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Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Funkcjonowanie LGD jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem Biuletynu Informacyjnego LGD jest informowanie o efektach wdrażania LSR 

Drogi Czytelniku, 

przed Tobą kolejny numer Biuletynu Informacyjnego LGD. Znajdziesz 
tu zarówno informacje dotyczące działalności naszego                  
Stowarzyszenia, jak również osiągnięcia i efekty realizacji Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru 
powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.                                                              
W numerze tym przeczytasz o naszej pracy na rzecz mieszkańców 
regionu, przede wszystkim zaś poznasz realizowane z naszą pomo-
cą projekty. 

 Życzymy miłej lektury i zachęcamy do współpracy z naszym zespo-
łem. 

     Członkowie Zarządu oraz Pracownicy Biura LGD  
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Inicjatywy zrealizowane na rzecz mieszkańców Krajny i Pałuk: 

 

- seniorów oraz organizacji i instytucji wspierających osoby starsze,  

w ramach spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach kreatywnych tworzenia „lasu w słoiku”. Po-

wstałe ozdoby to ciekawa alternatywa na zieleń w pomieszczeniu. Uczestnicy spotkania miło spędzili 

czas a wykonanie ozdoby własnoręcznie dało dodatkową satysfakcję. Inicjatywa odbyła się na Ranczo 

u Amadeusza, gdzie właściciel w swoim stylu ugościł przybyłych, przedstawiając m.in. ofertę miejsca. 

 

- dzieci i młodzieży,  

Konkurs plastyczny „Krajna i Pałuki w 2121 r. - MŁODZI AKTYWNI DLA SIEBIE I REGIONU”. 

W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat z terenu powiatu nakielskiego. Prace 

wykonane były techniką płaską, a uczestnicy przedstawili na nich własne wizje regionu Krajny i Pałuk za 

100 lat. 

 

I Kategoria wiekowa 6 – 10 lat:   II Kategoria wiekowa 11 – 15 lat: 

Ø Laureat I miejsca – Oliwia Wnęk   Ø Laureat I miejsca - Laila Jasińska 

Ø Laureat II miejsca – Oliwia Gackowska  Ø Laureat II miejsca – Adrianna Kuczera 

Ø Laureat III miejsca – Nikola Obremska  Ø Laureat III miejsca – Anna Podos 

Wyróżnienia:     Wyróżnienie: 

Ø Aleksandra Młynarczyk,     Ø Bartosz Błaszak. 

Ø Klara Chinar,         

Ø Hanna Drozd.       

 

Nagrodami w konkursie były: smartwatche, głośniki bezprzewodowe, kamera internetowa, hulajnoga 

oraz gry planszowe. W ramach podsumowania konkursu odbył się pokaz kuchni molekularnej w wyko-

naniu gastro szefa Mateusza Balcerka. Pokaz poprzedzony został wykładem na temat zdrowego  

odżywiania. Punktem kulminacyjnym spotkania z Gastro Szefem był pokaz przyrządzania dań z  

użyciem ciekłego azotu. Smakołyki przygotowywane w ten sposób robiły wrażenie zarówno wizualne, 

jak i smakowo, o czym można było się przekonać podczas degustacji. Wszyscy uczestnicy mogli aktyw-

nie wziąć udział w przygotowaniu deseru, co stanowiło dla dzieci nie lada atrakcję. Entuzjazm wzbudziły 

też tzw. „smoki na językach”- uczestnicy zionęli dymem, kosztując beziki. 

 

- organizacji pozarządowych,  

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" wraz z partnerem Powiatem nakielskim po raz kolejny 

zorganizowało Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego „Lepszy 

przykład niż wykład”.  Forum odbyło się w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. 

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych – fundacji,  

stowarzyszeń, reprezentanci Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, 

sołtysi, a także radni gminni i powiatowi oraz przedstawiciele wiodących instytucji publicznych. 

