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I. Informacje wstępne: 

1. Nazwa stowarzyszenia:  

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. 

2. Adres siedziby:  

88-400 Żnin, ul. Plac Działowy 6 

3. Data wpisu do KRS:  

03.07.2008 r. 

4. Numer KRS:  

0000309517 

5. Numer REGON: 

 340473732 

6. Numer NIP:  

5621765055 

 

II. Dane członków zarządu: 

Ryszard Ulatowski – prezes 

Ilona Przychocka – wiceprezes 

Eliza Reszka – wiceprezes 

Zenon Mikuła – członek zarządu  

Jacek Superczyński – członek zarządu  

Tomasz Michalczak – członek zarządu 

 

 

III. Działalność podstawowa 

 

Lokalna Grupa Działania PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA to porozumienie 

partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i 

poprawą jakości życia mieszkańców na terenie 6 gmin w powiecie żnińskim. 

Partnerstwo zawiązało się w grudniu 2007 roku i przybrało formę stowarzyszenia, 

której członkami są reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, 

instytucji publicznych z obszaru gmin Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo, Żnin i 

Janowiec Wielkopolski. Członkiem LGD jest także Powiat Żniński. 
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Funkcjonowanie LGD 

LGD w 2020 r. realizowało zapisy umowy o dofinansowanie nr 00163-6937-

UM0200005/16 z  dnia 1 sierpnia 2016r. pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER ”. W ramach ww. umowy w jednym etapie zrealizowano wszystkie 

zakładane na 2020 rok cele. Zapewniono bieżące funkcjonowanie biura z 

odpowiednim zapleczem technicznym, co zapewniło realizację § 5 ust.1 punkt 5 

zawartego w umowie o dofinansowanie „Zapewnienie funkcjonowania biura Lokalnej 

Grupy Działania, w tym w szczególności posiadania tytułu prawnego do 

pomieszczenia, w którym znajduje się biuro LGD.” Dokonano wszystkich 

niezbędnych zakupów, zamieszczono ogłoszenia promujące LGD w prasie i 

przeprowadzono szkolenia, spotkania dotyczące nowego programowania. W ramach 

informowania o LSR na stronie internetowej www.lgdpaluki.pl pojawiały się 

informacje o bieżących działaniach, spotkaniach oraz prowadzonym w Biurze 

doradztwie, dzięki czemu został zrealizowany § 5 ust.1 punkt dotyczący realizacji 

Planu Komunikacji. 

 

Promocja 

Promocja LGD i Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) realizowana była poprzez: 

 rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,  

 szkolenia/warsztaty dla mieszkańców z zakresu działań Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (RPO), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

 stronę internetową LGD www.lgd-paluki.pl , 

 portale społecznościowe oraz strony internetowe współpracujących z LGD urzędów i 

instytucji, 

 komunikaty  radiowe i prasowe informujące o bieżących działaniach LGD, 

 dyżury członków zarządu LGD na terenie wszystkich gmin powiatu żnińskiego.  

 

Wydarzenia promocyjne 

STYCZEŃ 

1.  24.01.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się wręczenie  

http://www.lgd-paluki.p/
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25 umów o dofinansowanie projektów wybranych przez Lokalną Grupę Działania 

Pałuki – Wspólna Sprawa. Projekty wybrane do realizacji przez Lokalną Grupę 

Działania Pałuki – Wspólna Sprawa dotyczyły organizowania i animowania 

społeczności lokalnej poprzez zajęcia warsztatowe, wieloaspektowe (edukacyjne, 

integracyjne, profilaktyczne, artystyczno-kulturalne, sportowe, animacyjne) wsparcie 

dla osób zagrożonych ubóstwem oraz warsztaty artystyczne dla mieszkańców 

Domów Pomocy Społecznej. Dofinansowanie 25 projektów w wysokości ponad 1 mln 

100 tys. złotych trafiło do jedenastu beneficjentów. Łącznie Lokalna Grupa Działania 

dysponowała kwotą 2,9 mln złotych z przeznaczeniem na granty w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, 

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

2. 31.01.2020r. Lokalna Grupa Działania przeprowadziła bezpłatne Szkolenie dla 

Grantobiorców realizujących projekty grantowe w zakresie Przedsięwzięcia: 3.1.1. 

Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR, Typ projektu: 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym takich jak: – działania wspierające rozwiązania  

w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej  

z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania w 

zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 

 

LUTY 

3. 21.02.2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

odbył się II warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-

2020, jej efektów, a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD. 

 

4. 28.02.2020r. - siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

odbyło się szkolenie dla wnioskodawców dotyczące obsługi aplikacji Omikron SL 

oraz zagadnień związanych z bieżącym etapem realizacji projektów grantowych 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11; Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność, Działanie 11; Włączenie społeczne na obszarach 

objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

MARZEC 

5. LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na początku marca przekazło dla Pałuckiego 

Centrum Zdrowia kwotę w wysokości 5.000,00 zł na walkę z koronawirusem SARS-

CoV2. Z otrzymanych informacji wynika, że kwota przekazana przez LGD trafiła 

bezpośrednio na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, 

zakupiono czapkomaski (jednowarstwowe) w ilości 1.400 sztuk. 

