzia³u w spacerach Nordic Walking dotar³ do 878 odbiorców.
Aby otrzymywaæ na bie¿¹co powiadomienia o aktualnoœciach z ¿ycia LGD nale¿y polubiæ profil 

Partnerstwa dostêpny pod adresem www.facebook.com/Partnerstwo.dla.Krajny.i.Paluk

Partnerstwo… – Lubiê to!   
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W 2014 roku ka¿dy, kto w nietuzinkowy sposób chcia³ poznaæ region Krajny i Pa³uk, mia³ ku temu 

niebywa³¹ okazjê. Zaopatruj¹c siê w Paszport turystyczny Ekomuzeum Doliny Noteci, w którym mo¿na 

by³o zbieraæ pami¹tkowe stemple z odwiedzanych obiektów, móg³ trafiæ do miejsc czêsto nieznanych 

lecz bardzo urokliwych i wyj¹tkowych, gdzie czas p³ynie wolniej, powietrze pachnie domowymi 

przysmakami a zabawa nie ma koñca. 

Dodatkowym impulsem do odwiedzania atrakcji EDN z paszportem w d³oni by³ konkurs z nagrodami. 

Ten, kto odwiedzi³ wszystkie obiekty ekomuzealne, odnalaz³ 60 geocachingowych skrytek ukrytych na 

terenie powiatu nakielskiego i za³o¿y³ 10 w³asnych mia³ szansê wygraæ urz¹dzenie GPS, rower lub 

plecak turystyczny. 

„Paszport turystyczny 
Ekomuzeum Doliny Noteci 
– otwieramy granice EDeNu”

Motto konkursu brzmia³o: 
WeŸ paszport, odwiedŸ obiekty 

EDN, pozbieraj kesze, za³ó¿ skrytki, 

zdob¹dŸ nagrodê!

P i e r w s z y m  s k u t e c z n y m  

poszukiwaczem krajeñsko-pa³uckich 

s k a r b ó w  z o s t a ³  P a n  D a n i e l  

Makarewicz. 

Kolejnymi odkrywcami walorów 

Krajny i Pa³uk byli Pani Katarzyna 

Che³kowska oraz Pan Przemys³aw 

Grzelczyk. 

Zwyciêzcy  nagrodzeni  zostal i  

w obecnoœci polsko-niemieckiej 

s p o ³ e c z n o œ c i  g e o k e s z e r s k i e j  

u c z e s t n i c z ¹ c e j  w  e v e n c i e  

geocachingowym, który mia³ miejsce 

28.09.br. na Nakielskich £azienkach.
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W zwi¹zku z dobiegaj¹cym koñca okresem wdra¿ania Lokalnej Strategii Rozwoju „£¹czy nas Noteæ” 

realizowanej w ramach PROW 2007-2013, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk” 

zorganizowa³o w bie¿¹cym roku Biesiady Krajeñsko-Pa³uckie bêd¹ce okazj¹ nie tylko do dobrej zabawy 

i kultywowania dziedzictwa kulturowego obszaru Krajny i Pa³uk, ale przede wszystkim do prezentacji 

dzia³añ realizowanych przez Beneficjentów Partnerstwa w poszczególnych gminach powiatu 

nakielskiego.

Pierwsze imprezy z cyklu odby³y siê wiosn¹ tego roku i skierowane by³y w g³ównej mierze do 

mieszkañców gmin Kcynia i Nak³o nad Noteci¹. Jesieni¹ natomiast do biesiadnych sto³ów zasiedli 

mieszkañcy gminy Szubin, Mrocza oraz Sadki.

W pi¹tek, 05.09.2014 r. w Turze, w œwietlicy wiejskiej „Szklany Tur” odby³a siê II Biesiada Pa³ucka 

zorganizowana dla lokalnej spo³ecznoœci z terenu Gminy Szubin. 

Czêœæ artystyczn¹ spotkania przygotowa³ Zespó³ Regionalny „Pa³uki". Nie zabrak³o zatem pa³uckich 

tañców, melodii, wspólnego œpiewu i dobrej zabawy. Na amatorów swojskiego jad³a, czeka³ suto 

zastawiony stó³.

Podczas biesiady zaprezentowane zosta³y projekty zrealizowane na obszarze gminy Szubin ze 

œrodków Unii Europejskiej w latach 2009 – 2014, g³ównie w ramach œrodków Lokalnej Strategii 

Rozwoju Partnerstwa dla Krajny i Pa³uk. Podmioty z terenu Gminy Szubin, w dobiegaj¹cym koñca 

okresie programowania, uzyska³y dofinansowanie w ³¹cznej kwocie: 1 863 631,32 z³.

II Krajeñsko-Pa³uckie Biesiadowanie
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II Krajeñsko-Pa³uckie Biesiadowanie
03.10.2014 r. w œwietlicy wiejskiej w Wielu odby³a siê II Biesiada Krajeñska skierowana tym razem do 

spo³ecznoœci Gmin Sadki oraz Mrocza. Podczas biesiady przybli¿one zosta³y mieszkañcom Krajny 

projekty, które uzyska³y dofinansowanie w ramach œrodków Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa 

dla Krajny i Pa³uk. Kwota dofinansowania uzyskana przez podmioty z terenu Gminy Mrocza 

to 1 351 992,07 z³, natomiast na obszar Gminy Sadki trafi³o zaœ ³¹cznie 405 172,70 z³.
Po czêœci oficjalnej przyszed³ czas na zabawê na ludow¹ nutê. Kulturê regionu krajeñskiego 

zaprezentowa³ zgromadzonym Zespó³ Pieœni i Tañca „Krajna”. By³y melodie, tañce oraz przyœpiewki 

krajeñskie. Chêtni mogli nauczyæ siê kroków wiwatu, polki a nawet zagraæ na burczybasie.
Dla amatorów dobrej kuchni przygotowane zosta³y zaœ – przez przedstawicielki Gminnej Rady Kó³ 

Gospodyñ Wiejskich w Mroczy – lokalne przysmaki: szare kluski, ¿eberka w kapuœcie, krajeñskie 

zaklepusy, kompot z dyni oraz dro¿d¿ówka.

Uczestnikom obu jesiennych biesiad zaprezentowane zosta³y równie¿ dzia³ania podejmowane przez 

Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk w ramach sieci Ekomuzeum Doliny Noteci, stanowi¹cej atrakcyjny 

produkt turystyczny powiatu nakielskiego.