Temat przewodni spotkania lokalnych liderów brzmiał: Działalność gospodarcza a działalność statutowa 

NGO. Nie zabrakło też informacji na temat Lokalnych Źródeł finansowania inicjatyw – projektów  

objętych grantem w ramach środków LGD. W programie Forum znalazły się dobre praktyki realizowane 

przez lokalne NGO ze środków zarówno Powiatu Nakielskiego, jak i LSR: O swoich działaniach  

opowiedzieli przedstawiciele Towarzystwa Historycznego w Kcyni oraz Stowarzyszenie RAZEM DLA 

TRÓJKI. Forum było dobrym czasem na wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami  

pozarządowymi z terenu powiatu nakielskiego i pozwoliło na podniesienie wiedzy członków NGO. 
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    Doroczne inicjatywy 
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     LGD dla kultury i tradycji Krajny i Pałuk 

Konkurs Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk” 

Tematem przewodnim Konkursu Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk” w 2021 r.                                                             

była tradycyjna kuchnia Krajny i Pałuk w nowoczesnej odsłonie, w kategorii: dania główne. 

 

Wyniki XVII Konkursu Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk” 

 • I miejsce: Ruchanki z musem z kaczki – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju                                                                    

Olszewki i Lubaszcza, 

 • II miejsce: Kaczka w sosie śliwkowym na puree z kiszonym czosnkiem  

    niedźwiedzim w towarzystwie piklowanych gruszek - Stowarzyszenie Pod Egidą, 

 • III miejsce: Zupa rybna z grzybkami leśnymi – KGW w Wielu 

 • Wyróżnienie: Potrawka weselna - KGW ze Ślesina, 

 • Wyróżnienie: Serowa poezja - KGW "Fajne Babki" z Dębionka. 

 

 

 

 

 

Finał Konkursu Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk” obfitował w atrakcje dla mieszkańców powiatu              

nakielskiego.  Wykładem pt.: „Historia od kuchni – z garami przez wieki” zainteresowała uczestników Finału Anna Sergott -    

kustosz Muzeum Ziemi Krajeńskiej. 

Punktem kulminacyjnym wydarzenia był pokaz kulinarny w wykonaniu kucharza Mariusza Szweda - finalisty 3. sezonu     

programu "MasterChef". 

Uczestnicy wzięli udział w show, w którym do degustacji powstały przystawka, danie główne oraz deser. Sami mieli okazję 

wziąć aktywny udział w gotowaniu. 
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    Wyjazd studyjny „Lepszy przykład” - Pałuckie Inspiracje 

Człowiek uczy się przez całe życie, a nauka na przykładach najbardziej pociąga i zapada w      
pamięć na długo. Wiedzą o tym  doskonale uczestnicy dorocznych wyjazdów studyjnych              
organizowanych przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk pod hasłem „Lepszy przykład niż wykład”. 
Poprzez udział w warsztatach tematycznych, spotkaniach z lokalnymi liderami, poprzez kuluarowe 
rozmowy, a także smakowanie, oglądanie i zaangażowanie w wykonywanie zleconych zadań 
członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia poszerzają swoją wiedzę i umiejętności, które po  
powrocie z wyjazdu, wykorzystują w działaniach na rzecz swojej społeczności. Tegoroczny wyjazd 
przepełniony był pałuckimi inspiracjami.                                                                                    
Uczestnicy dwudniowego wyjazdu na obszar LGD Pałuki – Wspólna Sprawa czerpali od           
południowych sąsiadów pełnymi garściami pomysły na lokalne inicjatywy ukierunkowane zarówno 
na rozwój przedsiębiorczości, jak i na aktywizację społeczną osób znajdujących się w trudnym 
położeniu. Rozmawiali także nt. rozwoju  turystycznego regionu oraz możliwości wykorzystania 
potencjału drzemiącego w dziedzictwie kulturowym i historycznym nie tylko Pałuk, ale także     
Krajny.                                                                                                                                                  
Podczas wizyty w powiecie żnińskim przedstawiciele nakielskiej LGD odwiedzili Muzeum Archeo-
logiczne w Biskupinie, Gospodarstwo Agroturystyczne „Ptasi Ogród” w Mięcierzynie a także Cu-
krownię Żnin. Zapoznali się z projektami dofinansowanymi przez gospodarzy wyjazdu z funduszy 
unijnych. Uczestnicy wzięli także udział w warsztatach pieczenia chleba oraz   warsztatach tworze-
nia z gliny. Odkryli swe talenty, poznali     pozytywnie zakręconych ludzi, ulepili naczynia codzien-
nego użytku. Przekonali się, jak dużą radość, nie tylko dzieciom, daje podróż kolejką wąskotorową 
oraz zjazd ze zjeżdżali o wysokości 4 pięter.                                                                                                                                                                        
Zaprezentowane uczestnikom dobre praktyki zainspirowały ich do aktywności zarówno na polu 
społecznym, jak i gospodarczym. Obrany kierunek wyjazdu, choć niedaleki geograficznie, okazał 
się strzałem w dziesiątkę.  

