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Drogi Czytelniku,

przed Tobą kolejny numer Biuletynu Informacyjnego LGD. Znajdziesz w nim
m.in. informacje dotyczące działalności naszego Stowarzyszenia oraz 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 Krajny i
Pałuk, przede wszystkim zaś poznasz zrealizowane z naszą pomocą projekty.

Życzymy miłej lektury i zachęcamy do współpracy z LGD.

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biuletyn współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 



W ramach spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach kulinarnych. Panie mogły nabyć
nowe umiejętności kulinarne, pod czujnym okiem szefa kuchni - Szymona Brukwickiego. W
trakcie warsztatów powstały 4 dania: chłodnik ze świeżego ogórka, szaszłyk drobiowy
przekładany warzywami z grilla, sałatka pachnąca domowym ogródkiem
oraz marcepan w czekoladzie.
Ostatnie danie cieszyło podniebienia swoją słodyczą jednocześnie uczestnicy dowiedzieli się o
powiązaniu tegoż smakołyku z regionem Krajny. Okazało się bowiem, że Marcepan można
traktować jako jeden z nielicznych deserów tradycyjnie związanych z kuchnią krajeńską.
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Inicjatywy zrealizowane na rzecz mieszkańców Krajny i Pałuk,
w tym

- seniorów oraz organizacji i instytucji wspierających osoby starsze

„Młodzi aktywni dla siebie i regionu – wszechświat bez tajemnic” pod takim hasłem odbyła się
inicjatywa dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu nakielskiego.
Gościliśmy w zrewitalizowanym dzięki środkom z Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum
Astronomiczno, Kulturalno – Dydaktycznym w Niedźwiadach.
Przedstawiciele Pałucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego podzielili
się swoja pasją i wiedzą. Uczestnicy m.in.:
• Zwiedzali Centrum Astronomiczno, Kulturalno – Dydaktycznego w Niedźwiadach,
• obserwowali niebo przez teleskopy,
• brali udział w zajęciach plastycznych,
• podziwiali świat dzięki wirtualnej rzeczywistości oraz wysłuchali
• panelu poświęconego wspieraniu młodych i ich inicjatyw na obszarze powiatu nakielskiego.
Ponad 100 młodych mieszkańców obszaru LSR zapoznało się z podstawami astronomii i mogło
przeżyć lekcję fizyki w niekonwencjonalny sposób.

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: Nowe siły na trudne czasy – skąd
czerpać inspiracje do działania? 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 Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza oraz Stowarzyszenia Szubiniacy. Forum po raz kolejny
okazało się dobrym czasem na wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi
z terenu powiatu nakielskiego.

- dzieci i młodzieży

- organizacji pozarządowych
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I miejsce: Wigilijna Fantazja Śledziowa – Koło Gospodyń Wiejskich Wąsosz, 
II miejsce: Sandacz korzenny – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza;
III miejsce: Bożonarodzeniowe Klopsiki z Karpia w Grzybowej Pierzynce – Koło Gospodyń
Wiejskich Dąbrówka Słupska;
wyróżnienie: Śledzie wigilijne z Pałuk – Cech Rzemiosł Różnych;
wyróżnienie: Wigilijna Fasolinka – Koło Gospodyń Wiejskich Dziewierzewo.

Już po raz XVIII pasjonaci gotowania, a przy tym miłośnicy kulinarnych tradycji stanęli w
szranki, by swoimi kucharskimi umiejętnościami oczarować jury dorocznego Konkursu
Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk”. Tematem przewodnim tegorocznych
potyczek była Wigilia na Krajnie i Pałukach. Do biura LGD wpłynęło aż 29 zgłoszeń na dania iście
bożonarodzeniowe. Wśród konkursowych potraw królował karp. oraz barszcz. Nie zabrakło
jednak również tradycyjnych pierogów oraz czerwonego barszczu. Oceny walorów smakowych
oraz zgodności potrawy z tradycją Krajny lub Pałuk dokonała 3-osobowa komisja, która – po
burzliwej wymianie zdań – przyznała następujące nagrody:
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LGD dla kultury i tradycji Krajny i Pałuk

Konkurs Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk”
 

Po dwuletniej przerwie na ulicę Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią powrócił
Jarmark św. Wawrzyńca. Gościł 61 wystawców, którzy jak zawsze nie zawiedli i przyciągnęli na
jarmark tłumy. Lokalna Grupa Działania jako współorganizator Jarmarku, wspierała
organizacyjnie Koła Gospodyń Wiejskich. W tym roku kuchnię regionalną promowały Panie z
KGW Izabela, Wieszek, Występu, Mroczy, Turzyna, Michalina oraz Dębionka. Lokalne produkty
można też było posmakować na stoiskach pań: E. Mindy i L. Mrówczyńskiej. Nie brakowało
również stoisk z lokalnym rękodziełem. Dzięki dmuchanemu placu zabaw również młodzi
mieszkańcy powiatu nakielskiego znaleźli coś dla siebie. 