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk” 

planuje w kolejnych latach kontynuowaæ organizacjê imprez o tym charakterze. Najbli¿sz¹ okazj¹ do 

wspólnego biesiadowania bêdzie Biesiada Ekomuzealna, planowana na dzieñ 6 lutego 2015 r. 

Szczegó³y dotycz¹ce imprezy ju¿ wkrótce na stronie internetowej oraz profilu facebook Partnerstwa.
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Z GPS-em
na szlakach geocachingowych

Jesieni¹, na terenie powiatu nakielskiego, Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk z powodzeniem zrealizowa³o 

kolejne rajdy geocachingowe. Ka¿dy rajd opatrzony by³ inn¹ histori¹, wszystkie ³¹czy³a jednak idea 

dobrej zabawy oraz odkrywania ciekawych, dot¹d nieznanych miejsc poszczególnych gmin. Ka¿dy 

z tych rajdów swoje zakoñczenie mia³ podczas degustacji lokalnych produktów, dziêki czemu by³ czas 

na podsumowanie wyprawy a tak¿e wymianê wspomnieñ i doœwiadczeñ. 

Uczestnikami kcyñskiego rajdu byli mieszkañcy so³ectwa Nowa Wieœ Notecka. By³ to rajd rowerowy, 

podczas którego odkrywano przyrodê Pa³uk. „W miejskim szumie” – to motyw przewodni pieszej 

wyprawy w Mroczy. Podczas tego rajdu keszy poszukiwali uczniowie Gimnazjum im. Jana Paw³a II 

w Mroczy oraz uczestnicy warsztatów rzeŸbiarskich w MGOKiR w Mroczy. Pod has³em „Poznaj Nak³o 

od nowa” zorganizowana zosta³a wyprawa w Nakle nad Noteci¹. Na poszukiwanie skarbów wyruszyli 

uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 im. kard. St. Wyszyñskiego w Nakle nad Noteci¹.

Dziêki tego rodzaju inicjatywom ju¿ wiemy, ¿e kolejne grupy chc¹ poznawaæ noteckie szlaki szukaj¹c 

ukrytych w nich skarbów, gdzie wspó³rzêdne geograficzne doprowadzaj¹ do miejsc czêsto nieznanych 

lub zapomnianych. Mieszkañcy powiatu nakielskiego udowodnili, ¿e geocaching to œwietna forma 

spêdzania czasu wolnego po³¹czona z poznawaniem nietuzinkowych miejsc swojej ma³ej ojczyzny. 



Wêdrówki na szlaku Ekomuzeum
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We wrzeœniu i paŸdzierniku mia³y miejsce kolejne wêdrówki seniorów po Krajnie i Pa³ukach. 
25.09.2014 r. na szlaku Ekomuzeum Doliny Noteci pojawili siê przedstawiciele Warsztatów Terapii 

Zajêciowej z Mroczy. Spêdzili oni dzieñ na poznawaniu historii Krajny i Nak³a nad Noteci¹ w Muzeum 

Ziemi Krajeñskiej, nastêpnie wziêli udzia³ w spacerze po œcie¿ce dydaktycznej „Na krawêdzi Doliny 

Noteci” w Minikowie. Ostatnim etapem wêdrówki by³y warsztaty rêkodzielnicze, które odby³y siê 

w obiekcie Ekomuzeum Doliny Noteci, œwietlicy „Szklany Tur”. Podczas zajêæ ujawni³y siê talenty 

malarskie i umiejêtnoœci tworzenia z gliny wœród uczestników wyprawy, a to wszystko pod czujnym 

okiem p. Katarzyny Baszak, która z cierpliwoœci¹ i sumiennoœci¹ przekazywa³a swoj¹ wiedzê 

i umiejêtnoœci. Zwieñczeniem dnia by³a degustacja produktów lokalnych, które jak wszyscy zgodnie 

stwierdzili, przypomnia³y uczestnikom ich lata m³odzieñcze, a tradycyjne smaki wywo³a³y lawinê 

wspomnieñ. 

07.10.2014 r., na szlaku EDN-u pojawili siê natomiast Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

dzia³aj¹cego w Nakle nad Noteci¹. Na pocz¹tek odwiedzili oni zabytkowy koœció³ pw. œw. Bart³omieja 

Aposto³a w Samoklêskach Du¿ych, bêd¹cy obiektem EDN, gdzie poznali historiê miejsca. Nastêpnie 

s³uchacze UTW skorzystali z lekcji historii Pa³uk w Muzeum Ziemi Szubiñskiej im. Z. Erdmanna, 

odwiedzaj¹c m.in. wystawê na szubiñskim rynku. Podobnie jak poprzednicy seniorzy wziêli udzia³ 

w warsztatach rêkodzielniczych a swój wyjazd zakoñczyli podczas poczêstunku lokalnymi 

przysmakami.
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk” serdecznie dziêkuje wszystkim uczestnikom 

wêdrówek krajeñsko-pa³uckich oraz osobom i instytucjom, dziêki którym bogactwo historii i tradycji 
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Event geocachingowy 
– Spacer Dolin¹ Noteci

Geocaching to zabawa, która na sta³e wpisa³a siê w sposób spêdzania wolnego czasu przez 

mieszkañców powiatu nakielskiego. Poszukiwania skarbów za pomoc¹ urz¹dzenia GPS uruchomi³y 

zarówno dzieci, m³odzie¿ jak i osoby doros³e. Ten doskona³y sposób odkrywania i pokazywania 

ciekawych miejsc powiatu nakielskiego pozwoli³ na ogólnoœwiatowej mapie geocachingowej pokazaæ 

ponad 500 miejsc, które warto odwiedziæ, miejsc bogatych kulturowo, historycznie czy przyrodniczo. 
Rok 2014 nie móg³ przejœæ obojêtnie obok takiego zainteresowania regionem, wywo³anego przez 

geocaching. W II po³owie roku zrodzi³ siê zatem pomys³ zorganizowania eventu geocachingowego, czyli 

spotkania ludzi z ca³ej Polski – i jak siê okaza³o równie¿ spoza jej granic – którzy uwa¿aj¹ geocaching za 

swego rodzaju sposób na ¿ycie. 
Dla urozmaicenia spotkania i dodania elementu geocachingowej rywalizacji Partnerstwo dla Krajny 

i Pa³uk wyznaczy³o trzy nowe trasy geocachingowe, (tzw. traile) pokazuj¹ce bogactwo naturalne Doliny 

