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1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI 
ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJ Ę LSR 

 

 

1) NAZWA i STATUS PRAWNY 

Nazwa LGD: Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 

Lokalna Grupa Działania posiada statut stowarzyszenia. 

Wpis 08.09.2006 r. nr KRS 0000263646  
 

 

2) OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA 

Sposoby poszerzania składu LGD o kolejnych partnerów: 

W procedurze sposobu rozszerzania składu LGD o kolejnych partnerów należałoby wyróżnić: 

- czynności faktyczne – polegające na ustaleniu kręgu potencjalnych członków LGD i wytworzeniu w 

świadomości potrzeby i przekonania konieczności włączenia się w realizację celów zawartych w LSR; 

- czynności formalno-prawne – pozwalające ocenić czy wszyscy potencjalni partnerzy spełniają 

warunki członkostwa określone przepisami prawa i statutu LGD. 

Czynności faktyczne. 

Czynności zmierzające do poszerzenia składu LGD polegały na działaniach promocyjnych 

celów LGD oraz wskazywały korzyści dla obszarów wiejskich w wyniku realizacji tych celów. LGD 

osiągnęła to za pomocą akcji plakatowych, ulotkowych oraz spotkań z potencjalnymi partnerami gdzie 

przekazane były niezbędne informacje o Stowarzyszeniu oraz o sposobie nabycia członkostwa. Fakt 

realizacji II Schematu Pilotażowego Leader+ w latach 2007-2008 był znakomitym narzędziem w 

promowaniu Stowarzyszenia i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

W perspektywie LGD zamierza w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego rozszerzyć swoje 

struktury również o inne osoby prawne. 

 

3) CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD ALBO JEJ PARTNERÓW I 
SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD 

 

          26 maja 2006 r. z inicjatywy samorządu i przedstawicieli środowisk społeczno-gospodarczych 

zostało założone Stowarzyszenie Dolina Wełny, na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1996 r. Prawo 

o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855 z późniejszymi zmianami). Założycielami było 

19 osób fizycznych pochodzących z obszaru działania siedmiu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 

spójnych przestrzennie i funkcjonalnie, tj. Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, 

Skoki, Wapno i Wągrowiec. W marcu 2007 teren działania Stowarzyszenia poszerzono o gminę 

wiejską Damasławek oraz przedstawicieli środowisk społeczno-gospodarczych. 

        Wraz ze zmianą zasad prawodawstwa w zakresie funkcjonowania LGD (Ustawa z dnia 7 

marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 

września 2005 r. w sprawie wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277 z 21.10.2005 str. 1), powstała konieczność i 

możliwość przyjęcia w skład członków zwyczajnych Stowarzyszenia osób prawnych (m.in. jednostek 

samorządu gminnego) co zostało zrealizowane na przełomie 2008-2009 roku. 
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Aktualnie w skład członków Stowarzyszenia Doliny Wełny wchodzi dziewięć osób prawnych 

(osiem wymienionych powyżej gmin oraz Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej) oraz 67 osób 

fizycznych reprezentujących środowiska społeczne i gospodarcze.  

Struktura trójsektorowości Stowarzyszenie „Dolina Wełny” przedstawia się aktualnie 

następująco: 

Sektor publiczny (samorządowy) – 8 
Sektor społeczny – 50 
Sektor gospodarczy – 18 

Spis członków LGD umieszczono w załączniku w aneksie. 
Zorganizowanie 14 Gal Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych na obszarze 8 

gmin pozwoliło zaktywizować środowisko wiejskie, Koła Gospodyń Wiejskich, rolników i 

rękodzielników oraz przedsiębiorców. Z kolei system szkoleń prowadzonych w trakcie realizacji II 

Schematu, spełniał rolę promocyjną Stowarzyszenia, jak i edukacyjną – szczególnie w priorytetach 

działalności pozarolniczej i mikroprzedsiębiorstwach. Powyższa działalność spowodowała wzrost 

liczby członków Stowarzyszenia z 19 (założyciele) do 76 i to głównie ze środowisk społeczno-

gospodarczych. 
 

4) STRUKTURA RADY STOWARZYSZENIA  
 a) W skład Rady Stowarzyszenia wchodzi: 

- 7 przedstawicieli samorządu gminnego (w tym 4 wójtów, 3 burmistrzów) 

- 10 przedstawicieli środowisk  społeczno-gospodarczych 

         Są to: 

1. Andrzej Banaszyński – reprezentant  Gminy Mieścisko 
2. Andrzej Bąk – reprezentant Gminy Wapno 
3. Błażej Cisowski – sektor społeczny 
4. Mieczysław Durski – reprezentant Miasta i Gminy Gołańcz 
5. Andrzej Dziuma – reprezentant sektora gospodarczego 
6. Adam Grzewiński – sektor społeczny 
7. Bogusław Janus – sektor społeczny 
8. Małgorzata Jazgar – sektor społeczny 
9. Tadeusz Kłos – reprezentant Miasta i Gminy Skoki 
10. Radosław Kubisz – sektor społeczny 
11. Joanna Lubawa – sektor społeczny 
12. Beata Mączyńska – sektor społeczny 
13. Przemysław Majchrzak – reprezentant Gminy Wagrowiec 
14. Krystyna Rusiewicz-Woźny – sektor społeczny 
15. Maciej Sobczak – reprezentant Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski 
16. Karolina Stefaniak – sektor społeczny 
17. Andrzej Szewczykowski – reprezentant  Gminy Damasławek 

Analiza składu Rady wykazuje, iż 7 członków reprezentuje sektor publiczny (samorządowy), 

sektor społeczny 9 osób, sektor gospodarczy 1 osoba – tym samym spełniony jest warunek, iż co 

najmniej 50 % członków Rady stanowią przedstawiciele sektora społeczno-gospodarczego. 

Pozostałe informacje dotyczące przedstawicielstwa danego sektora oraz wiedzy i umiejętności 

członków Rady zawarte są w załączniku nr 11 do niniejszego wniosku. 
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b) Sposób powołania i zmiany składu ciała decyzyjnego 

Paragraf 34a Statutu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zakłada, iż w skład Rady 

Stowarzyszenia powoływanej przez Walne Zebranie Członków, który jest organem decyzyjnym 

wchodzi od 17-21 przedstawicieli środowisk samorządowych i społeczno-gospodarczych. 

          Podstawowe zasady funkcjonowania, wyboru członków Rady zawarte są w § 34a. Statutu 

Stowarzyszenia natomiast szczegółowe zasady funkcjonowania  Rady Stowarzyszenia zostały zawarte 

w Regulaminie Pracy Rady, który został uchwalony na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 

4.02.2009 r. (w załączniku). Do wniosku o wybór LGD w § 25. zapisano możliwość wyłączenia 

członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia 

wątpliwości co do jego bezstronności w przypadkach wymienionych ww. paragrafów. 

        Statut zawiera również informacje (§ 21. p. 7) dotyczące przypadków ustąpienia w toku 

kadencji, z jakichkolwiek przyczyn od 1-5 członków Rady, gdzie uzupełnienie składu może nastąpić 

w drodze kooptacji na podstawie wniosku Przewodniczącego Rady, potwierdzonego uchwałą Zarządu. 

W pozostałych przypadkach obowiązują wybory uzupełniające. Istotnym zapisem statutowym jest § 

21. pkt. 4. gdzie wskazano, iż nie można łączyć funkcji członka Zarządu, Rady i członka Komisji 

Rewizyjnej.  

 

c) Rola i zadania ciała decyzyjnego 
Podstawowym organem decyzyjnym Stowarzyszenia, jak już wcześniej podkreślono jest Rada 

Stowarzyszenia. W skład Rady wchodzą: 

a) przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami zwyczajnymi LGD; 

b) przedstawiciele podmiotów sektora społecznego i gospodarczego. 

Do zadań Rady należy: 

a) Wybieranie projektów realizowanych w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii 

Rozwoju; 

b)  Podejmowanie uchwał w zakresie wyboru operacji zgodnie z art. 62 ust. 4. Rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L277 z 

21.10.2005 r. str. 1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej 

Strategii Rozwoju; 

c) Opracowanie regulaminu Rady, określającym procedury wyłączenia członka rady od udziału w 

dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości 

co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się członka rady o wybór jego 

operacji. 

Rada liczy od 17 do 21 członków. 

Rada pracuje według uchwalonego regulaminu, który stanowi załącznik do wniosku. 
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5) ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ORGANU 
DECYZYJNEGO LGD 

       
a) Rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD  

 Rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy LGD określa Statut Stowarzyszenia LGD 
Dolina Wełny (w załączniku).  
Zgodnie z tym dokumentem, organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie, 
b) Zarząd,   
c) Komisja Rewizyjna, 
d) Rada Stowarzyszenia. 