Jarmark św. Wawrzyńca
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Finał Konkursu Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk” odbył się 2. grudnia w
świetlicy wiejskiej w Wolwarku i obfitował w atrakcje dla mieszkańców powiatu nakielskiego.
Wykładem pt.: „Wokół Pałuckiego Stołu” zainteresowała uczestników finału dr Kamila
Czechowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Z. Erdmanna. Punktem kulminacyjnym
wydarzenia był pokaz kuchni molekularnej w wykonaniu kucharza Mateusza Balcerka.
Uczestnicy wzięli udział w show, w którym do degustacji powstał oryginalny deser. 



strefa zabaw dla dzieci, gdzie najmłodsi mieszkańcy mieli okazję skorzystać z
dmuchanego placu zabaw oraz wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez animatora
zabaw, 
strefa kulinarna z warsztatami gotowania, 
strefa historyczna, gdzie członkowie Towarzystwa Historycznego z Kcyni zaprezentowali
pokaz umundurowania z okresu II wojny światowej oraz Powstania Wielkopolskiego, 
strefa aktywności – spacer nordic walking, 
strefa funduszy unijnych, gdzie można było uzyskać informacje nt. możliwości
skorzystania z funduszy unijnych, jak również można było wziąć udział w quizach z
nagrodami, 
strefa kulturalna, w której pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni
zaprezentowali tradycyjny strój pałucki oraz zaprosili chętne osoby tworzenia kwiatów z
bibuły,
strefa wygibasów. 

Tradycyjnie już, we wrześniu, gościmy mieszkańców powiatu nakielskiego na tematycznych
imprezach plenerowych. W 2022 r. zaprosiliśmy dorosłych i dzieci na piknik, który został
zorganizowany na terenie Zagrody na Zapiecku u Państwa Prus w Żurawi. Na przybyłych gości
czekało mnóstwo atrakcji w postaci stref tematycznych: 

Nie zabrakło także warsztatów z robienia sowy z drewna oraz możliwości wydojenia krowy.
Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerem projektu było Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w
Kcyni.
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LGD dla kultury i tradycji Krajny i Pałuk

Piknik ”Na zapiecku”

 www.krajna-paluki.cna.org.pl  www.rlks.naklo.pl



Tegorocznym gospodarzem wizyty przedstawicieli Partnerstwa dla Krajny i Pałuk była Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”, na
obszarze której uczestnicy wyjazdu studyjnego „Lepszy przykład niż wykład” spędzili bardzo intensywne dwa dni. Pierwszym odwiedzanym
punktem była Wioska Borowiacka w Nowym Suminie, gdzie Krajniacy i Pałuczanie przygotowywali regionalną potrawę borowiacką o
nazwie szandar. Czas oczekiwania na upieczenie babki ziemniaczanej umilił sympatykom LGD spacer po okolicy. Po degustacji szandara
przystąpiono do własnoręcznego zrobienia masła, a później bransoletek drewnianych. Podczas licznych rozmów prowadzonych w czasie
warsztatów uczestnicy wizyty dopytywali gospodarzy o tradycje kulinarne Borowiaków, funkcjonowanie świetlic wiejskich, działania KGW i
współpracę z Radą Sołecką. Następnie wszyscy udali się do Tucholi, gdzie zwiedzili miasto pod okiem pani przewodnik Senior – jednego z
przewodników wykształconych i certyfikowanych w ramach projektu „Bory Tucholskie dla seniora”. Zwiedzający zobaczyli ciekawe miejsca
i poznali historię miasta. Mieli także możliwość spróbowania wyrobów z lokalnej wytwórni czekolady. Kolejnym punktem było zwiedzanie
budynku dawnego Dworca PKP w Tucholi, tj. obiektu zrewitalizowanego przez Gminę Tuchola. Ostatnią tego dnia atrakcją, która czekała na
uczestników wyjazdu, był przejazd drezyną na trasie Gostycyn – Pruszcz – Gostycyn. Trasa prowadziła przez malowniczo położone tereny,
więc przyrodę Borów Tucholskich można było podziwiać z bliska. Kolejny dzień to wizyta w Warsztatowni Kreatywności – gospodarstwie
opiekuńczym w Lubiewicach. Gospodarze pokrótce przybliżyli uczestnikom historię powstania Warsztatowni oraz Fundacji CudaWianki.
Opowiedzieli o idei ekonomii społecznej z praktycznego punktu widzenia. Podzielili się swoim doświadczeniem nt. organizacji działań dla
osób starszych oraz wykluczonych społecznie. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję spotkać się również z podopiecznymi gospodarstwa i
obserwować ich podczas codziennych zajęć. Tego typu wizyty pokazują mieszkańcom powiatu nowe kierunki działania i napawają
entuzjazmem do dalszych działań.