Noteci. Wœród nowowytyczonych tras znalaz³a siê tak¿e trasa kajakowa, na której skrytki nale¿y 

podejmowaæ z wody. 
Mi³oœnicy poszukiwania skrytek za pomoc¹ wszelkiego rodzaju urz¹dzeñ GPS, tzw. Geokeszerzy 

spotkali siê 28.09.2014 r. na Nakielskich £azienkach i przy piêknej pogodzie wyruszyli na podbój 

nowowyznaczonych tras. Po trudach pieszych wêdrówek i kajakowego sp³ywu na wszystkich 

uczestników spotkania czeka³ poczêstunek przy ognisku. 
Podczas eventu zosta³y tak¿e wrêczone nagrody w konkursie zorganizowanym pod has³em: „Paszport 

turystyczny Ekomuzeum Doliny Noteci – otwieramy granice EDeNu”. Nagrodami by³y: urz¹dzenie GPS, 

rower oraz plecak turystyczny. 
Wszystkich lubi¹cych aktywny wypoczynek Partnerstwo zaprasza serdecznie na podbój powiatu 

nakielskiego z GPS-em w rêku: odkryjcie w sobie pok³ady poszukiwaczy skarbów, poznajcie swój 

region, a zobaczycie, ¿e warto.
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LGD na minikowskich imprezach
Tegoroczna jesieñ to dla Partnerstwa dla Krajny i Pa³uk sezon na promocjê lokalnych produktów oraz 

sieci Ekomuzeum Doliny Noteci podczas wystaw i targów organizowanych przez Kujawsko-Pomorski 

Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 
W niedzielê 28 wrzeœnia 2014 r. cz³onkowie sieci EDN uczestniczyli w pierwszej Jesiennej Wystawie 

Ogrodniczej. Na stoisku LGD zaprezentowane zosta³y tego dnia lokalne miody z W³asnej Pasieki 

Pszczelarskiej Pañstwa Kuœ z Nak³a nad Noteci¹, jab³ka i naturalne soki z sadu Pañstwa Piszczek z Sadek 

oraz lokalne wypieki przygotowane przez Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Gumnowicach. 

Wrzeœniowym targom towarzyszy³a równie¿ kampania promocyjna „Karp nie tylko od œwiêta”, podczas 

której odwiedzaj¹cy mogli karpia zarówno posmakowaæ, jak i nauczyæ siê go przyrz¹dzaæ pod 

wprawnym okiem Karola Okrasy.
11 listopada 2014 r. natomiast Partnerstwo czwarty ju¿ raz z rzêdu wziê³o udzia³ w „Œwiêcie Gêsi na 

Krajnie”, którego celem jest promocja dziedzictwa kulinarnego historycznej Krajny. Na stoisku 

przygotowanym w g³ównej mierze przez przedstawicieli sieci EDN swoje produkty prezentowali m.in. 

Zajazd WiK ze Œlesina, Ko³o Aktywnych Pañ z Olszewki oraz lokalni wytwórcy Iwona Pyra i Barbara 

Jasiñska. Na stoisku posmakowaæ mo¿na by³o wiêc takich produktów z gêsiny jak gêsi pipek, okrasa 

oraz pierœ gêsia pieczona, a tak¿e œwiêtomarciñskie rogale. 

Podczas obu imprez plenerowych odwiedzaj¹cym stoisko LGD rozdawane by³y publikacje Ekomuzeum 

Doliny Noteci – turystyczne skarby Krajny i Pa³uk oraz mapa produktów lokalnych EDN. Oferuj¹ce 

szerok¹ gamê atrakcji stoiska Partnerstwa w trakcie obu minikowskich imprez odwiedzi³o ³¹cznie 

ponad 500 osób.
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Aktywnie na targach Tour Salon 2014
Ró¿norodne targi, imprezy wystawiennicze, festiwale organizowane w kraju i zagranic¹ sprzyjaj¹ 

promocji regionu, promocji jego kultury oraz produktów i us³ug turystycznych wœród szerokiego grona 

odbiorców – zarówno wœród potencjalnych turystów, jak i touroperatorów oraz profesjonalnych biur 

podró¿y. 
Wa¿nym elementem nieustannie prowadzonej przez Partnerstwo reklamy oferty powiatu nakielskiego 

w postaci Ekomuzeum Doliny Noteci by³y jedne z najwiêkszych i najwa¿niejszych ogólnopolskich 

targów turystycznych, tj. Tour Salon 2014 w Poznaniu. Podczas trwania targów w dniach 23-25 

paŸdziernika 2014 r., mo¿na by³o zapoznaæ siê z ofert¹ biur podró¿y oraz z bogactwem regionów Polski, 

które zaprasza³y w swoje goœcinne progi. W tym roku targi turystyczne podzielone by³y tematycznie na 

trzy dni:
Dzieñ I – Turystyka aktywna, natura;
Dzieñ II – Kultura; w tym dziedzictwo i eventy;
Dzieñ III – Folklor i kulinaria.
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk” w ramach wspó³pracy z Kujawsko-Pomorsk¹ 

Organizacj¹ Turystyczn¹ promowa³o Dolinê Noteci na stoisku targowym 23 paŸdziernika. Podczas 

spotkania z odwiedzaj¹cymi targi Partnerstwo chwali³o bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu 

oraz popularyzowa³o turystykê aktywn¹ na terenie powiatu nakielskiego.
Pokaz turystyki kajakowej prezentowa³o Ko³o Turystów Górskich im. Klimka Bachledy przy Zak³adzie 

Poprawczym w Kcyni z p. Jackiem Maækowskim – instruktorem kajakarstwa Ekomuzeum Doliny Noteci 

na czele.
Na stoisku Partnerstwa znalaz³y siê tak¿e foldery reklamuj¹ce i zapraszaj¹ce do Ekomuzeum Doliny 