6. 20.03.2020r.- 26.03.2020r. w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady 

Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w sprawie oceny  

i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany 

przez społeczność w zakresie przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów 

wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR. Wybrano 5 

projektów związanych z realizacją projektów na terenie Gminy Rogowo (2 projekty), 

Gminy Gąsawa (2 projekty) oraz Gminy Żnin na łączną kwotę 6 226 513, 88 zł. 

7. 4 marca 2020r. ukazała się najnowsza edycja Księgi Rekordów Polski 2020, 

podsumowująca wszystkie ustanowione Rekordy Polski i rekordy Guinnessa. W 

Księdze Rekordów Znalazł się również rekord ustanowiony przez Lokalną Grupę 

Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Rekord Polski padł w na łabiszyńskim stadionie 

podczas VII Pałuckiego Festynu Ludowego, gdzie aż 639 osób zaśpiewało pieśń 

tradycyjną „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki.  

 

KWIECIEŃ 

8. 30.04.2020r. w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy 

Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w sprawie   dokonania uzupełnień do naboru 

4/2019 w ramach poddziałania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w 

zakresie przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście 

włączenia społecznego na obszarze LSR. 

 

MAJ  

9. 08.05.2020r. Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa otrzymała od 

Zarządu Województwa informację dotyczącą zwiększenia wysokości środków 
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finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczności w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

Oznacza to, że do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna 

Sprawa wpłynie dodatkowe 990.000,00 zł w ramach PROW 2014-2020.Powyższa 

kwota zostanie przeznaczona w wysokości 900.000,00 zł na działania związane z 

podejmowaniem działalności gospodarczej, pozostałe 90.000,00 zł rozdysponowane 

zostanie na działania związane z rozwojem infrastruktury obszaru LSR. 

 

10. 09.05.2020r. odbył się koncert zespołu Free Road z koncertem promującym 

płytę pt. "Lucid Dreams. Zespół tworzą: Aleksander Dobaczewski – bass, Horacy 

Dobaczewski – perkusja, Cezary Dobaczewski – klawisze, Piotr Dobrosielski – gitara, 

Andrzej Skwarski – gitara, wokal. Zespół Free Road pochodzi ze Żnina, a sami 

artyści grają utwory własnej kompozycji, które są powrotem do lat 60,70,90 oraz 

stanowią mieszankę styli. Koncert był transmitowany online na Facebook’u LGD jak i 

na koncie społecznościowym Free Road.  Koncert był współfinansowany ze środków 

Gminy  Żnin w ramach „Cyklu koncertów z LGD”.  Efektem realizacji projektu jest  

zwiększenie popularyzacji muzyki wśród  mieszkańców Powiatu Żnińskiego w 

szczególności młodzieży i seniorów. Rezultatem jest  również zwiększenie 

wrażliwość u odbiorców, zapoznanie z repertuarem kultury wysokiej, możliwość 

uczestnictwa w koncertach kultury wysokiej, aktywizacja społeczności lokalnej, 

poprawa oferty spędzania wolnego czasu. Poniesione koszty współfinansowane ze 

środków Gminy Żnin wynoszą 13.605 zł. Ponadto LGD Pałuki – Wspólna Sprawa 

zawiązała współpracę z zespołem czego efektem jest stworzenie teledysku 

promującego najnowszą płytę lokalnych artystów. Teledysk można zobaczyć na 

profilu Facebook FreeRoad, jak również na platformie Youtube lokalnych muzyków. 

 

CZERWIEC 

01.06.2020r-31.07.2020 r. na antenie Radia Żnin FM był prowadzony konkurs pt. 

“Domowa Lista Przebojów” skierowany do mieszkańców powiatu żnińskiego. 

Organizatorem konkursu była Lokalna Grupa Działania Pałuki Wspólna Sprawa. 

Celem przedsięwzięcia był aktywny udział słuchaczy w tworzeniu audycji oraz 

rozwijanie umiejętności muzycznych uczestników. Domowa lista przebojów miała 8 

notowań, w każdym notowaniu zwycięzca wybierany był przez słuchaczy Radia Żnin 



 7 

FM, którzy głosowali za pomocą portalu społecznościowego FB oraz za pomocą 

wiadomości SMS.Laureatów Domowej Listy Przebojów wybrało Jury, które oceniło 

wartość artystyczną prezentowanych przez uczestników utworów, doboru repertuaru 

oraz poziomu wykonania. Do konkursu zakwalifikowano 22 utwory.  

Jury w składzie: 

Pan Jacek Superczyński – muzyk, członek Zarządu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa; 

Pani Anna Hnatowicz – wokolistka, uczestniczka programów „Mam Talent” oraz „X – 

Factor”; 

Pan Tadeusz Seibert – wokalista, finalista X edycji programu The Voice of Poland; 

Pani Katarzyna Daszkowska – prezenterka Radia Żnin FM. 