5

Wyjazd studyjny „Lepszy przykład” – Borowiackie pomysły
na rozwój regionu
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Jesienią ubiegłego roku LGD zawarła 20 umów o powierzenie grantów na realizację działań włączających osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania otrzymały następujące projekty:
1. Czas na zmiany, grantobiorca: Gmina Nakło nad Notecią, kwota pomocy: 32 290,00 zł;
2. Rozwój lokalny w naszych rękach, grantobiorca: Gmina Nakło nad Notecią, kwota pomocy: 22 865,00 zł;
3. Akademia wsparcia w gminie Szubin, grantobiorca: Usługi Informatyczne i Dydaktyczne Adrian Błażejak, kwota pomocy: 49 333,50 zł;
4. „Gmina Szubin-wspieramy się wzajemnie”, grantobiorca: PAWEŁ LUSTIG FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, kwota pomocy: 48 873,99 zł;
5. Akademia Rodziny II edycja, grantobiorca: Gmina Mrocza, kwota pomocy: 49 823,10 zł;
6. Akademia Aktywności III w gminie Kcynia, grantobiorca: ALFABIZNES Wojciech Elszyn, kwota pomocy: 50 000,00 zł;
7. Akademia Aktywności III w gminie Mrocza, grantobiorca: ALFABIZNES Wojciech Elszyn, kwota pomocy: 50 000,00 zł;
8. Akademia Aktywności III w gminie Sadki, grantobiorca: ALFABIZNES Wojciech Elszyn, kwota pomocy: 50 000,00 zł;
9. Akademia Aktywności III w gminie Szubin, grantobiorca: ALFABIZNES Wojciech Elszyn, kwota pomocy: 50 000,00 zł;
10. Klub Młodzieżowy „Akademia sportu”, grantobiorca: Tomasz Kwiatkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców TOP Kwiatkowscy, kwota pomocy: 45 708,00
zł;
11. Integracja i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Sołectwa Witosław i Jeziorki Zabartowskie, grantobiorca: HAPPY FROG
Michał Raczyński, kwota pomocy: 50 000,00 zł;
12. Razem w stronę samodzielności z Happy Frog, grantobiorca: HAPPY FROG Michał Raczyński, kwota pomocy: 50 000,00 zł;
13. Dzielni-samodzielni z Happy Frog, grantobiorca: HAPPY FROG Michał Raczyński, kwota pomocy: 50 000,00 zł;
14. Akceptuję III-formy aktywizacji mieszkańców powiatu nakielskiego, grantobiorca: Powiat Nakielski, kwota pomocy: 47 500,00 zł;
15. Klub Młodzieżowy „MOWIANKI”, grantobiorca: Powiat Nakielski, kwota pomocy: 47 858,80 zł;
16. Klub Młodzieżowy „Akademia Różności, grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza, kwota pomocy: 3 352,95 zł;
17. Moja aktywność-moje zdrowie, grantobiorca: Klub Turystyki „Noteć”, kwota pomocy: 48 404,00 zł;
18. Aktywność to zdrowie, grantobiorca: Klub Turystyki „Noteć”, kwota pomocy: 46 256,50 zł;
19. Poszukiwacze Przygód, grantobiorca: PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata, kwota pomocy: 50 000,00 zł;
20. Akademia sportu i zabawy, grantobiorca: PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata, kwota pomocy: 50 000,00 zł .