Noteci, przewodniki turystyczne oraz mapy powiatu nakielskiego. Targi okaza³y siê doskona³¹ okazj¹ 

do bezpoœredniego kontaktu z potencjalnymi turystami i mo¿liwoœci¹ rekomendowania gotowej oferty 

turystycznej w postaci EDN.
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Na tropie Ekomuzeum Doliny NoteciNa tropie Ekomuzeum Doliny Noteci
W drugiej po³owie 2014 r. odby³y siê trzy weekendy z atrakcjami Ekomuzeum Doliny Noteci w tle, 

ka¿dorazowo koñcz¹ce siê imprez¹ plenerow¹. By³y to kolejno: Weekend Miodowy (20.07.2014 r.) 

w Gospodarstwie Pszczelarskim „Bartnik” w Konstantowie; Weekend na Ranczo (21.09.2014 r.) na 

Ranczo u Amadeusza w Bielawach oraz Weekend Piwny (04.10.2014 r.) w Pensjonacie Stary Browar 

w Szubinie. Imprezy mia³y na celu zapoznanie siê mieszkañców powiatu nakielskiego oraz turystów 

z gotow¹ ofert¹ turystyczn¹, jak¹ tworz¹ ró¿norodne atrakcje EDN. 
Uczestnicy wydarzeñ mogli korzystaæ z atrakcji przygotowywanych ka¿dorazowo tematycznie dla 

danego weekendu. W Gospodarstwie Pszczelarskim „Bartnik” w Konstantowie odbywa³o siê m.in. 

zwiedzanie skansenu pszczelarskiego, apinhalacja w apinhalatorium, degustacja miodów oraz 

warsztaty wyrabiania œwiec z wosku. Ranczo u Amadeusza przygotowa³o cykl zabaw sprawnoœciowych 

takich jak: przeci¹ganie liny, rzut tomahawkiem, strzelanie z ³uku, przeja¿d¿ki psim zaprzêgiem oraz 

umo¿liwi³o zwiedzanie mini zoo z bocianem na czele. Pensjonat Stary Browar w Szubinie przygotowa³ 

natomiast ucztê dla cia³a, serwuj¹c przyby³ym goœciom dania regionalne oraz daj¹c okazjê do 

skosztowania regionalnego piwa. Podczas ka¿dej imprezy uczestnicy mogli korzystaæ z dmuchanego 

placu zabaw oraz kosztowaæ lokalnych specja³ów przygotowanych przez przedstawicieli Ekomuzeum, 

m.in. miodów z W³asnej Pasieki Pszczelarskiej Pañstwa Kuœ a tak¿e bigosu, ¿urku i przetworów 

domowych, które przygotowa³a Restauracja WiK ze Œlesina. Mo¿na by³o równie¿ nauczyæ siê robienia 

kwiatów z bibu³y podczas warsztatów rêkodzielniczych prowadzonych przez Szubiñski Dom Kultury 

czy skosztowaæ naturalnych soków jab³kowych Pañstwa Piszczek z Sadek oraz sprawdziæ swoj¹ wiedzê 

na temat regionu rozwi¹zuj¹c krzy¿ówki. Oœrodek Doradztwa Rolniczego z Minikowa prowadzi³ 

animacje przyrodnicze, dziêki którym dzieci mog³y poznaæ ró¿norodnoœæ fauny i flory regionu Krajny 

i Pa³uk. W ma³ej bali dziêki Restauracji Gêsia Dolina ze Œlesina mo¿na by³o tak¿e ³owiæ g¹ski. Na 

wszystkich czeka³y niespodzianki i drobne upominki. 
Cykl imprez „Na tropie Ekomuzeum Doliny Noteci” mo¿liwy by³ dziêki zaanga¿owaniu cz³onków 

sieci Ekomuzeum Doliny Noteci, którzy otwieraj¹c siê na lokaln¹ spo³ecznoœæ, zachêcali j¹ do 

odwiedzania najciekawszych miejsc powiatu nakielskiego oraz korzystania z atrakcji oferowanych 

przez podmioty z regionu Krajny i Pa³uk. Przedstawiciele sieci Ekomuzeum Doliny Noteci, do³o¿yli 

wszelkich starañ w organizacji tych przedsiêwziêæ, st¹d ka¿dy z weekendów by³ swoistym piknikiem 

z produktem lokalnym w tle.



Piechot¹ przez … Krajnê i Pa³uki
Tegoroczna, ciep³a jesieñ sprzyja³a wypoczynkowi na œwie¿ym powietrzu i uprawianiu turystyki 

aktywnej, co sz³o w parze ze finalizowaniem przez Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk realizacji projektu 

wychodz¹cego naprzeciw oczekiwaniom mi³oœników Nordic Walking.
W ramach projektu wspó³pracy „Piechot¹ przez Bory Tucholskie, Krajnê i Pa³uki” realizowanego 

z trzema LGD z województwa kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk” 

wytyczy³o na obszarze powiatu nakielskiego 5 tras nordic walking, o ³¹cznej d³ugoœci blisko 50 km. 

Wyznakowane w terenie trasy przecierali uczestnicy spacerów NW zorganizowanych przez 

Partnerstwo na prze³omie paŸdziernika i listopada w ka¿dej z gmin powiatu nakielskiego.
 
25.10.2014 r. mieszkañcy powiatu nakielskiego wziêli udzia³ w dwóch spacerach nordic walking po 

nowo wytyczonych szlakach NW. Przed po³udniem odby³ siê spacer na terenie gminy Szubin, a trasa 

marszu wiod³a „Leœnym duktem w Zamoœciu”. Drugi spacer tego dnia, którego uczestnicy maszerowali 

„Leœn¹ œcie¿k¹ Rodu Potulickich” rozpocz¹³ siê w godzinach popo³udniowych przy leœniczówce 

w Gorzeniu.

W pi¹tkowe popo³udnie 07.11.2014 r. mi³oœnicy aktywnego wypoczynku z terenu powiatu 

nakielskiego zainaugurowali „Spacerem Dolin¹ Noteci” funkcjonowanie nowo wytyczonej œcie¿ki 

nordic walking na terenie gminy Sadki. Trasa marszu wiod³a z miejscowoœci Sadki drogami 

gruntowymi, przez las do wsi Samostrzel.  Po krótkim postoju grupa ruszy³a w dalsz¹ drogê do Sadek.

W sobotê (8.11.2014 r.), przed po³udniem, odby³ siê spacer œcie¿k¹ „Na krawêdzi Pa³uk” dla 

mieszkañców gminy Kcynia. Z kolei po godzinie 14.00 mieszkañcy gminy Mrocza, wspólnie 

z przyby³ymi z Nak³a nad Noteci¹ mi³oœnikami NW, zainaugurowali funkcjonowanie „Szlaku Jezior 

Mroteckich”.
 