Konkurs pt. Domowa Lista Przebojów był odpowiedzią na trwającą w naszym kraju 

pandemię koronawirusa i miał zachęcić mieszkańców do czynnego udziału. 

Podczas spotkania z laureatami wydarzenia, nagrody wręczyli: Pan Ryszard 

Ulatowski – Prezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Pani Katarzyna Daszkowska 

– Prezenterka Radia Żnin FM. 

 

 

11. 17.06.2020r.  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Podczas 

zebrania zostało przedstawione sprawozdania merytoryczne oraz  finansowe 

stowarzyszenia za rok 2019. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.  

 

12. 23.06.2020r.w siedzibie LGD odbyło się szkolenie dla potencjalnych 

beneficjentów z zakresu realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – oś 11 

(projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego). W zakresie 

aktywizacji społeczno  - zawodowej. 

 

LIPIEC 

13. 24.07.2020r. zarząd LGD podjął decyzję o dofinansowaniu niezwykłego 

projektu muzycznego Macieja Mellera. Maciej Meller od 1991 do 2014 roku 

współtworzył zespół QUIDAM, z którym nagrał 6 płyt studyjnych i 4 koncertowe. 

Zespół ten zyskał renomę jednego z najważniejszych przedstawicieli nurtu rocka 

progresywnego, grając koncerty nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, 
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Stanach Zjednoczonych, Meksyku czy Brazylii. W latach 1998 – 2005 współpracował 

z Colinem Bassem z zespołu CAMEL, z którym zarejestrował 2 płyty studyjne i 2 

koncertowe, a także zagrał trasy koncertowe promujące te wydawnictwa. Po 

zakończeniu działalności QUIDAM powołał projekt MELLER/GOŁYŹNIAK/DUDA, 

który wydał 2 świetnie przyjęte płyty. Od 2017 roku był gitarzystą koncertowym 

zespołu RIVERSIDE, z którym w 2018 roku zarejestrował partie solowe na płytę 

„Wasteland”, która uzyskała status złotej. Już od dłuższego czasu, LGD stara się 

docierać do ludzi niezwykle utalentowanych i wychodzić naprzeciw rozwijaniu ich 

wielkich pasji. Tym razem Zarząd LGD podjął decyzję o dofinansowaniu niezwykłego 

projektu muzycznego Macieja Mellera. Projekt muzyczny Macieja Mellera pt. „Zenith” 

– płyta dofinansowana zostanie ze środków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – 

Wspólna Sprawa. 

 

14. 30 lipca 2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

rozdane zostały nagrody dla uczestników konkursu „A to właśnie Pałuki - Pałucki 

Omnibus”. Konkurs pt. A to właśnie Pałuki był odpowiedzią na trwającą w naszym 

kraju pandemię koronawirusa i miał zachęcić mieszkańców do czynnego udziału. 

Konkurs prowadzony był na antenie Radio Żnin 96FM w okresie od 4 do 29 maja 

2020r. i dotyczył wiedzy o regionie Pałuk w zakresie lokalnej historii, geografii, legend 

oraz ciekawostek. Krótko przypomnijmy, że aby wziąć udział w konkursie należało 

wysłać SMS pod wskazany nr telefonu następnie uczestnik otrzymywał 3 pytania, na 

które należało udzielić odpowiedzi. 10 osób, które jako pierwsze nadesłały poprawne 

odpowiedzi były punktowane od 1 do 10. W każdy piątek Radio Żnin FM o godzinie 

13.00 kontaktowało się uczestnikami o najwyższej liczbie punktów i podczas 

połączenia na żywo przeprowadzany był finał. Konkurs pt. A to właśnie Pałuki był 

odpowiedzią na trwającą w naszym kraju pandemię koronawirusa i miał zachęcić 

mieszkańców do czynnego udziału Podczas spotkania  

z laureatami wydarzenia, nagrody wręczyli: Pan Ryszard Ulatowski – Prezes LGD 

Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Pani Eliza Reszka – Wiceprezes LGD Pałuki – 

Wspólna Sprawa.  

 

SIERPIEŃ 

15. 24.08.2020r.odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – 

Wspólna Sprawa w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach 
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poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie naboru 1/2020/G oraz 

ponownego rozpatrzenia wniosku w zakresie lokalnego kryterium wyboru nr 6, 

złożonego w ramach naboru 3/2019 

 

16. 28.08.2020r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie z 

zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych wraz z 

załącznikami dla przedsiębiorców z terenu powiatu żnińskiego, planujących rozwinąć 

dotychczasową działalność gospodarczą. Podczas szkolenia omówione zostały 

zasady udzielania wsparcia w zakresie przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla 

przedsiębiorstw. W szkoleniu wzięło udział 40 chętnych grantobiorców.  