6

LGD dla rozwoju regionu
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932 265,84 zł na aktywizację społeczną ze środków EFS w ramach LSR

105 seniorów, 40 osób dorosłych, 58 dzieci i młodzieży 
to bilans uczestników projektów tylko w 2022 r.
Głównym celem projektów było podniesienie aktywności społecznej mieszkańców powiatu nakielskiego. Spośród 20 dofinansowanych przez LGD działań 11
projektów nastawionych zostało na poprawę stanu zdrowia i usamodzielnienie się seniorów powiatu nakielskiego. Aż 105 seniorów pod okiem specjalistów
dbało o swoją sprawność fizyczną i umysłową. Uczestnicy projektów, dzięki udziałowi w najrozmaitszych zajęciach, nawiązywali nowe relacje i budowali
pewność siebie. Seniorzy mogli wziąć udział m.in. w warsztatach twórczych, rękodzielniczych, zajęciach ruchowych oraz spotkaniach z psychologiem i
dietetykiem. Ponadto uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych oraz rekreacyjnych. W tym samym czasie 40 osób z otoczenia seniorów uczyło się, jak
wspierać swoich bliskich potrzebujących pomocy. W ramach grantów EFS dofinansowanych zostało również 5 projektów na organizację klubów
młodzieżowych. W ramach funkcjonowania klubów młodzieżowych uczestnicy poszczególnych projektów mogli rozwijać swoje umiejętności i pasje m.in.
poprzez udział w warsztatach z robotyki, kryminalistyki, w warsztatach fotograficznych, kulinarnych, a także w warsztatach rękodzieła i mydlarskich. Były
również prowadzone zajęcia naukowe z chemii oraz z dziedziny astronomii i fizyki. Dzieci i młodzież uczestniczyły także w licznych wyjazdach edukacyjno-
kulturalnych, których celem była nauka i przekazywanie wiedzy w sposób interaktywny (Obserwatorium Astronomiczne w Niedźwiadach, Centrum Chemii w
Małej Skali w Toruniu, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Młyn Wiedzy w Toruniu, Silverado City, escape room w Bydgoszczy, spektakle w teatrze, premiery
filmowe w kinie). Dodatkowo kluby młodzieżowe zadbały o aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, zapewniając im liczne wyjazdy m.in. na basen, lodowisko i
do parku trampolin. Ponadto każdy z uczestników projektu objęty został wsparciem psychologicznym, które dążyło do wzmocnienia poczucia własnej wartości
i rozwinięcia zdolności interpersonalnych oraz prospołecznych u każdego z uczestników projektu. Kluby młodzieżowe swoim wsparciem objęły łącznie 58
dzieci i młodzieży z Gminy Kcynia, Szubin, Nakło nad Notecią oraz z Gminy Sadki.



Ostatni pakiet projektów realizowanych w 2022 r. ze środków EFS, pozyskanych przez
Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, skierowany był do rodzin z powiatu nakielskiego. Warsztaty
twórcze, kulinarne, zajęcia z pierwszej pomocy, geocaching, spacery NW, Szkoła Świadomego
Rodzica, grupa wsparcia, warsztaty wizerunku, wyjazdy tematyczne oraz pikniki integracyjne to
tylko przykłady zadań, z których mogli korzystać uczestnicy 4 projektów prorodzinnych.
Towarzyszyły im nauka wspólnego spędzania czasu, rozwijanie zainteresowań, budowanie
relacji rodzice – dzieci, dzieci – rodzice, a także rozwój osobisty. W ramach prowadzonych zajęć
58 osób otoczonych zostało również opieką psychologiczną. Dodatkowo wsparciem objęte
zostały 4 osoby z otoczenia rodzin, które uczyły się prawidłowo i skutecznie pomagać im przy
pojawiających się problemach opiekuńczo-wychowawczych.
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LGD dla rodziny

W 2022 roku LGD przeprowadziło weryfikację wniosków z dwóch konkursów na premie dla
osób uruchamiających działalność gospodarczą. Do tej pory umowy podpisali i firmy założyli:
- Agata Stachowiak
- Mateusz Piskuła
- Paulina Kajzer
- Bartłomiej Srokowski
- Alicja Wilak

Na jesień pozytywnie zweryfikowanych i ocenionych przez Radę LGD zostało kolejnych 16
wniosków, w ramach których mieszkańcy powiatu nakielskiego planują rozpocząć prowadzenie
własnej firmy. Docelowo, na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej otrzymają
oni 70 000,00 zł.