Podczas jesiennych spacerów instrukta¿u spaceruj¹cym udziela³a p. Aldona Bon-Pantkowska – 

instruktor Polskiej Federacji Nordic Walking. Spacery zakoñczy³y siê poczêstunkiem produktem 

lokalnym, a ka¿dy z uczestników na pami¹tkê otrzyma³ kijki do chodzenia.
£¹cznie we wszystkich jesiennych spacerach inauguruj¹cych funkcjonowanie tras NW udzia³ wziê³o 

ok.. 150 osób. 

Wszystkim uczestnikom spacerów Stowarzyszenie dziêkuje za obecnoœæ i zachêca do korzystania 

z wytyczonych œcie¿ek do uprawiania NW. Wszystkie osoby zainteresowane organizacj¹ spacerów NW 

pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, znajd¹ bazê Instruktorów Nordic Walking Ekomuzeum 

Doliny Noteci na portalu turystycznym EDN: www.turystyka-krajna-paluki.pl.
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Film promuj¹cy turystykê aktywn¹ 
na Krajnie i Pa³ukach

W ramach projektu wspó³pracy „Piechot¹ przez Bory Tucholskie, Krajnê i Pa³uki” Stowarzyszenie 

„Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk” wytyczy³o na obszarze powiatu nakielskiego i wyznakowa³o w terenie 

blisko 50 km tras nordic walking, a na ka¿dej z tras zamontowano infrastrukturê turystyczn¹ 

w postaci wiat, sto³ów, ³awek oraz tablic informacyjnych.
Oprócz wspomnianych zadañ inwestycyjnych Partnerstwo w ramach w/w projektu zrealizowa³o 

szereg dzia³añ promuj¹cych tê formê rekreacji, jak i same trasy Nordic Walking. Dla uczestników 

spacerów Stowarzyszenie przygotowa³o gad¿ety promocyjne w postaci kijków do chodzenia, wyda³o 

pakiet przewodników turystycznych opisuj¹cych nowo wyznaczone szlaki NW oraz miejsca, które 

warto odwiedziæ podczas wêdrówek po szlakach, a tak¿e nagra³o film promocyjny.

Przygotowany na zlecenie Partnerstwa dla Krajny i Pa³uk piêciominutowy spot skupia siê na promocji 

obszaru powiatu nakielskiego jako miejsca atrakcyjnego dla uprawiania szeroko pojêtej turystyki 

aktywnej. W materiale widz zatem odnajdzie nie tylko informacje nt. tras Nordic Walking, ale tak¿e 

atrakcji turystycznych oraz innych form aktywnego spêdzania wolnego czasu promowanego 

i organizowanego przez Partnerstwo, takich jak: wêdrówki piesze, rajdy rowerowe, sp³ywy 

kajakowe czy zyskuj¹cy coraz wiêksz¹ popularnoœæ, a wypromowany na terenie powiatu nakielskiego 

przez LGD geocaching.
Przygotowany materia³ promocyjny pt. „Piechot¹ przez Krajnê i Pa³uki” zosta³ wyemitowany 

piêciokrotnie na antenie TVP Bydgoszcz, a obecnie dostêpny jest na kanale Partnerstwa w serwisie 

YouTube.com.

W przygotowaniu materia³u w charakterze aktorów wziêli udzia³ mieszkañcy powiatu nakielskiego. 

Wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania niniejszego spotu, a w szczególnoœci: wspomnianym 

mieszkañcom, Instruktorom Nordic Walking EDN, Instruktorom Kajakarstwa EDN, Sekcji Kajakowej 

MLKS ORZE£ oraz Ko³u Turystów Górskich im. Klimka Bachledy w Kcyni z Jackiem Maækowskim na 

czele, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk” sk³ada serdeczne podziêkowania za okazan¹ 

pomoc w realizacji materia³u.
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Ziemia Gotyku 
na ziemi krajeñsko-pa³uckiej

07.11.2014 r. na terenie Ekomuzeum Doliny Noteci goœci³a 40-osobowa grupa z okolic Che³m¿y 

i Torunia. Program jej wizyty oparty by³ na atrakcjach Ekomuzeum Doliny Noteci. 

Turyœci zapoznali siê z bogat¹ histori¹ koœcio³a w Samoklêskach Du¿ych, a tak¿e histori¹ huty szk³a 

i miejscowoœci Tur zwiedzaj¹c sta³¹ wystawê szk³a w œwietlicy „Szklany Tur”. 

EDN produktem kulinarnym stoi, tote¿ goszcz¹ca grupa mog³a skosztowaæ równie¿ lokalnych 

specja³ów w Gospodarstwie Agroturystycznym „Stara Stodo³a” w Olszewce, przede wszystkim jednak 

degustowa³a karpia w ZajeŸdzie WiK w Œlesinie, który zaj¹³ I miejsce w konkursie AGRO-wczasy 2014 

na „Najlepszy obiekt z atrakcyjn¹ kuchni¹ regionaln¹” w województwie kujawsko-pomorskim, 

za karpia sma¿onego z patelni. Dziœ wiemy równie¿, ¿e karp z patelni to tak¿e Z³oty Produkt EDN. 

Na koniec wizyty uczestnicy wziêli udzia³ w warsztatach kulinarnych w Centrum Dziedzictwa 

Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie, gdzie powsta³y potrawy z gêsiny.