 

WRZESIEŃ 

17.  05.09.2020r. odbył się rajd z kijkami nordic walking. Lokalna Grupa Działania 

Pałuki – Wspólna Sprawa corocznie we wrześniu organizuje rajd nordic walking. W 

tym roku gościliśmy w Gminie Rogowo. Z Rogowskiego rynku wyruszyła grupa blisko 

70 osób, mieszkańców wszystkich gmin z terenu Powiatu Żnińskiego. Byliśmy 

widoczni z daleka dzięki kamizelkom i opaskom odblaskowym. Trasa prowadziła w 

kierunku Kościoła pw. Św. Doroty w Rogowie i dalej dookoła Jeziora Rogowskiego 

Dużego przez miejscowość Szkółki a skończyliśmy na wysokości Parku Dinozaurów 

Zaurolandia w Rogowie. Trasa liczyła ponad 10 kilometrów. Rajd prowadziła Pani 

Agnieszka Mielecka – Mistrz Europy w Nordic Walking. Uczestnikom została 

przekazana wiedza na temat prawidłowej techniki chodzenia oraz ćwiczeń 

angażujących odpowiednie partie ciała. W trakcie rajdu oraz na zakończenie na 

uczestników czekał poczęstunek. Grupę docelową stanowili mieszkańcy Powiatu 

Żnińskiego zainteresowani zdrowym stylem życia i upowszechnianiem turystyki i 

krajoznawstwa, którzy na co dzień nie mają możliwości udziału w tego typu 

przedsięwzięciach. Atrakcyjność wydarzenia jest bardzo duża. W latach ubiegłych 

organizowaliśmy rajdy i uczestnicy już zgłaszają potrzebę uczestnictwa w kolejnych 

edycjach. LGD Pałuki - Wspólna Sprawa chce upowszechnić turystykę i 

krajoznawstwo wśród mieszkańców obszaru w sposób gwarantujący dotarcie z 

przekazem. Forma ma być atrakcyjna i zachęcająca do uczestnictwa. Odbyło się 

spotkanie z instruktorem Nordic Walking. Rajd bardzo pozytywnie wpłynął na 

integrację społeczną oraz wzbogacił ofertę na spędzenie wolnego czasu po przez 
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atrakcyjny wypoczynek na łonie natury. Uczestnicy rajdu mieli również zapewniony 

transport do miejsca docelowego oraz zapewnienie powrotu do domu, opiekę 

medyczną, pakiet rajdowy oraz poznawanie walorów turystycznych naszego powiatu. 

Uczestnik nie poniósł żadnych kosztów uczestnictwa w rajdzie co skutkowało 

dotarciem z ofertą do różnych grup społecznych. Każdy uczestnik otrzymał element 

promocyjny w postaci elementów odblaskowych, breloków, co podniosło 

bezpieczeństwo udziału  

w rajdzie. Rajd miał charakter turystyczno-krajoznawczy i był współfinansowany ze 

środków Powiatu Żnińskiego. Koszty poniesione na projekt to 6 580 zł 

 

18.  09.09.2020 r. - 10 09.2020 r. gościliśmy na obszarze Lokalnej Grupy 

Działania Pałuki – Wspólna Sprawa uczestników seminarium lokalnych grup 

działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  

W wydarzeniu brał udział Pan Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa, 

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, przedstawiciele lokalnych grup 

działania z terenu całego województwa oraz zaproszeni goście. Pierwszego dnia 

odbyła się konferencja bogata w informacje merytoryczne i wystąpienia wielu osób. 

Łączyliśmy się online m.in. z Panem Ryszardem Kamińskim – Podsekretarzem 

Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pracownikami Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Przedstawiano efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie 

Powiatu Żnińskiego jak również Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poruszono 

tez tematykę przyszłości podejścia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 

Drugiego dnia seminarium zaplanowano przejazd po obszarze LGD Pałuki – 

Wspólna Sprawa w celu zaprezentowania uczestnikom efektów wdrażanie RLKS w 

terenie. Goście odwiedzili Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, Muzeum 

Archeologiczne w Biskupinie oraz Miasteczko Westernowe Silverado City. Tam też 

odbyło się podsumowanie i zakończenie seminarium. Projekt był współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Projekt był odpowiedzią na zgłaszane w trakcie spotkań Kujawsko-Pomorskiej 

Sieci LGD potrzeby wsparcia LGD w kierunku profesjonalizacji wykonywanych przez 

nie działań związanych przede wszystkim z wdrażaniem LSR, m.in. prowadzonego 
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doradztwa, szkoleń i animacji ukierunkowanej na kreowanie innowacyjnych 

pomysłów inicjatyw możliwych do realizacji w ramach LSR, łączących zasoby 

ludzkie, naturalne, historyczne, kulturowe, itp. Realizacja projektu przyczyniła się do 

wzrostu wiedzy pracowników Lokalnych Grup Działania, dobrych praktyk i 

przykładów działań realizowanych i wdrażanych na obszarze całego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego, a nie tylko na obszarze danego LGD. Projekt ten ukazał 

potrzebę Członków  na realizacje  działań wpływających na zwiększenie 

rozpoznawalności LGD i ich działań zarówno w regionie ale również poza obszarem 

województwa kujawsko-pomorskiego poprzez upowszechnianie prowadzonych przez 

LGD działań. To przedsięwzięcie wpłynęło bardzo pozytywnie na lokalne grupy 

działania z terenu województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz przyczyniło się do  

wymiany doświadczeń między poszczególnymi podmiotami. Wiedza nabyta podczas 

2 dniowego seminarium zaowocowała w wiedzę na temat  rozpowszechnienie 

dobrych i innowacyjnych praktyk. Wartość zrealizowanego projektu :  38.800,00 zł. 