Kapituła Funduszu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk” przyznała na rok szkolny 2020/2021 aż siedem stypendiów 
w wysokości 2000,00 zł. Wśród stypendystów znaleźli się:  Aleksandra Nowaczewska – zam. w Nakle nad Notecią, Monika 
Marach – zam. w Matyldzinie, Alan Jagodziński – zam. w Miastowicach, Olaf Jagodziński – zam. w Miastowicach,              
Eryk Kołodziejczak – zam. Bielawy, Bartosz Zamorowski – zam. Występ, Wiktoria Kowalska – zam. Głogowiniec. 

Działalność dobroczynna 
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     Partnerstwo dla regionu 

W ramach wspierania inicjatyw własnych lokalnych organizacji pozarządowych (w tym KGW i OSP), sołectw, klubów seniora/emeryta 
działających na terenie powiatu nakielskiego, LGD ogłosiło konkurs, w którym dofinansowało pomysły: 

KGW w Michalinie, zorganizowało wykłady z dietetykiem; 
KGW w Ślesinie przeprowadziło warsztaty kreatywne (decoupage); 
KGW Wieszki zaprezentowało pokaz kulinarny; 
KGW „Fajne Babki” z Dębionka – zorganizowało kurs udzielania pierwszej pomocy; 
KGW Dziewierzewo - pokaz kulinarny: „Gotuj jak Twoja Babcia gotowała”. 

Zwycięzcom Gratulujemy pomysłowości oraz chęci do działania.                                                                                                                                                                                   
Łącznie w zadaniach wzięło udział 70 osób, mieszkańców obszaru LSR 

„Aktywne pożegnanie lata na Krajnie i Pałukach” 

We wrześniu, przy Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie spotkaliśmy się z mieszkańcami powiatu 
nakielskiego na imprezie plenerowej: „Aktywne pożegnanie lata na Krajnie i Pałukach”. 

Uczestnikom spotkania zaproponowaliśmy możliwość skorzystania z 7 stref tematycznych: 

- Strefa zabaw dla dzieci – zajęcia prowadzone przez animatora (gry i zabawy) oraz  dmuchany 

plac zabaw, popcorn i wata cukrowa 

- Strefa kulinarna – pokaz kulinarny – filetowanie karpia wraz z degustacją 

- Strefa historyczna – pokaz umundurowania z okresu II wojny światowej oraz Powstania      

Wielkopolskiego przez członków Towarzystwa Historycznego w Kcyni, scenka historyczna 

- Strefa aktywności – joga dla każdego chętnego 

- Strefa funduszy unijnych – możliwość zdobycia informacji nt. możliwości skorzystania z      

funduszy unijnych, quizy z nagrodami 

- Strefa kulturalna - pokaz tradycyjnego stroju Krajeńskiego oraz możliwość spróbowania sił w 

tańcu ludowym 

 - Strefa „wygibasów” – strefa z muzyką i możliwością tańca 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców powiatu nakielkiego jak i 

gości 

Partnerem wydarzenia był Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego. 

Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II     
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020. 



    Galeria—projekty  realizowane ze środków LSR 
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2021 rok obfitował w zadania realizowane przez Grantobiorców z dotacji udzielonych przez LGD. Ich celem było pobudzenie 

aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego, ich aktywizacja społeczna oraz zawodowa. 