Walne Zebranie: 
- Jeżeli ilość członków Stowarzyszenia przekroczy liczbę 100, Walne Zebranie zostaje  
    zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego  
    Zebranie. Na każdych trzech członków jest wybierany, na roczną kadencję, jeden delegat.  
    Regulamin wyboru delegatów określi Zarząd. 
- Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady trwają 3 lata. 
- Nie można łączyć funkcji członka Zarządu, Rady i członka Komisji Rewizyjnej. Członkami  
    Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące w stosunku pokrewieństwa,   
    powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
- W wypadku ustąpienia w toku kadencji, z jakichkolwiek przyczyn, 2 członków Zarządu lub 1  
    członka Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składów może nastąpić w drodze kooptacji na podstawie  
    wniosków: odpowiednio Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kooptacja  
    następuje na podstawie podjętej Uchwały Zarządu lub Uchwały Komisji Rewizyjnej. W tym trybie  
    można maksymalnie uzupełniać do 2 członków Zarządu lub 1 członka Komisji Rewizyjnej. W  
    pozostałych przypadkach obowiązują wybory uzupełniające. 
- W wypadku ustąpienia w toku kadencji, z jakichkolwiek przyczyn, Prezesa Zarządu  
    Stowarzyszenia, Przewodniczącego Rady lub co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, Zarząd  
    w terminie 2 miesięcy od daty ustąpienia, zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze.  
    Kadencja dotychczasowych władz, Zarządu Stowarzyszenia, Rady i Komisji Rewizyjnej, ulega  
    odpowiednio skróceniu. 
- W wypadku ustąpienia w toku kadencji, z jakichkolwiek przyczyn, od 1-5 członków Rady 
    uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji na podstawie wniosku Przewodniczącego  
    Rady, potwierdzonego uchwałą Zarządu. W pozostałych przypadkach obowiązują wybory  

    uzupełniające. 
- Zwyczajne Walne Zebrania członków są zwoływane przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu:  

a) wyborcze, co 3 lata z uwzględnieniem § 21. pkt. 5. i 6. Statutu, 
b) sprawozdawcze – po upływie każdego roku, w I kwartale następnego roku kalendarzowego.  

- Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu 
    tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za  
    wyborami w głosowaniu jawnym.  
- Podczas każdego Sprawozdawczego Walnego Zebrania udziela się absolutorium, zwykłą  
    większością głosów. W wypadku nie udzielenia absolutorium Komisja Rewizyjna w terminie  
    2 miesięcy zwołuje Walne Zebranie Wyborcze. 

- Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz w ciągu 30  
    dni od daty złożenia wniosku przez: 
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a) Komisję Rewizyjną, 
b) jedną piątą liczby członków Stowarzyszenia (z uwzględnieniem § 21. pkt. 2. Statutu). 

- Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty złożenia  
    wniosku może ono być zwołane przez Komisję Rewizyjną. 
- O terminie i miejscu Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków pisemnie  
    listem poleconym. lub w inny skuteczny sposób (drogą elektroniczną) na 2 tygodnie przed jego  
    terminem. Zawiadomienie musi zawierać proponowany porządek obrad.  
- W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej lub  
   członków porządek obrad musi zawierać punkty wskazane we wniosku.  
- Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania może zostać zmieniony lub rozszerzony przez  
    uczestników Walnego Zebrania. Zasada ta nie dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
- Aby Walne i Nadzwyczajne Walne Zebranie  członków było władne do podejmowania uchwał  
    musi w nim uczestniczyć co najmniej 1/4 ogółu członków. 
- W przypadku zmian w Statucie i decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia obecnych musi być  
    połowa członków Stowarzyszenia. 
- Uchwały Walnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością  
    głosów, oprócz uchwał opisanych w § 24. pkt. 7. 
- Uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko  
    wtedy gdy opowie się za nimi 2/3 członków obecnych na Zebraniu.  
- Z zastrzeżeniem przewidzianym w § 22. pkt. 2 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. 
 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
- Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.  
- Rozpatrywanie odwołań i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej 

oraz udzielaniu Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem.  
- Wybór składu Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.  
- Rozstrzyganie odwołań od uchwał o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia w 

wypadkach przewidzianych w § 13. ust. 2. i §14. ust. 3. 
- Rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykluczeniu członka Stowarzyszenia w wypadku 

przewidzianym w § 17. ust. 2.  
- Określanie wysokości składki członkowskiej.  
- Decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej. 
- Uchwalanie zmian w Statucie.  
- Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.  
- Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia dla których Statut nie ustala właściwości 

innych władz Stowarzyszenia.  
Walne zebranie może powołać Radę Programową jako organ opiniodawczy Stowarzyszenia  
określając jej skład ilościowy i regulamin. Członkami Rady Programowej mogą być również osoby 
nie będące członkami Stowarzyszenia za wyjątkiem sekretarza Rady którego powołuje Zarząd 
Stowarzyszenia. Rada Programowa wybiera ze swego składu Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego. 

Do zadań Rady Programowej należy: 
- opiniowanie projektów programu działania Stowarzyszenia, 
- konsultowanie wniosków i opinii Zarządu do instytucji stanowiących i organizacji, 
- wypowiadanie się w innych sprawach należących do zakresu zadań Stowarzyszenia 

przedłożonych przez członków, Zarząd lub Komisję Rewizyjną. 
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Walne Zebranie może powołać Komisję Szkoleń, dla usprawnienia pracy Stowarzyszenia w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji i przeprowadzaniu szkoleń. Dla usprawnienia 
pracy Stowarzyszenia Walne Zebranie może powołać także inne komisje branżowe. Członkami 
Komisji mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Komisja określa jej regulamin oraz wybiera 
ze swego składu Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego. 
Żaden z członków organu decyzyjnego nie jest zatrudniony w Biurze LGD i określona została 
procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w 
razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. 

 W skład Zarządu wchodzą: 
a) Prezes,    b) Wiceprezes,   c) Skarbnik,     d) Sekretarz    e) Członek Zarządu. 

Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Wyboru 
pozostałych członków Zarządu z podziałem na funkcje dokonuje Walne lub Nadzwyczajne Zebranie 
Członków Stowarzyszenie na wniosek Prezesa Zarządu lub członka Stowarzyszenia, spośród 
członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Do kompetencji Zarządu należy: 

- Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.  
- Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.  
- Uchwalenie regulaminu Zarządu.  
- Przyjmowanie i wykreślanie z listy członków.  
- Uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia.  
- Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.  
- Prowadzenie działalności gospodarczej.  
- Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.  
- Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.  
- Prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia.  
- Wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.  
- Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.  
- Przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie na 

podstawie przepisów SPO.  
- Powołanie Biura Organizacyjnego Stowarzyszenia i ustalenie jego regulaminu. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące. Zasady 
zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu. Uchwały Zarządu 
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 członków. W razie równego 
podziału głosów decyduje głos Prezesa.  
Biuro Organizacyjne Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia podległą 
Zarządowi i kieruje pracami organizacyjnymi, przygotowawczymi oraz monitorującymi wykonanie 
operacji. zatwierdzonymi do wykonania przez Radę. Jak już powyżej wspomniano żaden z członków 
organu decyzyjnego nie jest zatrudniony w Biurze LGD. 
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Do zadań Komisji 
Rewizyjnej należy: 

- Kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia.  
- Kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem 

przez Zarząd.  
- Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd.  
- Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawach udzielenia 
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absolutorium Zarządowi.  
- Zwoływania Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z 

przeprowadzonej kontroli. Posiedzenie Zarządu winno się odbyć w terminie 10 dni od daty 
złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną. 

- Wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.  
- Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów jej składu.  

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego     
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób 
wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji. 
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia wybiera Radę Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia 
składa się z 17-21 członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.  

- W skład Rady wchodzi po 1 przedstawicielu jednostki organizacyjnej samorządu będącego 
członkiem Stowarzyszenia. 

- Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1. lit. b i c. 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych podmiotów 
reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje 
zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz podmiotami 
odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet – wybieranych i 
odwoływanych przez Walne Zebranie.  

- Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.   
- Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub Zastępca.  
- Do kompetencji Rady należy:  

⋅ wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
(LSR), 

⋅ ustalenie kolejności operacji. 
- Uchwały Rady dokonujące wyboru operacji oraz ustalania kolejności ich realizacji zapadają 

zwykłą większością głosów przy obecności 3/5 składu Rady.  
- Rada pracuje na podstawie przyjętego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie 

Członków.  
- Na wniosek Zarządu Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady 

w terminie jednego tygodnia.  
- Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:  

⋅ śmierci członka Rady, 

⋅ pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie, 

⋅ odwołania członka Rady przez Walne Zebranie Członków. 
 
Wolontariat i staże w biurze LGD. 