 

PAŹDZIERNIK 

19. 08.10.2020r. Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa 

zorganizowała dla mieszkańców powiatu żnińskiego na "Warsztaty pamiętnikarskie”. 

Projekt zakładał zebranie wspomnień mieszkańców powiatu żnińskiego w formie 

pamiętników. Specjalnie zorganizowane na tę okazję warsztaty miały podpowiedzieć 

jak celebrować i chronić swoje wspomnienia. W trakcie zajęć uczestnicy na 

podstawie własnych opowieści i anegdot budowali ciekawe historie o własnych 

doświadczeniach. Projekt miał na celu integrację oraz budowanie sąsiedzkich relacji 

pośród mieszkańców powiatu żnińskiego. 

 

20. 28.10.2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

rozdane zostały nagrody dla uczestników konkursu „DOMOWA LISTA 

PRZEBOJÓW”. Celem konkursu był udział słuchaczy w tworzeniu audycji, rozwijanie 

umiejętności muzycznych uczestników. Domowa lista przebojów miała 8 notowań, w 

każdym notowaniu zwycięzca wybierany był przez słuchaczy Radia Żnin FM, którzy 

głosowali za pomocą portalu społecznościowego FB oraz za pomocą wiadomości 

SMS. Laureatów Domowej Listy Przebojów wybrało Jury, które oceniło wartość 

artystyczną prezentowanych przez uczestników utworów, doboru repertuaru oraz 

poziomu wykonania. 



 12 

Jury w składzie: 

Pan Jacek Superczyński – muzyk, członek Zarządu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa; 

Pani Anna Hnatowicz – wokolistka, uczestniczka programów „Mam Talent” oraz „X – 

Factor”; 

Pan Tadeusz Seibert – wokalista, finalista X edycji programu The Voice of Poland; 

Pani Katarzyna Daszkowska – prezenterka Radia Żnin FM. Konkurs pt. Domowa 

Lista Przebojów był odpowiedzią na trwającą w naszym kraju pandemię 

koronawirusa i miał zachęcić mieszkańców do czynnego udziału. Podczas spotkania 

z laureatami wydarzenia, nagrody wręczyli: Pan Ryszard Ulatowski – Prezes LGD 

Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Pani Katarzyna Daszkowska – Prezenterka Radia 

Żnin FM. 

 

 

LISTOPAD 

21.  04.11.2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

odbyło się szkolenie online w ramach naboru wniosków 2/2020/G. Szkolenie 

adresowane było do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mikro lub 

małe przedsiębiorstwo na terenie LSR.  

O wsparcie mogły wnioskować tylko istniejące przedsiębiorstwa, które swoją 

działalność prowadzą minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 

powierzenie grantu. 

 

22. 05.11.2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

podpisaliśmy 6 Umów o powierzenie grantu, typ projektu: Działania na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem  lub wykluczenie społecznym, w zakresie wdrożenia 

rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

e) aktywizacja społeczno – zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje 

i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne. W ramach działania pozostało 

do rozdysponowania 580.000,00. 

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych 

grantem w naborze wyniosła 900.000,00 zł i jest współfinansowana ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  
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w ramach Osi priorytetowej 11 Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej 

mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie 

społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

23.  09.11.2020r. Dzięki współpracy Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 

Sprawa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie sprzedane kwiaty 

lokalnych ogrodników zostały rozdysponowane do przyozdobienia przydrożnych 

figurek, cmentarzy oraz miejsc wspólnych.  

 

24. 10.11.2020r. ruszyła 2 Edycja „DOMOWA LISTA PRZEBOJÓW” na antenie 

Radia Żnin FM był prowadzony konkurs pt. “Domowa Lista Przebojów” skierowany 

do mieszkańców powiatu żnińskiego. Organizatorem konkursu była Lokalna Grupa 

Działania Pałuki Wspólna Sprawa. Celem przedsięwzięcia był aktywny udział 

słuchaczy w tworzeniu audycji oraz rozwijanie umiejętności muzycznych 

uczestników. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa działania Pałuki – 

Wspólna Sprawa oraz Stowarzyszenie Radio Żnin FM, prowadzące rozgłośnię 

radiową Radio Żnin FM, Konkurs emitowany był na antenie stacji radiowej Radio Żnin 

FM. Notowania Domowej Listy Przebojów  zostały podane do publicznej wiadomości 

na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów. 