Ekomuzeum Doliny Noteci to jak widaæ gotowa oferta turystyczna, która swoim bogactwem przyci¹ga 

coraz wiêcej turystów, to równie¿ produkt, który inspiruje do podejmowania podobnych inicjatyw 

w innych regionach Polski.
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Stypendyœci Partnerstwa
w roku szkolnym 2014/2015

Program Stypendialny „M³ody Talent Krajny i Pa³uk” wspierany przez lokaln¹ spo³ecznoœæ, w du¿ej 
mierze przez lokalnych przedsiêbiorców, prowadzony jest przez Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk od 2008 
roku. Do tej pory w ramach Programu ufundowanych zosta³o oko³o 50 stypendiów dla m³odych 
mieszkañców powiatu nakielskiego, którzy na tle swoich rówieœników wyró¿niali siê zaanga¿owaniem 
w dzia³alnoœæ na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, nietuzinkowymi pasjami oraz umiejêtnoœciami. 
W tegorocznej edycji Programu Stypendialnego po raz pierwszy dokonano podzia³u stypendiów na 
stypendia jednorazowe (w ca³oœci finansowane ze œrodków zebranych przez Partnerstwo) oraz 
stypendia kwartalne (wspó³finansowane w 50% z programu „Równe Szanse” Fundacji im. Stefana 
Batorego). Wyboru stypendystów spoœród zg³oszonych kandydatów – zgodnie z Regulaminem – dokona³a 
Kapitu³a Funduszu. Wœród docenionych przez cz³onków Kapitu³y mieszkañców regionu znaleŸli siê 
zarówno sportowcy osi¹gaj¹cy wysokie lokaty na zawodach szczebla krajowego i miêdzynarodowego, 
utalentowani tancerze, jak i finaliœci konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Stypendia jednorazowe otrzymali:
1. Kamil Marach (Matyldzin) – 400 z³ – rzut oszczepem;
2. Weronika Czêsz (Zamoœæ) – 400 z³ – biegi;
3. Dawid Nitka (Nak³o nad Noteci¹) – 400 z³ – sztafeta;
4. Olaf Stasiak (Sadki) – 400 z³ – fotografia;
5. Helena Dalke (Kcynia) – 400 z³ – biegi przez p³otki;
6. Szkolna Orkiestra Dêta ZS¯Œ (Nak³o nad Noteci¹) – 600 z³ – muzyka;
7. Chór Nadzieja (Nak³o nad Noteci¹) – 60 0z³ – muzyka;
8. Kacper Badzi¹gowski (Mrocza) – 800 z³ – podnoszenie ciê¿arów.
 
Stypendiami kwartalnymi (wspó³finansowane z programu „Równe Szanse”) uhonorowani zostali:
1. Karolina Gemziak (Nak³o nad Noteci¹) – 1 600z³ – wyniki w nauce, pi³ka siatkowa;
2. Marcin WoŸny (Nak³o nad Noteci¹) – 1 600z³ – wyniki w nauce, p³ywanie;
3. Amelia Ma³ysz (Œlesin) – 1 600z³ – wyniki w nauce, taniec;
4. Agata Stachowiak (Sadki) – 1 600z³ – wyniki w nauce, taniec;
5. Mateusz Papaj (Nak³o nad Noteci¹) – 1 600z³ – wyniki w nauce, pi³ka no¿na;
6. Adam Masalski (Nak³o nad Noteci¹) – 1 600z³ – wyniki w nauce, umys³ œcis³y.

Uroczyste podpisanie umów oraz prezentacja sylwetek stypendystów mia³y miejsce podczas Gali wrêczenia 
stypendiów 10 listopada 2014 r., w której udzia³ wziêli w³odarze powiatu, przedstawiciele lokalnego 
samorz¹du oraz instytucji zg³aszaj¹cych kandydatów do stypendium, a tak¿e sami stypendyœci oraz ich 
rodzice. W czêœci artystycznej spotkania zaprezentowa³a siê zgromadzonym Amelia Ma³ysz - tancerka 
baletowa Teatru Wielkiego w Poznaniu. O swojej pasji podró¿owania i fotografowania goœciom opowiedzia³ 
natomiast Olaf Stasiak – zdobywca najwy¿szych szczytów Ukrainy i Rumunii.
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Bal na rzecz Stypendystów
VIII Bal Dobroczynny Partnerstwa dla Krajny i Pa³uk zakoñczy³ siê sukcesem. Dziêki hojnoœci jego 

uczestników konto Programu Stypendialnego „M³ody Talent Krajny i Pa³uk” zasili³a kwota ponad 4 tys. 

z³.  Bal rozpocz¹³ siê zaœ ca³kiem zwyczajnie, by w kulminacyjnym momencie przeistoczyæ siê w zabawê 

na cztery fajerki. By³o wiêc tanecznie, s³odko, z humorem i po¿ytkiem.

Uroczystego otwarcia tegorocznego Balu dokonali przedstawiciele Stowarzyszenia „Partnerstwo dla 

Krajny i Pa³uk”: Kamila Radzka-Januszewska (prezes Zarz¹du LGD), Ryszard Kamiñski (wiceprezes 

Zarz¹du LGD) oraz Medard Jakœ (przewodnicz¹cy Kapitu³y Funduszu Stypendialnego) i Dorota Stanek 

(dyrektor biura LGD). Oprawê muzyczn¹ do bia³ego rana zapewni³ balowiczom zespó³ Yaga Band. 

Niespodziank¹ dla uczestników imprezy by³ zaœ wystêp tegorocznej stypendystki Programu 

Stypendialnego Amelii Ma³ysz ze Œlesina, tancerki baletowej Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Andrzejkowe szaleñstwa na parkiecie odbywa³y siê 29 listopada br. w Restauracji „Stara Stodo³a” 

w Olszewce i trwa³y do bladego œwitu. 

Wszystkim, którzy wsparli organizacjê dorocznego Balu Dobroczynnego, a tym samym uzdolnion¹ 

m³odzie¿ z obszaru powiatu nakielskiego, Partnerstwo serdecznie dziêkuje i zaprasza do wspólnej 

zabawy w kolejnych latach.

16



M³odzi utalentowani nagrodzeni

17

Ju¿ po raz ósmy Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk zorganizowa³o doroczny Plebiscyt „M³ody Talent 