Dla rozwoju kapitału ludzkiego na obszarze działania Stowarzyszenia, Biuro Stowarzyszenia 
planuje korzystać – w ramach swoich możliwości organizacyjnych – z pomocy wolontariuszy. 
Dopuszcza się możliwość wolontariatu stałego (np. przy obsłudze strony internetowej LGD) i 
okazjonalnego (np. przy organizowanych przedsięwzięciach informacyjnych, promocyjnych). 
Stowarzyszenie – w miarę potrzeb i możliwości – w porozumieniu z Powiatowymi Urzędami Pracy, 
organizować będzie staże i praktyki w Biurze Stowarzyszenia. 
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b) Regulamin funkcjonowania LGD 

Podstawowym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania Stowarzyszenia jest Statut 

Stowarzyszenia (w załączniku). 

c) Procedura rekrutacji pracowników, w tym wymagania konieczne i pożądane 

 

� KALENDARIUM NABORU PRACOWNIKÓW  
1. W ramach procedury naboru pracowników przewidujemy następujące działania: 

a) w miesiącach październik 2009 r. (stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych 
oraz wdrażania LSR) i pierwszym kwartale 2011 r. (stanowisko ds. promocji i 
współpracy) ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia o naborze 
pracowników z wyszczególnieniem:: 

- rodzaju stanowisk, na które są poszukiwani pracownicy, 
- zakresu głównych obowiązków, 
- wymagań niezbędnych, 
- wymagań dodatkowych, 
- terminu i miejsca składania ofert, 
- dokumentów, które należy złożyć; 

b) tej samej treści ogłoszenie umieszczone zostanie na tablicach ogłoszeniowych gmin – 
członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” o naborze 
pracowników do Biura LGD.  

2. W miesiącu październiku 2009 r. i lutym 2011 r.  Zarząd Stowarzyszenia dokona oceny 
formalnej otrzymanych ofert i przeprowadzi merytoryczne rozmowy kwalifikacyjne z 
kandydatami. Następnie wybierze kandydatów do pracy w Biurze LGD. 

3. W miesiącu październiku 2009 r. i lutym 2011 r. nastąpi podpisanie umów o pracę z 
potencjalnymi pracownikami  

4. W przypadku gdy powstaną trudności z naborem (brak ofert) rozszerzymy informację o 
zatrudnieniu w Biurach Pośrednictwa pracy, a nawet poprzez ogłoszenia w lokalnych mediach 
(prasa, telewizja). 

 

� REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA W BIURZE 
ORGANIZACYJNYM STOWARZYSZENIA ”DOLINA WEŁNY” 

 

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Biurze Stowarzyszenia 
„Dolina Wełny”. W Regulaminie są odwołania do załączników, które dołączono do niniejszego 
opracowania. 
 

Rozdział I. 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej  
na stanowiska w Biurze Stowarzyszenia 

 

§. 1 

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Prezes Zarządu. 

2. Rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko następuje po podjęciu 

Uchwały przez Zarząd 
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Rozdział II. 

Etapy naboru 
 

§. 2 

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Biurze Stowarzyszenia. 

2. Składanie dokumentów aplikacyjnych. 

3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych. 

4. Ogłoszenie listy kandydatów i rozmowa kwalifikacyjna. 

5. Selekcja końcowa kandydatów. 

6. Sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko. 

7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę. 

8. Ogłoszenie wyników naboru. 

 

Rozdział III. 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Biurze Stowarzyszenia 
 

§. 3 

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku umieszcza się obligatoryjnie na stronie internetowej 

Stowarzyszenia oraz na tablicach informacyjnych gmin członków Stowarzyszenia „Dolina 

Wełny”. 

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera: 

a) nazwę i adres Stowarzyszenia, 

b) określenie stanowiska, 

c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem ze wskazaniem, które z nich są 

niezbędne, a które dodatkowe, 

d) wskazanie zadań wykonywanych na stanowisku, 

e) wskazanie wymaganych dokumentów, 

f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów. 

3. Ogłoszenie będzie znajdowało się na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na tablicy 

ogłoszeń przez 45 dni kalendarzowych. 

4. Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1. 

 

Rozdział IV. 

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych 
 

§. 4 

1. Po ogłoszeniu umieszczonym  na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń następuje 

przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na 

wolnym stanowisku w siedzibie Stowarzyszenia. 

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się: 

a) list motywacyjny, 

b) życiorys – curriculum vitae, 

c) kserokopie świadectw pracy, 

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
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e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

f) oryginał kwestionariusza osobowego. 

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami 

formalnymi określonymi w ogłoszeniu. 

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata 

do pracy na wolnym stanowisku. 

 

Rozdział V. 

Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne 
 

§. 5 

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej 

selekcji, umieszcza się na stronie internetowej Stowarzyszenia i na tablicach ogłoszeniowych 

gmin listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. 

2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca 

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie 

internetowej Stowarzyszenia do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. 

4. Wzór listy stanowi Załącznik nr 2. 

 

Rozdział VI. 

Selekcja końcowa kandydatów 
 

§. 6 

1. Na selekcję końcową składa się rozmowa kwalifikacyjna. 
 

§. 7 

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i 

weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać: 

a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie 

powierzonych obowiązków, 

b) posiadaną wiedzę na temat Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, 

c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio 

przez kandydata, 

d) cele zawodowe kandydata. 

3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza trzy osobowa komisja złożona z Prezesa Zarządu i 

dwóch członków Zarządu. 

4. Każdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali 1-5. 

5. Wzór kwestionariusza oceny kandydata stanowi Załącznik nr 3. 
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Rozdział VII. 

Ogłoszenie wyników 
 

§. 8 

1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, 

który w selekcji końcowej, uzyskał najwyższą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest 

przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie. 

 

Rozdział VIII. 

Sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy 
 

§. 9 

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

a) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz 

imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, 

b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego 

wyboru, 

c) wzór protokołu stanowi Załącznik nr 4. 

 

Rozdział IX. 

Informacja o wynikach naboru  
 

§. 10 

1. Informacje o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia 

wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku 

nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

2. Informacja , o której mowa w pkt. 1 zawiera: 

- nazwę i adres Stowarzyszenia, 

- określenie stanowiska, 

- imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania, 

- uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia 

żadnego kandydata. 

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się na stronie internetowej Stowarzyszenia przez 

okres co najmniej 30 dni. 

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia 

nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej 

osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokóle tego naboru. Przepisy pkt. 

1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Wzór ogłoszenia stanowią Załączniki nr 5 i 5a. 
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Rozdział X. 

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi 
 

§.11 

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną 

dołączone do jego akt osobowych. 

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego 

etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie zniszczone. 

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez 

zainteresowanych. 

 

� Procedura rekrutacji pracowników, wymaga określenia wymagań koniecznych  

i pożądanych na danym stanowisku. Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela: 

 
WYMAGANIA KONIECZNE I PO ŻĄDANE NA DANYM STANOWISKU 

 

Lp. Stanowisko Wymagania konieczne Wymagania poŜądane 

1 

Dyrektor 
Biura/Prezes 

Zarządu 

 
- wykształcenie wyŜsze, 
- co najmniej 5-letni staŜ pracy, 
- doświadczenie kierowania 
zespołem, 
- zdolności organizacyjne, 
- znajomość ustaw i przepisów 
wykonywanych w zakresie 
wdraŜania osi 4 Leader, 
- umiejętność obsługi komputera, 
- dyspozycyjność. 

- znajomość zagadnień 
związanych z PROW 2007-
2013, 
- dobra znajomość obszaru 
objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju, 
- zdolność analitycznego 
myślenia, rozwiązywania 
problemów i podejmowania 
decyzji, 
 
 

2 

Stanowisko ds. 
organizacyjno-
administracyjnych 
oraz wdraŜania LSR 
 

- wykształcenie średnie, 
- praktyczna znajomość obsługi   
komputera, 
- dyspozycyjność, 
- dobra organizacja pracy, 
- wysoka kultura osobista, 
znajomość etykiety oraz zasad 

kreowania wizerunku 
 

- wykształcenie w kierunku 
administracyjnym, 
- prawo jazdy kat. B, 
- wiedza w zakresie PROW 
2007-13 oraz w zakresie 
wdraŜania osi 4 Leader  
 

 
 

3 

Stanowisko ds. 
promocji i 
współpracy 

- wykształcenie wyŜsze, 
- co najmniej 3 letni staŜ pracy, 
- doświadczenie w pracy 
administracyjno- menadŜerskiej. 
 
 

- wykształcenie na 
kierunku zarządzanie i  
marketing, 
- doświadczenie w 
przygotowywaniu kompanii 
informacyjno-
promocyjnych, 
- znajomość obszaru 
objętego Lokalną Strategią 
Rozwoju, 
- prawo jazdy kat. B 
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d) Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o 

określonych wymaganiach 

Jak powyżej wskazano w przypadku gdy powstaną trudności z naborem (brak ofert) 

rozszerzymy informację o zatrudnieniu w Biurach Pośrednictwa pracy, a nawet poprzez ogłoszenia w 

lokalnych mediach (prasa telewizja). Dalsza procedura jest zgodna z przyjętą i opisaną procedurą 

naboru. 