Domowa Lista Przebojów była emitowana od 30 listopada 2020 roku do 31 grudnia 

2020 roku. Uczestnikami Konkursu mogły być zarówno pełnoletnie, jak i 

niepełnoletnie osoby fizyczne. Sponsorem nagród w DOMOWEJ LIŚCIE 

PRZEBOJÓW była  Lokalna Grupa Działania – Pałuki     Wspólna Sprawa, Powiat 

Żniński, Gmina Żnin oraz partnerzy Konkursu. Każdy z uczestników otrzymał 

nagrodę rzeczową. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1-10 otrzymali dodatkowe 

nagrody rzeczowe. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 1-3 otrzymali zaproszenie do 

udziału w profesjonalnych warsztatach wokalnych. Uczestnik, który otrzymał Nagrodę 

Publiczności został nagrodzony dodatkową nagrodą rzeczową. Zwycięzca 

DOMOWEJ LISTY PRZEBOJÓW nagrodzony został autorskim koncertem, 

zorganizowanym przez sponsorów i partnerów Konkursu. DOMOWA LISTA 

PRZEBOJÓW miała 5 notowań.  
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GRUDZIEŃ 

25. 06.12.2020r.odbył się “Wieczór wśród poetów” czyli wieczór przy gitarach w 

jesienno-zimowym nastroju. Kalina Kończal i Kasia Daszkowska umilały ten wieczór 

zaglądając w tajemnicze zakamarki poezji. Podczas tego wydarzenia nie brakowało  

lirycznych i nastrojowych wierszy oraz piosenek. Były wykonywane muzyczne 

interpretacje mistrzów pióra t.j Agnieszki Osieckiej, Edwarda Stachury itp. To 

wydarzenie artystyczne było transmitowane na profilu społecznościowym LGD Pałuki 

na Facebook’u. Wydarzenie odbyło się w ramach “Cyklu koncertów z LGD” i było 

współfinansowane ze środków Powiatu Żnińskiego. Efektem realizacji projektu jest  

zwiększenie popularyzacji muzyki wśród  mieszkańców Powiatu Żnińskiego w 

szczególności młodzieży i seniorów. Rezultatem jest  również zwiększenie 

wrażliwość u odbiorców, zapoznanie z repertuarem kultury wysokiej, możliwość 

uczestnictwa w koncertach kultury wysokiej, aktywizacja społeczności lokalnej, 

poprawa oferty spędzania wolnego czasu. Poniesione koszty współfinansowane ze 

środków Powiatu Żnińskiego wynoszą 5 865 zł. 

 

26.  12.12.2020r. odbył się kolejny koncert tym razem EMCE ONE / DJ PAULO pt. 

„RAPER NA PÓŁ ETATU”. Zagrali : Emce One - Raper pochodzący ze Żnina. 

Reprezentant labelu poznańskiego Kręci Mnie Vinyl. W swojej karierze zagrał około 

150 koncertów. Na koncie ma cztery płyty z czego dwie ukazały się w fizycznej 

wersji. Ostatnia z nich to "Raper Na Pół Etatu" wydana w marcu bieżącego roku. 

Wystąpił również Dj Paulo - Muzyk, instrumentalista. Członek bydgoskiego zespołu 

B.O.K, gdzie realizuje się jako DJ. Poza tym współpracuje z organizatorami hip 

hopowych zawodów tanecznych w całym kraju jak i pierwszoligowych wydarzeń 

stand-up'owych gdzie zapewnia oprawę muzyczną, poruszającego się w szeroko 

rozumianych ramach hip-hopu. Koncert transmitowany był na profilu 

społecznościowym LGD Pałuki na Facebook’u. Wydarzenie  było współfinansowane 

ze środków Powiatu Żnińskiego. Koncert odbył się w ramach „Cyklu koncertów z 

LGD”. Efektem realizacji projektu jest  zwiększenie popularyzacji muzyki wśród  

mieszkańców Powiatu Żnińskiego w szczególności młodzieży i seniorów. Rezultatem 

jest  również zwiększenie wrażliwość u odbiorców, zapoznanie z repertuarem kultury 

wysokiej, możliwość uczestnictwa w koncertach kultury wysokiej, aktywizacja 

społeczności lokalnej, poprawa oferty spędzania wolnego czasu. Poniesione koszty 

współfinansowane ze środków Powiatu Żnińskiego wynoszą 5 865 zł. 
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27. 13.12.2020r. odbył się koncert; wieczór z muzyką filmową czyli “HITY 

WSZECH CZASÓW” Wystąpili: Bianka Urbanowska – wokal, fortepian- Jacek 

Prokopowicz, kontrabas- Flavio Gullota, perkusja- Andrzej Kownacki.  Wydarzenie 

odbyło się w ramach “Cyklu koncertów z LGD” i było współfinansowane ze środków 

Gminy Żnin. Efektem realizacji projektu było  zwiększenie popularyzacji muzyki 

wśród  mieszkańców Powiatu Żnińskiego w szczególności młodzieży i seniorów. 