     22 Granty w ramach EFS—22 umowy 
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Rozpiera nas duma i radość, bo możemy pochwalić się, że Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w 2021 r. podpi-
sało 22 umowy o powierzenie grantów, które zostały wybrane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia w ramach kon-
kursów: 2/2020/EFS, 1/2021/EFS i 2/2021/EFS. Głównym celem projektów jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkań-
ców powiatu nakielskiego. Projekty  kierowane są do osób znajdujących się w trudnej sytuacji,  w szczególności do osób po-
trzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością, a także rodzin korzystających z pomocy 
społecznej.  

 
1. JaZDAMmowy rozwój zawodowy mieszkańców powiatu nakielskiego, PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata, kwota 

dofinansowania 150 000, 00 zł,  15 osób objętych wsparciem 

2. Lepiej z JaZDAM!, PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata, kwota dofinansowania 150 000, 00 zł, 15 osób objętych 
wsparciem. 

3. Czas na zmiany, Gmina Nakło nad Notecią, kwota dofinansowania 32 290, 00 zł, 15 osób objętych wsparciem 

4. Rozwój lokalny w naszych rękach, Gmina Nakło nad Notecią, kwota dofinansowania  22 865, 00 zł, 15 osób objętych 
wsparciem 

5. AKADEMIA WSPARCIA W GMINIE SZUBIN II, Usługi Informatyczne i Dydaktyczne Adrian Błażejak,                          
kwota dofinansowania 49 333, 50 zł, osób objętych wsparciem 

6. „Gmina Szubin-wspieramy się wzajemnie”, PAWEŁ LUSTIG FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA,                              
kwota dofinansowana 48 873, 99 zł, 13 osób objętych wsparciem 

7. Akademia Rodziny II edycja, GMINA MROCZA, kwota dofinansowania 49 823, 10 zł, 13 osób objętych wsparciem 

8. Akademia Aktywności III w gminie Kcynia, ALFABIZNES Wojciech Elszyn,                                                                
kwota dofinansowania 50 000, 00 zł, 10 osób objętych wsparciem 

9. Akademia Aktywności III w gminie Mrocza, ALFABIZNES Wojciech Elszyn,                                                               
kwota dofinansowana 50 000, 00 zł, 13 osób objętych wsparciem 

10. Akademia Aktywności III w gminie Sadki, kwota dofinansowania 50 000, 00 zł, 10 osób objętych wsparciem 

11. Akademia Aktywności III w gminie Szubinie, kwota dofinansowania 50 000, 00 zł, 10 osób objętych wsparciem 

12. Klub Młodzieżowy „Akademia sportu”, Tomasz Kwiatkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców TOP Kwiatkowscy,       
kwota dofinansowania 45 708, 00 zł, 10 osób objętych wsparciem 

13. Integracja i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Sołectwa Witosław i Jeziorki               
Zabartowskie, HAPPY FROG Michał Raczyński, kwota dofinansowania 50 000, 00 zł, 15 osób objętych wsparciem 

14. Razem w stronę samodzielności z Happy Frog, HAPPY FROG Michał Raczyński,                                                    
kwota dofinansowania 50 000, 00 zł, 9 osób objętych wsparciem 

15. Dzielni samodzielni z Happy Frog, HAPPY FROG Michał Raczyński, kwota dofinansowania 50 000, 00 zł, 9 osób  
objętych wsparciem 

16. Akceptuję III-formy aktywizacji mieszkańców powiatu nakielskiego, Powiat Nakielski,                                                
kwota dofinansowania 47 500, 00 zł, 10 osób objętych wsparciem 

17. Klub Młodzieżowy „MOWIANKI”, Powiat Nakielski, kwota dofinansowania 47 858, 80 zł, 10 osób objętych wspar-
ciem 

18. Klub Młodzieżowy „Akademia Różności”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza,                      
kwota dofinansowania 43 352, 95 zł, 14 osób objętych wsparciem 