 

e) Opisy stanowisk 

 

Struktura organizacyjna Biura LGD Stowarzyszenie 

„Dolina Wełny” (opisy stanowisk) 

 

1. Dyrektor Biura/Prezes Zarządu � umowa zlecenie 

2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych oraz wdrażania LSR � 1 etat 

3. Stanowisko ds. promocji i współpracy � ½ etatu lub umowa zlecenie 

4. Stanowisko ds. wniosków i wsparcia doradczego � 1 doradca zewnętrzny (umowa zlecenie 

lub umowa z tytułu prowadzonej działalności) 

Prowadzenie spraw finansowo-księgowych, usług prawnych oraz innych usług specjalistycznych 

może być zlecane osobom lub specjalistycznym firmom – posiadającym stosowne uprawnienia w tym 

zakresie. 
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Stanowisko 1. 
Dyrektor Biura – 1 etat 
 

Stowarzyszenie 
„Dolina Wełny” 

 
OPIS STANOWISKA PRACY 

Stanowisko 
bezpośredniego 
przełożonego 

Wiceprezes Zarządu 

Stanowiska 
podległe 

-     ds. organizacyjno-administracyjne 
- ds. promocji i współpracy 
- ds. wniosków i wsparcia doradczego 

Liczba osób podległych 10 

Cel stanowiska: realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego PROW 2009-2015 
            i LSR dla Stowarzyszenia Dolina Wełny 

Zakres odpowiedzialności: koordynacja i kontrola wykonania zadań w celu realizacji  
             ww. harmonogramu 

1. Planowanie działań 
 

 
- z zakresu przygotowania i ogłaszania naboru wniosków 
- z zakresu kontaktów międzynarodowych i krajowych 
- związanych ze współpracą z Zarządem Stowarzyszenia 
      i Radą Stowarzyszenia 

2. Bieżąca realizacja 
działań 

- z zakresu bieżącej działalności Biura Organizacyjnego 
- z zakresu public relation (strona internetowa, media) 

3. Nadzorowanie 
realizacji działań 

- podległych pracowników wg odpowiedzialności i kompetencji 

4. Kierowanie zespołem - koordynacja i nadzór nad pracą całego zespołu pracowników 
Biura organizacyjnego 

WYMAGANE KWALIFIKACJE: 
 
Wykształcenie Wyższe 

 

Doświadczenie  co najmniej 5-letni staż pracy 
doświadczenie kierowania zespołem 

Umiejętności zdolności organizacyjne, znajomość ustaw i przepisów 
wykonywanych w zakresie wdrażania osi 4 Leader, 
umiejętność obsługi komputera 

Inne Dyspozycyjność 
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Stanowisko 2. 
Ds. organizacyjno-administracyjnych oraz wdrażania LSR 
 
 

Stowarzyszenie 
“Dolina Wełny” OPIS STANOWISKA PRACY 

Stanowisko 
bezpośredniego 
przełożonego 

Dyrektor Biura Organizacyjnego 

Cel stanowiska:  
zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura, Zarządu i Rady, a także sporządzania i obiegu 
dokumentów związanych z realizacją LSR 
 
Zakres odpowiedzialności: obsługa sekretariatu LGD, posiedzeń Zarządu i  Rady, w tym 
przygotowywanie wniosków o pomoc finansową i sprawozdań z realizacji LSR,  

Planowanie działań Obsługa administracyjna Dyrektora Biura, 
Zarządu Stowarzyszenia,  
Rady Stowarzyszenia 

Bieżąca 
realizacja zadań 

Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora Biura, 
prowadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla 
Dyrektora Biura, sporządzanie pism i innych dokumentów dla 
Dyrektora Biura, zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów, 
gromadzenie materiałów Rady i Zarządu Stowarzyszenia, 
prowadzenie rejestru delegacji służbowych, prowadzenie 
korespondencji elektronicznej obsługa połączeń telefonicznych, 
faksowych, 
tworzenie sprawozdań i wniosków o pomoc finansową 
 

Odpowiada służbowo za: Przestrzeganie dyscypliny pracy, należyte zabezpieczenie 
dokumentów, pieczęci i materiałów dotyczących Rady i Zarządu 
Stowarzyszenia, ochronę danych osobowych przed dostępem osób 
nieupoważnionych 
 

WYMAGANE KWALIFIKACJE: 

Wykształcenie średnie / pożądane  kierunku administracyjnym/ 

Doświadczenie nie dotyczy 

Umiejętności Obsługa komputera, programów Microsoft Office (Word, Excel) 
Wysoka kultura osobista, znajomość etykiety oraz zasad kreowania 
wizerunku 
Prawo jazdy kat. B 
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Stanowisko 3. 
Stanowisko ds. promocji i współpracy 
 
 

Stowarzyszenie 
„Dolina Wełny” OPIS STANOWISKA PRACY 

Stanowisko 
bezpośredniego przełożonego Dyrektor Biura Organizacyjnego 

 
Cel stanowiska: inicjowanie i koordynacja działań promocyjnych i programów współpracy 

Odpowiada służbowo za: Przygotowanie działań informacyjnych, promocyjnych i 
kulturalnych, 
Współpraca z mediami, 
Organizacja imprez wewnętrznych, 
Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą 
międzyregionalną i międzynarodową 

WYMAGANE KWALIFIKACJE: 

Wykształcenie  Wyższe /pożądane na kierunku zarządzanie i marketing/ 
 

Doświadczenie Co najmniej 3 letni staż pracy w pracy administracyjno-
menadżerskiej /pożądane w przygotowaniu kampanii 
informacyjno-promocyjnych/ 
 

Umiejętności Obsługa komputera, programów Microsoft Office (Word, 
Excel), 
Prawo jazdy kat. B 
Znajomość obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. 
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f) Zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” od miesiąca listopada 2009 roku 
posiada profesjonalnie zorganizowane i wyposażone biuro. 

Biuro mieści się w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 24 i składa się z dwóch pomieszczeń o 
łącznej powierzchni 48 m2 i znakomicie spełnia swoje funkcje, zarówno pod względem komfortu 
pracy pracowników etatowych, jak i kontaktów z beneficjentami. 

W celu sprawnego działania LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” biuro zostało 
wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne oraz meble. 

Biuro Stowarzyszenia „Dolina Wełny” nie jest równocześnie jego siedzibą. 
 
 

Powierzchnia biura: 48 m2 
Liczba pomieszczeń: 2 biurowe (30 m2 i 18 m2) 
Liczba stanowisk pracy: docelowo 3 

Wydzielone miejsce na 
archiwum: 

W jednym z pomieszczeń biurowych zorganizowano miejsce 
przeznaczone na archiwum. Wyposażone jest w szafę zamykaną na 
klucz, w której przechowywane są dokumenty. 

Możliwość obsługi 
potencjalnych beneficjentów: 

W biurze wydzielone zostało miejsce do obsługi interesantów. 

Dostęp do Internetu: Stały dostęp do Internetu bezprzewodowego. 
Dostępny sprzęt biurowy: • Laptopy – 3 szt. 

• Rzutnik multimedialny z ekranem 

• Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka z drukarką i 
skanerem) 

• Drukarka kolorowa oraz skaner 

• Telefon z faksem 

• Aparat fotograficzny 

• Meble biurowe 
Dane adresowe biura Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec 

Tel./Fax: (67) 25-52-489 
e-mail 1: biuro_dolinawelny@o2.pl 
e mail 2: stowarzyszenie@dolinawelny.eu 
www: www.dolinawelny.eu 

 

 

Żaden z członków organu decyzyjnego nie jest zatrudniony w Biurze LGD. 
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6) KWALIFIKACJE I DO ŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZACYCH W 
SKŁAD CIAŁA DECYZYJNEGO  

 

Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów zawarte są w załącznikach nr 11 i 

17 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR  (podlegają aktualizacji w zależności od zmiany 

składu decyzyjnego). 
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2. OPIS OBSZARU 
 

1)  UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNE  
 

a) Zasięg i podział terytorialny (uwarunkowania przestrzenne) 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” obejmuje obszar 8 gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich, w województwach (Ryc. 1, Tabela 1): 

- wielkopolskim – powiat wągrowiecki: Damasławek (gmina wiejska), Gołańcz (gmina 
miejsko-wiejska), Mieścisko (gmina wiejska), Skoki (gmina miejsko-wiejska), Wapno 
(gmina wiejska) oraz Wągrowiec (gmina wiejska), 

- wielkopolskim – powiat obornicki: Rogoźno (gmina miejsko-wiejska), 

- kujawsko-pomorskim – powiat żniński: Janowiec Wielkopolski (gmina miejsko-
wiejska). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ryc. 1. LGD „Dolina Wełny” na tle Polski w podziale na jednostki administracyjne 
 

Miasto Wągrowiec nie przynależy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, jednakże będąc 
węzłowym systemem miejskim wywiera olbrzymi wpływ na rozwój funkcjonalny analizowanego 
obszaru. Wągrowiec jest siedzibą Starostwa Powiatowego – jednostki terytorialnej, która w całości 
należy do obszaru działania Stowarzyszenia. Jako stolica powiatu pełni funkcję subregionalnego 
centrum: edukacji, ochrony zdrowia, oraz kultury i sztuki. 