Krajny i Pa³uk”, którego nadrzêdnym celem jest promocja m³odych i zdolnych mieszkañców powiatu 

nakielskiego. W tegorocznym Plebiscycie udzia³ wziê³o 12 kandydatów, w tym osoby indywidualne oraz 

zespo³y i grupy:
- Remigiusz Lamparski, Szubin, lat 21, osi¹gniêcia w dziedzinie: teatr, aktorstwo;
- Kacper Gieryk, Kcynia, lat 11, osi¹gniêcia w dziedzinie: kolarstwo – wyœcigi MTB;
- Kabaret „Pora¿eni”, Szubin, osi¹gniêcia w dziedzinie: kabaret;
- Ludowy Zespó³ Taneczny „Jab³oneczka”, Sadki, osi¹gniêcia w dziedzinie: dzia³alnoœæ artystyczna;
- Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kcyni, Kcynia, osi¹gniêcia w dziedzinie: dzia³alnoœæ 

artystyczna;
- Sylwester Mateja, Michalin, lat 13, osi¹gniêcia w dziedzinie: zapasy w stylu wolnym;
- Justyna Droszcz, Samoklêski Du¿e, lat 15, osi¹gniêcia w dziedzinie: muzyka, literatura, dzia³alnoœæ 

spo³eczna;
- Micha³ Raczyñski, Nak³o nad Noteci¹, lat 32, osi¹gniêcia w dziedzinie: kajakarstwo, animacja czasu 

wolnego;
- Monika Domek, Potulice, lat 17, osi¹gniêcia w dziedzinie: œpiew;
- Bartosz Górny, Paterek, lat 18, osi¹gniêcia w dziedzinie: muzyka, jêzyki obce;
- Marcin WoŸny, Nak³o nad Noteci¹, lat 16, osi¹gniêcia w dziedzinie: nauka i sport;
- Nicolas Welker, Nak³o nad Noteci¹, lat 15, osi¹gniêcia w dziedzinie: p³ywanie, ratownictwo wodne.

Do 30 listopada 2014 r. w³¹cznie trwa³o g³osowanie za pomoc¹ komponentu zamieszczonego na stronie 

internetowej Partnerstwa. Mieszkañcy regionu – spoœród zg³oszonych pretendentów do tytu³u „M³ody 

Talent Krajny i Pa³uk 2014” – wybrali tych, którzy zas³ugiwali na docenienie i uhonorowanie pracy 

w³o¿onej w rozwój swoich talentów. Podczas trwania konkursu na 12 kandydatów oddano ³¹cznie 

2 410 g³osów.
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M³odzi utalentowani nagrodzeni  (cd.)
Nagrodami w tegorocznych zmaganiach m³odych, ufundowanymi przez Zarz¹d Stowarzyszenia, by³y 

netbook, tablet oraz czytnik e-booków. Wszyscy kandydaci startuj¹cy w konkursie otrzymali 

podziêkowania i drobne upominki. Zwyciêzcami ósmej edycji Plebiscytu zostali:
- miejsce I – Justyna Droszcz,
- miejsce II – Monika Domek,
- miejsce III – Remigiusz Lamparski.

Uroczysta Gala podsumowuj¹ca Plebiscyt odby³a siê 4 grudnia 2014 r. w restauracji Art Café w Nakle 

nad Noteci¹. Oprawê artystyczn¹ wydarzenia przygotowa³y Monika Domek oraz Justyna Droszcz.
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Kulinarne tradycje œwi¹teczne

19

Karp w galarecie, pierogi z nadzieniem z karpia oraz piernik dojrzewaj¹cy to najsmaczniejsze 

potrawy bo¿onarodzeniowe, które podczas Œwi¹t trafiaj¹ na sto³y mieszkañców Krajny i Pa³uk ju¿ od 

wielu pokoleñ. Ich wykonanie jest czasoch³onne, gdy jednak¿e w kuchni spotyka siê ca³a rodzina, 

przygotowywanie wigilijnych potraw staje siê przyjemnoœci¹. Wspólne gotowanie jest tak¿e okazj¹ do 

przekazywania m³odszym pokoleniom przepisów z zeszytów babæ i prababæ, a tym samym 

kontynuowania i podtrzymywania rodzinnych zwyczajów bo¿onarodzeniowych. 
Zwolennikiem pielêgnowania i promowania lokalnych tradycji kulinarnych jest równie¿ Partnerstwo 

dla Krajny i Pa³uk, które od 11 lat organizuje Konkurs Dziedzictwa „Kulinarnego „Smaki Krajny i Pa³uk”, 

podczas którego zachêca do wydobywania na œwiat³o dzienne tradycyjnych przepisów kulinarnych 

chowanych w domowych szufladach. W tym roku zorganizowa³o tak¿e Bo¿onarodzeniowy 

Minikonkurs Kulinarny, aby – w okresie przedœwi¹tecznym – zmobilizowaæ mieszkañców powiatu 

nakielskiego do poszukiwañ tradycyjnych przepisów na potrawy i wypieki œwi¹teczne.
Do konkursu „Œwiêta w Tradycji Krajny i Pa³uk” przyst¹pi³o 13 wytwórców produktów lokalnych – 

osoby fizyczne, lokalne KGW oraz restauracje z terenu powiatu nakielskiego – którzy w trzech 

kategoriach obejmuj¹cych dania wigilijne zg³osili 23 potrawy/wypieki. Oceny potraw dokona³o 

trzyosobowe jury w sk³adzie: Anna Sergott (Muzeum Ziemi Krajeñskiej), Joanna Nowicka (Nakielski 

Oœrodek Kultury) oraz Henryka Tracz (Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk). Podczas oceniania potraw 

komisja bra³a pod uwagê przede wszystkim ich zwi¹zek z Bo¿ym Narodzeniem, walory smakowe oraz 

sposób ich podania. Zgodnie z werdyktem jury nagrody w postaci termosów cateringowych 

powêdrowa³y do:
- Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Izabeli za œwi¹teczn¹ potrawê z ryb;
- Zajazdu WiK ze Œlesina za przygotowanie wigilijnej potrawy m¹cznej;
- Aleksandry Minda z Olszewki za tradycyjny, domowy wypiek.

Rozstrzygniêcie konkursu mia³o miejsce 7 grudnia 2014 r. podczas Krajeñsko-Pa³uckiego Festiwalu 

Haftu i Rêkodzie³a  organizowanego rokrocznie przez Nakielski Oœrodek Kultury 

im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Noteci¹.
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Z³oty Produkt Ekomuzeum Doliny Noteci 
przyznany ju¿ po raz drugi

Produkty markowe EDN skategoryzowane s¹ w czterech kategoriach: warto spróbowaæ, warto wzi¹æ 

udzia³, warto odwiedziæ, warto mieæ. Podobnie jak w roku ubieg³ym twórcy danych produktów mieli 

szansê ubiegaæ siê o miano produktu na wagê z³ota. Z³oty produkt EDN wybierany jest na rok a g³ównym 

celem tego wyró¿nienia jest jeszcze szersza promocja danego produktu. Wyboru dokona³a 

piêcioosobowa Kapitu³a Konkursu, która obradowa³a w dniu 08.12.2014 r. W sk³ad Kapitu³y weszli:
1. Medard Jakœ – Zarz¹d Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk”;
2. Henryka Tracz – Zarz¹d Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk”;
3. Aleksandra Gajos – Kujawsko-Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie;
4. Maciej Eckardt – Kujawsko- Pomorska Organizacja Turystyczna;
5. Aleksandra Agata Minda – Ko³o Pañ Aktywnych Olszanki.