Premie dla uruchamiających działalność gospodarczą
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Inwestycje w infrastrukturę

W 2022 r. LGD przeprowadziło również dwa konkursy na dofinansowanie ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej oraz turystyczno-rekreacyjnej. W sumie, dzięki
dotacjom LGD, powstanie lub zmodernizowanych zostanie 5 obiektów służących lokalnej
społeczności. Łączna kwota przeznaczonych środków LSR na inwestycje to ponad 1 700
000,00 zł.

Działalność dobroczynna LGD

Kapituła Funduszu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk” przyznała na rok szkolny
2021/2022 stypendia w wysokości 3000,00 zł. Wśród stypendystów znaleźli się: Daria
Kornacka – zam. Nakło nad Notecią, Marcelina Woźniak – zam. Chwaliszewo, Weronika
Nowak – zam. Nakło nad Notecią, Maja Dubkowska – zam. Nakło nad Notecią. Kapituła
zdecydowała również o przyznaniu „Stypendium specjalnego” Monice Marach – zam.
Matyldzin. Stypendium przyznano Monice za szczególne osiągnięcia w 2021 r. w dziedzinie
podnoszenia ciężarów – srebrny medal i tytuł wicemistrzyni świata w kategorii wagowej
do 64 kg podczas Mistrzostw Świata U17 w Arabii Saudyjskiej, jak również I miejsce i
rekord Europy podczas Mistrzostw Europy w Ciechanowie.



W okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. przez niezależny od LGD podmiot zewnętrzny przeprowadzona została ewaluacja zarówno LSR, jak i
działalności LGD dot. programowania UE 2014-2020. W raporcie z ewaluacji, który został upubliczniony na stronie internetowej LGD www.rlks.naklo.pl
(zakładka: ważne dokumenty) wskazano, iż możliwość zastosowania przez LGD pełnej formuły RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność)
pozwoliło na bieżąco wykorzystać pozyskane zasoby do aktywizacji mieszkańców. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, szczególnie te realizowane w ramach EFS, dały pozytywne i wymierne rezultaty. Autorzy raportu podkreślają, że wsparcie dla seniorów oraz
młodzieży powinno zostać utrzymane na terenie powiatu nakielskiego. Redefiniowania wymaga natomiast zakres i kierunek wsparcia dla osób bezrobotnych i
poszukujących zatrudnienia. Dodatkowo należy wskazać na potrzebę dalszego wsparcia przedsiębiorczości, która jest o wiele większa niż możliwości LGD w
ramach LSR. Konieczne są także uproszczenia w udzielaniu tego wsparcia. Działaniem, które również winno być kontynuowane jest wsparcie turystyki i
rekreacji m.in. w ramach Ekomuzeum Doliny Noteci.

8

Ewaluacja LGD i LSR …

 www.krajna-paluki.cna.org.pl  www.rlks.naklo.pl

…i co dalej?
Doświadczenia obecnego okresu i rekomendacje ewaluatorów wykorzystane zostaną przez LGD m.in. do programowania kolejnego okresu finansowania UE
2021-2027 i przygotowania wielofunduszowej LSR. Już 14 czerwca br. prezes Zarządu LGD Kamila Radzka-Januszewska podpisała umowę o przyznanie
pomocy na tzw. wsparcie przygotowawcze, którego celem jest opracowanie wspólnie z lokalną społecznością nowego dokumentu strategicznego w
postaci LSR na lata 2023-2027. Nowa strategia obejmować będzie mogła działania finansowane z 2 źródeł:
- programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027” oraz
- Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Wszystkich zainteresowanych bezpośrednim włączeniem się w partycypacyjny proces przygotowania nowej LSR zachęcamy do kontaktu oraz śledzenia
strony internetowej LGD oraz stron wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiatu nakielskiego.

Obecnie trwają spotkania konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami powiatu nakielskiego.
 

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu z LGD:

tel.: 52 524 64 34 lub 607 822 019, 
e-mail: biuro@rlks.naklo.pl.
Zapraszamy również do odwiedzenia stron: 
www.rlks.naklo.pl oraz www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Biuro LGD przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle nad Notecią czynne jest:
- w poniedziałki, środy, czwartki od 8:00 do 16:00,
- we wtorki od 8:00 do 17:00,
- w piątki od 8:00 do 15:00.

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

http://www.rlks.naklo.pl/
mailto:biuro@rlks.naklo.pl
http://www.rlks.naklo.pl/
http://www.krajna-paluki.cna.org.pl/