Wielofunkcyjn ść krajobrazu wiejskiego i rolniczego opisywanego obszaru podkreśla 
bogactwo upraw rolnych w krajobrazie, niski stopień urbanizacji jako efekt niskiego 
zaludnienia oraz różnorodność fizjonomiczna krajobrazu wyrażona obecnością obszarów 
leśnych i wód powierzchniowych (Tabela 1). Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia różnicuje 
zarówno powierzchnia (od 44,2 km2 do 349,8 km2), jak i gęstość zaludnienia (od 33,1 os./km2 do 79 
os./km2). Uśredniając miary, cały obszar jest typowo rolniczym, z dominacją użytków rolnych 
zajmujących 62,9 % całości obszaru LGD „Dolina Wełny” (przy średniej dla województwa 
wielkopolskiego 50,3 %).  Również rozkład gęstości zaludnienia jest zdecydowanie niższy, wynosi 
55,5 os./km2, przy średniej dla województwa wielkopolskiego 113 os./km2. Udział gruntów pod 
lasami wynosi 16,1 % i jest znacznie niższy niż w województwie (25,3 %). Czynnikiem wiążącym 

GOŁA ŃCZ

WĄGROWIEC

SKOKI

ROGOŹNO

POWIAT WĄGROWIECKI
POWIAT OBORNICKI
POWIAT ŻNIŃSKI

WAPNO

MIE ŚCISKO

DAMASŁAWEK

JANOWIEC
WIELKOPOLSKI
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wszystkie jednostki terytorialne jest obecność rzeki Wełny, która w układzie południkowym 
przecina cały obszar wraz z dochodzącymi do niej promieniście dopływami.  

 

Tabela 1. Podział terytorialny LGD „Dolina Wełny” 
 

 
Opracowano na podstawie: http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/wybrane_cechy.wymiary 

b) Uwarunkowania geograficzne  
Ukształtowanie powierzchni. 

Dominantą krajobrazową jest krajobraz rolniczy – obszary użytkowane rolniczo 
stanowią 75,7 % całości opisywanego obszaru. Zasadniczym elementem krajobrazu są rozległe 
areały gruntów rolnych, zadrzewienia przydrożne, kępy zadrzewień śródpolnych i przywodnych oraz 
nieliczne kompleksy leśne. Korytarze zieleni wzdłuż systemów dolin rzecznych i rynien jeziornych 
współtworzą mozaikowatość form użytkowania terenu. 

Krajobraz w okresie polodowcowym uległ i wciąż ulega ciągłym przeobrażeniom. 
Intensywna działalność człowieka i postępujące procesy naturalne sprawiła, iż obecny na 
analizowanym terenie krajobraz jest krajobrazem kulturowym, a tylko niewielkie jego fragmenty w 
swym charakterze są zbliżone do naturalnego. W podziale na regiony fizycznogeograficzne T. 
Bartkowskiego opisywany obszar znajduje się w granicach Obniżenia Dolnej Wełny oraz 
częściowo na Pojezierzu Mogilenskim. Dolina pra-Wełny jest współcześnie wykorzystana przez 
Wartę, która wkraczając w rynny lodowcowe wcięła się w dno pradoliny Wełny, tworząc wąską i 

 
Jednostka terytorialna 

 
Typ gminy 

 
Ludność 

[stan na 2006 
r.] 
 

G
ęs

to
ść

 
za

lu
dn

ie
ni

a 
[o

s.
/k

m
2]

 

Powierzchnia 

Ogółem Użytki 
rolne 

Grunty 
pod 

lasami 

Wody powierz-
chniowe 

[km2] [%] 

województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki 

Damasławek 
(18 sołectw) 

wiejska 5 603 53,5 104,7 88,1 2,0 2,0 

Gołańcz 

(25 sołectw) 

miejsko-
wiejska 

8 444 44,0 192,1 76,0 15,0 3,0 

Mieścisko 

(22 sołectwa) 

wiejska 5 961 44,0 135,6 75,4 15,7 0,8 

Skoki 
(27 sołectw) 

miejsko-
wiejska 

8 810 44,0 198,5 56,5 35,8 2,2 

Wapno 
(9 sołectw) 

wiejska 3 132 70,9 44,2 83,1 7,9 0,7 

Wągrowiec 

(43 sołectwa) 

wiejska 11 526 33,1 347,8 69,3 20,0 4,2  

województwo wielkopolskie powiat obornicki 

Rogoźno 
(17 sołectw) 

miejsko-
wiejska 

17 264 79,2 218,0 62,9 26,0 4,5 

województwo kujawsko-pomorskie powiat żniński 

Janowiec         
Wielkopolski 

(21 sołectw) 

miejsko-
wiejska 

9 394 71,8 130,8 94,1 6,4 2,5 

Razem / Średnia ----- 70 134 51,1 1 371,7 75,7 16,1 2,5 
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głęboko wciętą dolinę erozyjną. Do niej uchodzą dopływy, które w swych odcinkach przyujściowych 
posiadają kręty bieg o postaci wgłębionych meandrów.  

Wyraźną cechą mezoregionu są wielkie ciągi rynnowe, przecinające poziomy terasowe 
pradoliny Wełny poprzecznie. Największe jeziora rynnowe zgrupowane są w rynnach 
polodowcowych o promienistym układzie wobec kopalnej doliny Wełny. Wysoczyzna ponacinana 
jest systemem głęboko wciętych długich rynien jeziornych, często o zawiłym przebiegu. 

W regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego LGD znajduje się jest położenie na 
Pojezierzu Wielkopolskim w zasięgu Pojezierza Chodzieskiego i częściowo Pojezierza 
Gnieźnieńskiego. Granicą jednostek jest dolina rzeki Wełny. Całość we wcześniejszych 
opracowaniach geomorfologicznych określana jest mianem Wysoczyzny Gnieźnieńskiej.  

Warunki klimatyczne. 

Lokalne warunki środowiskowe uzależnione są również od położenia geograficznego. 
Stanowi to o odrębności danego regionu poprzez wykształcenie charakterystycznych warunków 
przyrodniczych oraz klimatycznych danego obszaru. W regionalizacji klimatycznej A. Wosia 
opisywany obszar mieści się w zasięgu regionu Środkowopolskiego. Region ten charakteryzują 
nieostre granice wydzieleń, co świadczy o wielu podobieństwach stosunków klimatycznych 
występujących na terenach sąsiadujących. Sytuacją różnicującą jest częstsze występowanie dni z 
pogodą bardzo ciepłą i zarazem pochmurną. Średnio jest ich w roku 38,7 – wśród nich średnio 9,4 to 
dni umiarkowanie ciepłe i słoneczne bez opadu oraz 11,6 dni umiarkowanie ciepłe z dużym 
zachmurzeniem bez opadu. Nieco liczniejsze niż w innych regionach są dni z pogodą przymrozkową 
bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem i opadem – średnio 11,8 w ciągu roku. Częstsze są też dni z 
pogodą umiarkowanie mroźną i zarazem pochmurną bez opadu. Według regionalizacji klimatycznej 
R. Gumińskiego (1948) jest to obręb Dzielnicy Środkowej o stosunkowo korzystnych warunkach 
klimatycznych. 

Zasoby glebowe (klasy bonitacyjne). 

Gleby na analizowanym terenie nie należą do najlepszych. Na obszarze wysoczyzny 
morenowej dominują gleby pseudobielicowe (płowe), poprzedzielane enklawami gleb brunatnych 
czy bielicowych (powstałych z polodowcowych glin i iłów) oraz piaski. Jedynie na północny-
wschód od Wągrowca występują urodzajne gleby węglanowe. W utworach czwartorzędowych w 
systemach dolinnych największą miąższość mają gliny, następnie piaski, a także torf i warstwa 
sapropelowa. W północno-wschodniej części regionu, gdzie występują słabe gleby bielicowe i 
wydmy, obecne są nieliczne na tym terenie kompleksy leśne.  

Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki analizowanego obszaru, o czym 
świadczy wysoki udział użytków rolnych. Aspektem pozytywnym są sprzyjające warunki 
klimatyczne i glebowe. Badany obszar posiada bardzo dobre warunki glebowe dla rolnictwa – 
aż 75,7 % całości obszaru to użytki rolne, w strukturze których przeważają grunty rolne (86,6 
%). Trwałe użytki zielone zajmują 12,6 % użytków rolnych, z kolei sady 0,6 %. 