Rezultatem było  również zwiększenie wrażliwość u odbiorców, zapoznanie z 

repertuarem kultury wysokiej, możliwość uczestnictwa w koncertach kultury wysokiej, 

aktywizacja społeczności lokalnej, poprawa oferty spędzania wolnego czasu. 

Poniesione koszty współfinansowane ze środków Gminy Żnin wynoszą 13.605 zł 

 

28. 20.12.2020r. odbył się koncert pt. “KOLĘDNICZY WIECZÓR”. Wystąpiła: 

Agnieszka Walczak - laureatka konkursu Domowa Lista Przebojów. Podczas tego 

świątecznego i nastrojowego wieczoru nie mogło obejść się bez tradycyjnych 

polskich kolęd, wprawiających nas w klimat świąteczny zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia. Koncert transmitowany był na profilu społecznościowym LGD 

Pałuki – Wspólna Sprawa na Facebook’u. Wydarzenie odbyło się  w ramach “Cyklu 

koncertów z LGD” i było współfinansowane ze środków Gminy Żnin. Efektem 

realizacji projektu jest  zwiększenie popularyzacji muzyki wśród  mieszkańców 

Powiatu Żnińskiego w szczególności młodzieży i seniorów. Rezultatem jest również 

zwiększenie wrażliwość u odbiorców, zapoznanie z repertuarem kultury wysokiej, 

możliwość uczestnictwa w koncertach kultury wysokiej, aktywizacja społeczności 

lokalnej, poprawa oferty spędzania wolnego czasu. Poniesione koszty 

współfinansowane ze środków Gminy Żnin wynoszą 13.605 zł. 

 

29. 27.12.2020r. odbył się koncert pt. “KOLĘDNICZY KONCERT”.  

Wystąpili: FOLK KAPELA GÓRALSKA HORA. Zespół Góralska Hora jest folk kapelą 

muzyczną z polskich gór oraz ze Słowacji. Nazwa zespołu pochodzi od nazw 

szczytów górskich, określanych tak w Tatrach  

i Beskidach, jak również w całych Karpatach. Folk Kapelę Góralska Hora tworzą 

muzycy pochodzący z Polskich Gór oraz ze Słowacji. Zespół Góralska Hora to jedna 

z bardziej cenionych grup muzycznych z polskich gór, która jest częstym gościem na 

różnego rodzaju festiwalach  
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i koncertach w całym kraju, a także poza jego granicami. Wydarzenie było 

transmitowane na Facebook LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Wydarzenie odbyło się 

w ramach “Cyklu koncertów z LGD” i było współfinansowane ze środków Gminy Żnin. 

Poniesione koszty współfinansowane ze środków Gminy Żnin wynoszą 13.605 zł. 

LGD w czasie Pandemii 

Pojawienie się zagrożeń wynikających z pandemii wymusiło, na Zarządzie podjęcie 

stosownych działań. Prezes LGD wydał zarządzenie, które określało zasady pracy 

bira LGD w czasie pandemii. Zakupiono środki ochrony bezpośredniej. Biuro LGD 

wstrzymało  działania realizowane w LGD Pałuki – Wspólna Sprawa (doradztwo, 

szkolenia, spotkania, warsztaty itp.), w których w jednym czasie i miejscu spotykać 

się miała większa grupa uczestników. Formy, które w tym czasie były konieczne do 

przeprowadzenie (posiedzenia Zarządu, konsultacje itp.) były zrealizowane za 

pośrednictwem platformy do komunikacji on-line).  W miarę możliwości pracownicy 

byli skierowani do świadczenia pracy zdalnej. Jednocześnie w godzinach pracy LGD 

w biurze przebywał dyżurujący pracownik. 

LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na początku marca przekazało dla Pałuckiego 

Centrum Zdrowia kwotę w wysokości 5.000,00 zł na walkę z koronawirusem SARS-

CoV 2. Z otrzymanych informacji wynika, że kwota przekazana przez LGD trafiła 

bezpośrednio na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, 

zakupiono czapkomaski (jednowarstwowe) w ilości 1.400 sztuk. Mając na uwadze 

ograniczone możliwości realizacji działań związanych z promowaniem LGD w sposób 

bezpośredni, LGD Pałuki – Wspólna Sprawa organizowało takie formy jak koncerty, 

konkursy z wykorzystaniem profilu społecznościowego. Koncerty, stanowiły również 

formę wsparcia dla lokalnych artystów w czasie pandemii. Te działania przyniosły 

efekt, licznej grupy (około 30.000) odbiorców, którzy obejrzeli koncerty organizowane 

przez LGD oraz wzięli udział w konkursach. Trzeba tutaj nadmienić, że koncerty nie 

mogłyby się odbyć gdyby mnie wsparcie Powiatu Żnińskiego oraz Gminy Żnin. 

Fanpage naszego LGD stał się najpopularniejszym fanpage z wszystkich stron LGD 

w kujawsko-pomorskim oraz piątym w kraju.  