Laureatami Konkursu na Z³oty Produkt Ekomuzeum Doliny Noteci 2014 zostali:
 

Kategoria „Warto spróbowaæ”:
Sok jab³kowy – Edyta i Adam Piszczek z Sadek;

Karp sma¿ony z patelni – Zajazd WiK s.c. ze Œlesina;

Kategoria „Warto wzi¹æ udzia³”:
Witos³awskie Impresje Ludowe – Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Certyfikaty oraz statuetki Z³otego Produktu EDN zosta³y wrêczone laureatom podczas podsumowania 

2014 roku w Restauracji Art Cafe w Nakle nad Noteci¹.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w promowaniu regionu 

Krajny i Pa³uk, zarówno poprzez wysokiej jakoœci smaki jak i cykliczne imprezy kulturalne.
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Podsumowanie 2014 roku
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Rok 2014 up³yn¹³ Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk” przede wszystkim na promocji 

turystycznego produktu regionu, za który w 2013 roku otrzyma³o Wyró¿nienie Marsza³ka Piotra 

Ca³beckiego w konkursie „ODKRYWCA 2013”, tj. Ekomuzeum Doliny Noteci oraz na konsekwentnym 

i skutecznym wdra¿aniu Lokalnej Strategii Rozwoju „£¹czy nas Noteæ”, na realizacjê której pozyska³o 

ponad 12 mln z³ ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto wraz z trzema innymi LGD z województwa kujawsko-

pomorskiego realizowa³o projekt wspó³pracy „Piechot¹ przez Bory Tucholskie, Krajnê i Pa³uki”, 

w ramach którego w powiecie nakielskim wytyczy³o i oznaczy³o 5 tras do uprawiania Nordic Walking. 

Jego uzupe³nieniem by³ sfinansowany przez Partnerstwo Kurs Instruktorów NW zorganizowany dla 

15 mieszkañców obszaru objêtego LSR. Tegorocznym sukcesem Partnerstwa by³a tak¿e kolejna edycja 

Programu Stypendialnego „M³ody Talent Krajny i Pa³uk”, którego œrodki na stypendia dla wybitnych 

m³odych mieszkañców regionu pochodz¹ g³ównie ze zbiórek publicznych i dobrowolnych wp³at 

darczyñców, a czêœciowo z dotacji Programu „Równe Szanse” Fundacji im. Stefana Batorego 

w Warszawie.
Okazjê do zaprezentowania szerszemu gronu dotychczasowych osi¹gniêæ Partnerstwa stanowi³o 

doroczne Spotkanie podsumowuj¹ce wdra¿anie LSR i dzia³alnoœæ LGD w mijaj¹cym roku, podczas 

którego uczestnicy zapoznali siê z szeregiem inicjatyw sfinansowanych ze œrodków LSR „£¹czy nas 

Noteæ” Partnerstwa dla Krajny i Pa³uk w latach 2009-2014, a tak¿e z za³o¿eniami nowego okresu 

programowania pod k¹tem instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Spo³ecznoœæ) 

bêd¹cego rozszerzeniem na lata 2014-2020 podejœcia LEADER, zastosowanego w obecnym okresie 

programowania w Osi 4 PROW.
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Ostatnie konkursy w ramach œrodków LSR
W drugiej po³owie 2014 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk” przeprowadzi³o ostatnie 

trzy nabory wniosków w ramach dzia³ania Wdra¿anie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konkurs nr 4/2014 – Odnowa i rozwój wsi
Limit œrodków dostêpnych w konkursie: 371 928,66 z³.
Na og³oszenie o naborze wniosków odpowiedzia³o trzech wnioskodawców wœród których znalaz³y siê 

dwa samorz¹dy i organizacja po¿ytku publicznego. Z³o¿one wnioski dotyczy³y dofinansowania 

rozbudowy budynków pe³ni¹cych funkcje spo³eczno-kulturalne oraz zakupu estrady mobilnej wraz 

z oœwietleniem i nag³oœnieniem. £¹czna wnioskowana kwota dla tych operacji wynios³a 371 920,00 z³, 

wykorzystuj¹c praktycznie ca³y dostêpny limit na to dzia³anie.

Konkurs nr 5/2014 – „Ma³e projekty”
Limit œrodków dostêpnych w konkursie: 141 453,72 z³
Na konkurs z³o¿ono 7 wniosków na kwotê wy¿sz¹ ni¿ przewidziana w konkursie, wskutek czego jedna 

z operacji nie zmieœci³a siê w limicie. Najwiêksz¹ grupê wnioskodawców stanowi³y samorz¹dy, ale nie 

zabrak³o tak¿e organizacji pozarz¹dowych i przedsiêbiorców. Wnioskodawcy ubiegali siê o wsparcie na 

zakup wyposa¿enia œwietlic i obiektów kulturalnych, organizacjê imprez, szkoleñ oraz budowê ma³ej 

infrastruktury turystycznej.

Konkurs nr 6/2014 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
Limit œrodków dostêpnych w konkursie: 400 000,00 z³
W odpowiedzi na konkurs wnioski o przyznanie pomocy z³o¿y³o dwóch lokalnych przedsiêbiorców, 

a ³¹czna wnioskowana przez nich kwota wynios³a 369 500 z³. Planowane do zrealizowania w ramach 

dzia³ania operacje polegaj¹ na zakupie jachtu do wynajmu oraz stworzeniu portalu promuj¹cego 

dziedzictwo historyczno-kulturowe, zasoby przyrodnicze, a tak¿e us³ugi turystyczne i produkty lokalne 

powiatu nakielskiego.
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ul. Powstañców Wielkopolskich 6
89-100 Nak³o nad Noteci¹
tel. 52 524 64 60, tel./fax 52 524 64 34

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

Stowarzyszenie
“Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk”

Redakcja: Zarz¹d i Biuro Stowarzyszenia | Zdjêcia: Ze zbiorów Biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pa³uk”
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