Analiza udziału gleb według klas bonitacyjnych gruntów ornych wykazała, że aż 22,75 % 
powierzchni zajmują gleby bardzo dobre i dobre klas I-IIIb, a 47,88 % gleby średnie klasy IVa-IVb 
(tabele klas bonitacyjnych i jakości gleb w aneksie). Gleby najlepsze dominują w gminach Wapno 
(41 %), Damasławek (40 %) i Janowiec Wielkopolski (39 %). Gleby najsłabsze zajmują połowę 
gruntów ornych w gminie Skoki (50 %), a także stanowią znaczny udział w gminach Wągrowiec (43 
%), Rogoźno (39 %) i Mieścisko (34 %). W gminie miejskiej Wągrowiec prawie w całości (99 %) to 
gleby słabe i bardzo słabe, często antropogenicznie przekształcone. 
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 Wskaźnik waloryzacji przestrzeni produkcyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa w Puławach jest wymierną oceną jakości czterech elementów przyrodniczych 
odgrywających ważną rolę w gospodarce rolnej – mierzalnych wskaźników charakteryzujących 
jakość gleb, stosunki wodne, rzeźbę terenu oraz klimat. Przyjęte wskaźniki mają charakter ilościowy 
i są wyliczane w oparciu o jednolitą metodykę dla całego kraju na podstawie danych bonitacji 
gruntów, waloryzacji przydatności gleb na podstawie punktacji kompleksów glebowych, 
obrazowanych na mapach glebowo-rolniczych, numerycznego modelu terenu (rzeźba) oraz danych 
meteorologicznych z wielolecia. Takie podejście umożliwia oszacowanie warunków w oparciu o 
metody parametryczne z wykorzystaniem obiektywnych danych przestrzennych. Wskaźniki 
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminach LGD „Dolina Wełny” są bardzo 
zróżnicowane: od 57,3 dla miasta i gminy Wągrowiec, do 76,7 w gminie Wapno. Niska wartość 
wskaźnika dla gminy i miasta Wągrowiec wynika ze wspomnianego udziału gleb słabych i bardzo 
słabych, niekorzystnie przekształconych.  

Cechą charakterystyczną dla realizowanej ZSROW przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 
jest fakt, że część gmin położona jest na terenach ONW1. Powoduje to, że występują w nich gorsze 
naturalne warunki do prowadzenia działalności rolniczej, przez co praca rolnicza jest trudniejsza i 
wymaga większej wiedzy oraz nakładów na produkcję. Pomimo względnie trudniejszych warunków 
do prowadzenia produkcji rolniczej, użytki rolne nie są porzucane przez rolników i nie leżą odłogami 
jak ma to miejsce w innych regionach kraju. Posiadane zasoby gruntów rolnych są wykorzystywane 
na potrzeby produkcyjne, co być może znajduje swoje uzasadnienie w ogólnie wysokiej kulturze 
rolnej wśród gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.  

Analiza udziału kompleksów przydatności rolniczej na gruntach ornych w LGD „Dolina 
Wełny”2 wykazała dominację na badanym obszarze gruntów ornych chronionych, a także obecność 
łąk i pastwisk chronionych (tabela nr 4 w aneksie do rozdziału). Znaczny udział gruntów ornych 

chronionych pretenduje rozwój ekologicznych gospodarstw rolnych opartych na naturalnych metodach 
produkcji rolnej. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców umożliwiłaby nie tylko zwi ększenie 
różnorodności upraw, tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej krajobrazu rolnego, ale także 
podjecie działań na rzecz przetwórstwa żywności regionalnej, zarówno na użytek regionu jak i poza jego 
granice. 
Bogactwa mineralne. 

Procesy geomorfologiczne ukształtowały nie tylko dostępność, ale i obecność surowców 
naturalnych regionu – złóż kopalin użytecznych. Pałuki to kraina historyczno-etnograficzna gdzie 
dostęp do surowców naturalnych odegrało ważną rolę w rozwoju funkcjonalnym regionu. 

Największe znaczenie w kształtowaniu się zasobów miała obecność lądolodu w 
czwartorzędzie, albowiem większą część badanego obszaru (szczególnie na wyniesieniach) 
pokrywają żwiry, piaski i gliny. W obniżeniach terenu przeważają osady biogeniczne: gythie i torfy, 
a obecne są także kreda jeziorna i darniowe rudy żelaza. Wśród osadów polodowcowych występują 
również głazy narzutowe, często znacznych rozmiarów. Osady lodowcowe ukrywają pod swą 
powłoką starsze struktury geologiczne – anhydryty, gips, a także sól kuchenną i potasową (w 
przeszłości eksploatowane w gminie Wapno). 

                                                 
1 W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjowane zostały prace nad uszczegółowieniem wydzielenia 
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Działanie ONW będzie wdrażane w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich (PO ROW) na lata 2007-2013 opracowanego zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 
277 z 21.10.2005) (http://www.lfa.iung.pulawy.pl/list.html). 
2 Analizę przeprowadzono w oparciu o mapy sozologiczne w układzie 1992, w skali 1:50 000, o godłach: N-
33-107-C Szamocin, N-33-107-D Wyrzysk, N-33-118-D Rogoźno, N-33-119-A Margonin, N-33-119-B 
Kcynia, N-33-119-C Wągrowiec, N-33-119-D Janowiec Wlkp., N-33-120-A Żnin, N-33-120-C Rogowo, N-
33-130-B Oborniki, N-33-131-A Murowana Goślina, N-33-131-B Kłecko. 
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 Złoża kruszywa są słabej jakości, występują w niewielkich nagromadzeniach i mogą być 
wykorzystywane na potrzeby lokalne. Osady biogeniczne nie powinny być eksploatowane z racji 
funkcji pełnionych w środowisku przyrodniczym. Współcześnie wykorzystywane są m.in. jako 
naturalne nawozy. 

Omawiany obszar posiadał i posiada złoża kopalin użytecznych, jednakże ich eksploatacja 
na analizowanym terenie doprowadziła do niekorzystnych zmian zasobowych. Zwiększające się 
ilościowe i jakościowe zapotrzebowanie na surowce mineralne sprawia, iż z krajobrazu giną formy 
wodnolodowcowe zbudowane ze żwirów i piasków. Katastrofa górnicza w Wapnie (1977) to efekt 
nieodpowiedzialnej, rabunkowej eksploatacji zasobów solnych, których konsekwencja wciąż tkwią 
w „popękanym” krajobrazie, również społecznym. 

Oprócz funkcji przemysłowo-budowlanej i rolniczej, zasoby surowcowe mogą być 
wykorzystane w geoturystyce i turystyce przyrodniczej. 

 

Zasoby wodne. 

Wody podziemne na opisywanym obszarze ujmowane są z utworów trzeciorzędowych i 
czwartorzędowych. Zasoby czwartorzędowe na terenie LGD „Dolina Wełny” nie są wielkie, 
eksploatowane są głównie wody trzeciorzędowe, na różnych głębokościach. Wody piętra 
trzeciorzędowego w gminie Damasławek to wody subartezyjskie – mają napięte zwierciadło i 
występują pod ciśnieniem kilku atmosfer. Ich zwierciadło stabilizuje się na głębokości 20-25 m p.p.t.  

Na wysoczyźnie morenowej pierwszy poziom wodonośny wód podziemnych jest 
wykorzystywany przez rolnictwo i budownictwo. Zbiorniki w utworach czwartorzędowych, 
charakteryzują się dużą miąższością utworów wodonośnych (20-40 m), a także dużymi zasobami 
statycznymi, lecz słabo odnawialnymi. Szczególną wartość posiada GZWP nr 144 (wielkopolska 
dolina kopalna), z uwagi na swą rozciągłość, a także miąższość oraz zasobność. Jest to 
jednostka o znaczeniu ponadregionalnym, albowiem przecina równoleżnikowo Wielkopolskę 
rozciągając się na zachód i wschód. Udokumentowane obszary tzw. Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych, powinny podlegać szczególnej ochronie. 
 Na opisywanym obszarze również szczególną wartość ma występowanie wód 
geotermalnych. Z opracowań techniczno-ekonomicznych wynika, że na głębokości od 1500 m do 2 

100 m p.p.t. występują pokłady wód geotermalnych o temperaturze dochodzącej do 90 °C. W gminie 
Skoki oraz w mieście Wągrowiec podjęto strategiczne wskazania konieczności wykorzystania 
istniejących zasobów zarówno w celach grzewczych, jak i rekreacyjnych, stwarzając tym samym 
lepsze warunki do rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.  

 
Wody płynące. Obszar LGD „Dolina Wełny” położony jest pomiędzy rzekami Notecią – Wełną – 
Strugą Gołaniecką i Margonińską, w dorzeczu Warty, a w zlewni rzeki Wełny (tabela 5 w aneksie do 
rozdziału).  

Główną rzeką omawianego obszaru jest rzeka Wełna dopływ Warty, o całkowitej 
długości 117, 8 km, odwadnia obszar o powierzchni 2 621,1 km2. W jej dorzeczu znajdują się: 
- Mała Wełna – lewy dopływ rzeki Wełny o długości 83,8 km, wpływa do niej w miejscowości 
Rogoźno na 29,4 km swojego biegu.  
- Struga Gołaniecka prawobrzeżny dopływem Wełny o długości 25,6 km, odwadnia obszar o 
powierzchni 231,6 km2. Na terenie LGD długość rzeki wynosi 13,50 km (bez jezior). Dopływem 
Strugi Gołanieckiej jest Kanał Wapno – Laskownica o długości 21,22 km (bez jezior), płynący przez 
gminy: Gołańcz, Wągrowiec i Wapno.  
- Nielba to prawobrzeżny dopływ Wełny o długości 26,1 km i powierzchni zlewni 158,6 km2. Na 
długości 19,15 km (bez jezior) przepływa przez gminy Wągrowiec i Damasławek. Ciek odwadnia 
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rozległe obszary użytków rolnych. Nad Nielbą, w jej dolnym biegu, zlokalizowany jest Wągrowiec. 
Dopływem rzeki Nielby jest Kanał Łekneński o długości 117,48 km (bez jezior), przepływający 
przez gminy: Wągrowiec i Damasławek. 
Inne cieki to m.in.: Ruda Kożlanka – Nieświastowice o długości 11,45 km (gm. Mieścisko), Kanał 
Kłodzin o długości 10,70 km (gm. Gołańcz), Kcyninka (Kcynka) – lewobrzeżny dopływ Noteci o 
długości 29,7 km, Struga Margoninka o długości 9,60 km (gm. Gołańcz).  
 