 

Nabory wniosków 

W 2020r. LGD Pałuki – Wspólna Sprawa ogłosiło łącznie 2 naborów wniosków 

Ogłoszone nabory/Posiedzenia Rady: 
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1) W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w 

biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2019 na działanie w zakresie : 

Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR, 09.01.2020 Rada 

LGD-Pałuki -Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z 

naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Wybrano do realizacji 15 z czego 13 zmieściło się w 

limicie środków   

 

2) W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w 

biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2019 na działanie w zakresie: 

Rozwoju działalności gospodarczej na obszarze LSR 09.01.2020 Rada LGD 

Pałuki –Wspólna Sprawa podjęła decyzje o rozdysponowaniu środków z 

naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich .Wybrano 5 projektów z czego 1 zmieścił się w limicie 

środków .     

 
3) W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny złożonych w  biurze 

LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2019 na działanie w zakresie Rewitalizacja 

obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR 

26.03.2020 Rada LGD Pałuki-Wspólna Sprawa podjęła decyzje o 

rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020 , Oś 

7, działanie 7.1 Rowój Lokalny ,Kierowany przez Społeczność (EFRR) 

wybrano 5 i wszystkie zmieściły się w limicie środków   

4) Nabór 1/2020/Aktywizacja Społeczno- Zawodowa –nabór wniosków ogłoszono 

17.06.2020,wpłynęło 6 wniosków grantowych. 24.08.2020 odbyło się 

posiedzenie Rady LGD Pałuki –Wspólna Sprawa w sprawie oceny i wyboru 

operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w zakresie naboru 1/2020/G   Wybrano 6 wniosków na 6 

możliwych. Alokacja 900 000,00 została wykorzystana. 

5) Nabór 2/2020/G WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW, alokacja 1.000.000,00. Zostało złożonych 50 

wniosków. Ich ocena trwała do 2021r.  
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Staż 

Lokalna Grupa Działania Pałuki  - Wspólna Sprawa na przełomie 2020 złożyła do 

Powiatowego Urzędu Pracy  w Żninie  dwa wnioski o przyznanie stażu. Wnioski 

zostały rozpatrzone pozytywnie. Dwie panie rozpoczęły staż w siedzibie 

stowarzyszenia. 

IV. Walne Zebrania Członków  

 

W 2020r. odbyły się 3 Walne Zebrania Członków. Zebrania odbywały się w 

następujących terminach: 12.03.2020r,17.06.2020r 28.12.2020.  Podjęte  uchwały 

dotyczyły zmian w Regulaminie Rady, zmian w LSR oraz w Statucie, zatwierdzania 

sprawozdań.  

 

 

V. Pozostała Działalność Zarządu 

W 2020 r. zarząd LGD odbywał posiedzenia online. Na zaproszenie Zarządu w 

posiedzeniach uczestniczyli również zaproszeni goście, między innymi: 

Przewodnicząca Rady Pani Alina Borkowska, Przewodnicząca Komisji rewizyjnej 

Elżbieta Horka.   

Podczas  posiedzeń Zarząd podjął uchwały, mające zasadnicze znaczenie dla 

funkcjonowania Stowarzyszenia. Podjęte uchwały dotyczyły m.in.: 

- przyjmowania nowych członków 

- skreślenia z listy członków 

- zwoływania Walnego Zebrania Członków 

- zmiany Harmonogramu naborów wniosków 

- przyjęcia Planu Komunikacji  

- przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 
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Główną tematyką podejmowaną na zarządzie była kwestia nowego okresu 

programowania 2021-2027,  harmonogramu naborów, zagadnień związanych z 

rewitalizacją  oraz polityką bezpieczeństwa oraz projektu współpracy. 

Do zadań  Zarządu m. in. należało:  

1. Pełnienie funkcji reprezentacyjnej w zakresie objętym umową w Urzędzie 

Marszałkowskim, Bankach i innych instytucjach 

3. Nadzór nad funkcjonowaniem biura LGD w zakresie realizacji zadań 

wynikających z budżetu na rok 2020 

4. Badanie zgodności rachunków z zawartą umową  

5. Inne zadania wynikające z umowy  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER ”. 

6.  Nadzorowanie prac związanych z realizacją  Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Działalność zarządu i Stowarzyszenia w roku 2020 podporządkowana była realizacji 

zapisów LSR oraz warunkom wynikającym z Umowy na funkcjonowanie LGD 

podpisanej z Samorządem Województwa. 

Współpraca 

 

LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w 2020r., współpracowała z takimi podmiotami jak: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Agencja Rolna Skarbu Państwa, 

 

Urząd Marszałkowski w Toruniu, 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Toruniu( KSOW ), 

Agencja Rynku Rolnego, 

Kujawsko Pomorska Sieć LGD, 

Starostwo Powiatowe w Żninie 
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Gminy: Żnin, Barcin, Rogowo, Gąsawa, Łabiszyn, Janowiec Wielkopolski, 

LGD z terenu województwa, 

Sołectwa, Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu, 

Jednostki organizacyjne z terenu LGD, 

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP), 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Społecznej w Bydgoszczy (KPCES), 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