19. Moja aktywność-moje zdrowie, Klub Turystyki „Noteć”, kwota dofinansowania 48 404, 00 zł, 9 osób objętych   
wsparciem 

20. Aktywność to zdrowie, Klub Turystyki „Noteć”, kwota dofinansowania 46 256, 50 zł, 9 osób objętych wsparciem 

21. Poszukiwacze Przygód, PPHU NW_BD EFEKT Nikodem Dolata, kwota dofinansowania 50 000, 00 zł, 12 osób     
objętych wsparciem 

22. Akademia sportu i zabawy, PPHU NW_BD EFEKT Nikodem Dolata, kwota dofinansowania 50 000, 00 zł, 12 osób 
objętych wsparciem 

 

Powyższe projekty oferują uczestnikom m.in. wsparcie psychologiczne, zajęcia ogólnorozwojowe, warsztaty, wyjazdy do 
miejsc kultury, wycieczki edukacyjne i to wszystko za darmo. Wystarczy tylko spełnić wymagania rekrutacyjne. Zapraszamy 
do udziału w projektach oraz obserwowania relacji z realizacji działań na stronie internetowej www.krajna-paluki.cna.org.pl 



    Rewitalizacja społeczno-gospodarcza 

W 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego z powiatu nakielskiego zakończyły inwestycje dotowane przez Partnerstwo dla 

Krajny i Pałuk w ramach rewitalizacji infrastruktury służącej włączeniu społecznemu ze środków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego (oś 7, RPO WK-P 2014-2020): 

- 3 centra aktywności wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Wieszki, Kazin oraz Rozwarzyn – łączna       

wartość 3 dotacji ze środków LSR: 1 139 608,31 zł 

- Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktyczne w Niedźwiadach – środki z LSR: 1 394 546,37 zł  

- świetlica w Smoguleckiej Wsi – środki z LSR: 524 475,65 zł 

- Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku – środki z LSR: 3 063 891,60 zł 

- Centrum Aktywizacji Społecznej w Witosławiu – środki z LSR: 1 545 211,54 zł. 

W każdym ze zrewitalizowanych miejsc zostały zrealizowane projekty aktywizujące mieszkańców obszaru LSR, wykorzystujące 

powstałe infrastruktury i dofinansowane ze środków Partnerstwa dla Krajny i Pałuk: 

- Klub młodzieżowy „Bliżej Gwiazd”, realizowany w Niedźwiadach, grantobiorca: Gmina Szubin, kwota pomocy: 28 634,00 zł 

- Klub młodzieżowy „Mała Akademia” w Wieszkach, grantobiorca: Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle 
nad Notecią, kwota pomocy: 26 634,00 zł, 

- Klub młodzieżowy „Mała Akademia” w Kazinie, grantobiorca: Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad 
Notecią, kwota pomocy: 26 634,00 zł, 

- Klub młodzieżowy „Młodym na start” w Rozwarzynie, grantobiorca: Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle 
nad Notecią, kwota pomocy: 30 008,00 zł, 

- Projekt Bliżej Wsi- Bliżej Ciebie, grantobiorca: Gmina Kcynia, kwota pomocy: 36 920,20 zł 

 

W 2022 r. na terenie Centrum Aktywizacji Społecznej w Witosławiu będzie realizowany projekt pt: Integracja i wsparcie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Sołectwa Witosław i Jeziorki Zabartowskie. Grantobiorcą jest HAPPY FROG 

Michał Raczyński. Wnioskowana kwota wsparcia: 50 000,00 zł. 

 

Masz pomysł? Skontaktuj się z LGD! 

Zainteresowały Cię nasze działania? Masz pomysł na rozwój firmy i szukasz źródła sfinansowania inwestycji? A może chcesz realizować  
na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności? 

Przyjdź do nas i dowiedz się więcej.                          Zadzwoń lub napisz:    
Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku 8:00-16:00                   tel 52 524 64 34 lub 607 822 019    
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle Nad Notecią.                  Email: partnerstwo.naklo@wp.pl 
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