Zbiorniki wodne. Na terenie LGD „Dolina Wełny” występują liczne jeziora, różnej wielkości i 
pochodzenia (tabela 6 w aneksie). Dzisiejszy krajobraz tego terenu to przede wszystkim falista 
morena denna z licznymi zagłębieniami powstałymi wskutek wytopienia odosobnionych brył 
lodowca, współcześnie zajętymi przez torfowiska lub maleńkie jeziorka (tzw. oczka wytopiskowe). 
Największe jeziora rynnowe zgrupowane są w rynnach polodowcowych o promienistym układzie 
wobec kopalnej doliny Wełny. Wysoczyzna ponacinana jest systemem głęboko wciętych długich 
rynien jeziornych, często o zawiłym przebiegu. Obecne tu ciągi rynnowe to: 
- rynna gołaniecko-wągrowiecka z jeziorami: Smolary, Laskownickie, Grylewskie, Bukowieckie, 
Kobyleckie, Durowskie, Łęgowskie, Czekanowskie, Wiatrowskie, Łekneńskie, Rgielskie, 
Toniszewskie i Kaliszańskie; 
- rynna rogozińsko-skocka i skocko-wągrowiecka z jeziorami: Dzwonowskim, Księże, Maciejak, 
Lipka, Lisówka, Jeziorko, Włókna, Brzeźno, Skockie, Budziszyńskie, Czarne, Małe, Starskie, 
Rogoźno. 

Nad niektórymi jeziorami obecne są „strefy ciszy” – jest to zadanie realizowane na poziomie 
władz województwa.  

- na jeziorach gminy Skoki położonych w zasięgu Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, 
zostały ustanowione strefy ciszy obejmujące taflę wody i 100 metrowy pas przybrzeżny. 

- w gminie Damasławek na jeziorach i rzekach oraz w 100 metrowym pasie przybrzeżnym  
- wszystkie jeziora w gminie Janowiec Wielkopolski.  

Na terenie LGD „Dolina Wełny” obecne są kompleksy stawów rybnych: 
� gmina Wągrowiec: RSP Łukowo o powierzchni około 155,8 ha. 
� gmina Skoki – Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.: 

- stawy rybne Koralewo o powierzchni 55,07 ha. 
- zespół stawów Piła Młyn – 25 obiektów o powierzchni 78,96 ha, połączone za 

pośrednictwem rzeki Mała Wełna ze stawami w miejscowości Nadmłyn i stawami 
Koralewo. 

- stawy rybne w Antoniewie – 8,68 ha. 
� gmina Gołańcz: stawy Smogulec – Stokłosa (brak danych). 

Gospodarkę rybacką na terenie gminy Wągrowiec prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcji 
Rybackiej i Usługowo-Przetwórczej MAJ Sp.zo.o w Wągrowcu, które użytkuje rybacko jeziora: 
Kaliszańskie Duże, Kaliszańskie Małe, Toniszewo, Grylewo, Bukowiec, Kobylec, Redgoszcz, 
Łekno, Bracholin Duży, Rgielsko, Łęgowo Duże. 
 

Szata roślinna. 
 Grunty pod lasami zajmują zaledwie 16,1 % całości obszaru LGD. Lasy są skupione 
południowej i zachodniej części opisywanego obszaru, często w postaci wspomnianych już 
korytarzy zieleni wzdłuż systemów dolin rzecznych i rynien jeziornych.  

Lasy mają znaczenie gospodarcze, jako miejsce pracy, źródło pozyskania surowca i runa 
leśnego oraz źródło dochodów gmin z tytułu podatków. W strukturze własności przeważają lasy w 
zarządzie Lasów Państwowych. Na obszarze LGD lasy chronione stanowią niewielki procent 
ogólnej powierzchni i występują w gminie Gołańcz. Obecne tereny leśne stanowią naturalny teren 
wypoczynku i rekreacji ruchowej, są dobrze skomunikowane z obszarami zabudowanymi. Stanowią 
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też wyznacznik atrakcyjności obszaru, w kontekście rozwijania turystyki aktywnej opartej na trasach 
turystycznych pieszych, rowerowych i przyszłościowo i konnych, oraz powiązanych z nimi usługi. 
Na badanym obszarze brak zaplecza noclegowo-rekreacyjnego dla potrzeb turystyki myśliwskiej, 
jednakże działa tu aż 14 kół łowieckich. Szczególną wartość użytkową obecnych obszarów leśnych 
nadaje im możliwość realizacji zbieractwa owoców runa leśnego.  

Najwyższy wskaźnik lesistości posiada gmina Skoki (35,8 %), oraz gmina Rogoźno (26,0 
%). Gmina Skoki z racji jakości środowiska naturalnego w znacznej części mieści się w granicach 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. 
 

Formy ochrony przyrody. 
Bio- i georóżnorodność obszaru Doliny Wełny potwierdza obecność licznych form 

ochrony przyrody, a są to: rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszary chronionego 
krajobrazu, użytki ekologiczne oraz pomniki przyrody i obszary Natura 2000.  
1). Rezerwaty przyrody 
� „Promenada” – rezerwat florystyczny (4,41 ha), utworzony w 1987 roku. Położony na 

prawym brzegu Wełny, na zachodnich obrzeżach miejscowości Wełna w gminie Rogoźno, 
powiat obornicki, około 10 km na północny-wschód od Obornik, na terenie Nadleśnictwa 
Durowo, RDLP w Pile. 

� „Wełna”  (wcześniej „Rzeka Wełna”) – rezerwat faunistyczny, utworzony w 1959 roku (9,95 
ha). Obejmuje 3,5 km odcinek rzeki Wełny między mostem i gorzelnią w miejscowości Wełna, 
a mostem i młynem w Jaraczu. Rezerwat położony jest na terenie lasów państwowych w 
leśnictwie Wełna w oddziale leśnym nr 302 – Nadleśnictwo Oborniki. W środkowym biegu 
rzeki Wełny, w gminie Rogoźno, powiat obornicki, RDLP w Obornikach 

�  „Buczyna” (15,71 ha) – leśny rezerwat częściowy. Rezerwat powstał w 4 lutego1958 r., ok. 
1,5 km na południe od miejscowości Nienawiszcz i wschód od Słomowa, w leśnictwie 
Buczyna, Nadleśnictwo Łopuchówko, RDLP w Poznaniu (gmina Rogoźno, powiat 
wągrowiecki). 

�  „D ębina” – rezerwat leśny (30,39 ha), utworzony w 1957 r. Położony na zachód od 
Wągrowca, w granicach leśnictwa Dębina (w oddziale nr 9), Nadleśnictwo Durowo, RDLP w 
Pile (gmina wiejska Wągrowiec, powiat wągrowiecki). 

Planowane jest utworzenie rezerwatu faunistycznego na obszarze jezior 
w Bracholinie, na którym występuje 139 gatunków ptaków, w tym 68 lęgowych.  

 2). Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka 
 W granicach LPG „Dolina Wełny” znajduje się niewielki fragment Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka, podlegający leśnictwu Dzwonowo (Nadleśnictwo Łopuchówko). Wraz z jeziorem 
Dzwonowskim, 1 093,5 ha znajduje się w granicach administracyjnych gminy Skoki, powiat 
wągrowiecki, co stanowi 9,1 % powierzchni gminy (5,5, % powierzchni Parku). Jest tam fragment 
rynny polodowcowej ciągnącej się – od Dąbrówki Kościelnej do Sławicy, w skład której wchodzi 
pięć jezior i rozległe obszary torfowisk, olsów i łąk wzdłuż potoku Dzwonkówki. 

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka powstał w 1993 roku. Lasy stanowią ponad 80 % 
powierzchni Parku. Obejmuje on obszar pomiędzy Skokami, Kiszkowem, Pobiedziskami i 
Murowaną Gośliną. Wokół Parku znajduje się strefa otuliny o powierzchni 12 450 ha, natomiast 
powierzchnia samego Parku to blisko 10 tys. ha (9 981 ha). 
3). Obszary chronionego krajobrazu 
 W granicach LGD „Dolina Wełny” obecne są dwa obszary chronionego krajobrazu, są to: 
� „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka” 

Obszar leży w mezoregionie Pojezierze Chodzieskie. Wyznaczony został na podstawie 
uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile, z dnia 31 maja 1989 r. (uchwała Nr IX/54/89), jako 
obszar „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka” w celu ochrony doliny rzeki Wełny i 
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rynny gołaniecko-wągrowieckiej, malowniczego krajobrazu dolin rzecznych, rynien i jezior 
polodowcowych, a także meandrów i przełomów rzeki Wełny oraz pozostałych rzek. Wpływ na 
granice tego terenu miał przebieg rzeki Wełny i Strugi Gołanieckiej.  

Ciekom wodnym towarzyszy półnaturalna szata roślinna. Zachowały się piękne fragmenty 
lasów liściastych, m.in. rezerwat „Dębina”, który jest fragmentem naturalnego lasu dębowo-
grabowego ze starymi dębami. Obszar chronionego krajobrazu swym zasięgiem obejmuje duży 
fragment gminy Wągrowiec, Gołańcz, Rogoźno i Ryczywół; łącznie 22 640 ha.  
� „Dolina Noteci”   

W obrębie LGD obecny jest tylko w jednej gminie – zajmuje ok. 2,3 % powierzchni gminy 
Gołańcz. Obszar ten powstał mocą Rozporządzenia nr 5/98 wojewody pilskiego z dnia 15.05.1998 i 
zajmuje 13 100 ha. Największym zagrożeniem jest wycinanie drzew i krzewów oraz osuszanie 
terenów podmokłych. Na jego terenie wyznaczono także obszar ochrony ptaków Natura 2000.  
4). Użytki ekologiczne 

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie 
dla zachowania różnorodności biologicznej.  
- W gminie Gołańcz: zlokalizowany jest użytek ekologiczny o pow. 0,70 ha, w leśnictwie Żelice. 
- W gminie Mieścisko jak dotąd ustanowiono jeden użytek ekologiczny, obszar podtorfiony i 
okresowo zalewany, o pow. 0,28 ha. 
- Użytki ekologiczne w gminie Gołańcz zajmują 5,6 ha.  
- W gminie Skoki obecne są dwa użytki ekologiczne, są to:  

„Uroczysko Pomarzanki” – obszar o powierzchni 0,74 ha, teren własności Skarbu Państwa 
w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Durowo.  
„Uroczysko Smolarki”  to obszar o powierzchni 4,52 ha, teren własności Skarbu Państwa w 
zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko.  

- Gmina Wapno - użytek ekologiczny torfowisko o pow. 1 ha w leśnictwie Stołężyn. 
- Gmina Wągrowiec: posiada najwięcej, bo aż 17 użytków ekologicznych – 9 zlokalizowanych jest 
w leśnictwie Żelice, 3 są w leśnictwie Lechlinek, 2 w leśnictwie Rąbczyn i po jednym w leśnictwie 
Orla, Koźlanka i Dębina (Nadleśnictwo Durowo). Są to głównie tereny podmokłe, łąki i oczka 
wodne.  

5). Pomniki przyrody 
Pomniki przyrody różnicują krajobraz i stanowią o jego wartości agroekologicznej. Agro- 

gdyż obecność starodrzewia modyfikuje warunki klimatyczne w sąsiedztwie terenów uprawnych, 
ekologiczne albowiem stanowi o jakości i formie warunków siedliskowych. 
 W LGD „Dolina Wełny” rozkład przestrzenny pomników przyrody wg gmin jest 
następujący: 
- Miasto i gmina Gołańcz (powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie) – 31 pomnikowych drzew i 
jeden głaz narzutowy. 
- Miasto i gmina Janowiec Wielkopolski (powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie) – 6 pomników 
w tym dwa głazy narzutowe. 
- Gmina Mieścisko (powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie) – drugi pod względem wielkości w 
Wielkopolsce głaz narzutowy Św. Wojciecha w okolicy kościoła w Budziejewku (czerwony granit, 
obwód 2 050 cm), z którego według legendy duchowny miał nauczać okolicznych mieszkańców (są 
w nim rzekomo odciśnięte ślady stóp, pastorału i ksiąg) oraz 3 pomnikowe drzewa. 
- Miasto i gmina Rogoźno (powiat obornicki, woj. wielkopolskie) – 69 drzew i 1 głaz narzutowy. 
- Miasto i gmina Skoki (powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie) – łącznie 212 drzew 
pomnikowych (w tym 129 tworzy aleję lipową pomiędzy Stawianami a Pawłowem Skockim, a 49 – 
dębową w Rościnnie) oraz jeden głaz narzutowy w Antoniewie (gnejs o obw. 630 cm i wys.110 cm).  
- Gmina Wapno (powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie) – pięć pomnikowych drzew. 
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- Gmina Wągrowiec (powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie) – 73 drzewa pomnikowe oraz park w 
Potulicach wpisany na listę pomników przyrody w 1958 roku ze skupiskiem dębów. 

6). Obszary Natura 2000 
Na terenie LGD „Dolina Wełny” znajduje się niewielki fragment obszaru Natura 2000 w 

gminie Gołańcz (pomiędzy drogą na Szamocin a Notecią). Jest to obszar Natura 2000 Dolina 
Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, który częściowo pokrywa się z Obszarem Chronionego 
Krajobrazu „Dolina Noteci”. Jest to ostoja ptaków typu J (OSO częściowo przecinający się z SOO), 
o symbolu PLB 300001. Znaczne części pradoliny zostały zmeliorowane, a na niektórych stawach 
(np. w Smogulcu) wprowadzono intensywną gospodarkę rybacką. 
 

Jakość środowiska naturalnego. 
Obszary należące do LGD „Dolina Wełny” należą do wykorzystywanych rolniczo, jednak 

nie znalazły się w grupie specjalnie narażonych na zanieczyszczenia ściekami typu rolniczego. 
Obecne tu wody płynące niosą wody słabej jakości – od klasy III do V. Zbiorniki jeziorne w 

kategorii podatności na degradację mieszczą się w klasie II i III, a także poza kategorią. Stan 
czystości i kategorię podatności na degradację na rok ostatniego badania dla wszystkich 
przebadanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska jezior na obszarze działania 
LGD „Dolina Wełny” przedstawia (tabela 7 w aneksie do rozdziału). W dolinie Małej Wełny 
źródłem niekorzystnych zmian jakosci wód jest obecność stawów hodowlanych. 

Analizując stan powietrza atmosferycznego na omawianym terenie należy stwierdzić, że 
zarówno powiat wągrowiecki, jak i obornicki, zostały przed rokiem 2006 zaklasyfikowane do grupy 
C pod kątem ochrony zdrowia. W obu przypadkach stało się tak ze względu na przekroczenie 
dopuszczalnych norm ozonu niskoatmosferycznego. W kilku punktach pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie powiatu wągrowieckiego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 
norm hałasu. Natomiast z badań za rok 2006 wyniki klas stref i klasa ogólna dla całego powiatu 
zarówno ze względu na kryteria ustanowione dla ochrony zdrowia jak i dla ochrony roślin uzyskano 
klasę A, co oznacza że poziom stężeń oznaczanych substancji nie przekroczył wartości 
dopuszczalnych.  

Wszystkie gminy omawianego obszaru prowadzą selektywną zbiórkę odpadów przynajmniej 
w zakresie trzech rodzajów. Na terenie gmin Wągrowiec, Wapno, Gołańcz i Damasławek 
zlokalizowane są składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. Są to odpowiednio 
miejscowości – Niemczyn dla gminy Damasławek, Smogulec dla Gołańczy, Aleksandrowo dla 
Wapna i Nowe Kopaszyn-Tomiszewo dla gminy Mieścisko i miasta Wągrowca. Z gminy Mieścisko 
odpady wywożone są również do Lulkowa w gminie Gniezno. Nowe Kopaszyn-Tomiszewo to 
międzygminne składowisko także dla Skoków, a także innych gmin, zlokalizowanych poza terenem 
LGD „Dolina Wełny” (Chodzież, Mieleszyn, Szamocin i Budzyń). Dla gminy Rogoźno składowisko 
odpadów usytuowane jest w miejscowości Studzieniec. Składowisko odpadów dla gminy Janowiec 
Wielkopolski zlokalizowane jest w miejscowości Zrazim.  

Wśród oczyszczalni ścieków działających na badanym obszarze wymienić należy: 
- Damasławek: mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Damasławku; 
- Gołańcz: oczyszczalnia w Gołańczy; 
- Mieścisko: oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne w Mieścisku i Popowie Kościelnym; 
- Rogoźno: oczyszczalnie ścieków w Rogoźnie i Parkowie; 
- Skoki: oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Skokach, oczyszczalnie w Rejowcu i 
Antoniewie; 
- Wągrowiec: dwie osiedlowe oczyszczalnie ścieków w Potulicach i Wiatrowie, a także dwie 
oczyszczalnie przyszkolne w Żelicach i Rąbczynie. 
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Monitoring stanu powietrza atmosferycznego w roku 2006 wykazał, iż poziom stężeń 
oznaczanych substancji nie przekroczył wartości dopuszczalnych. Wszystkie gminy omawianego 
obszaru prowadzą selektywną zbiórkę odpadów.  
 

c) Uwarunkowania historyczno-kulturowe 
Obszar LGD „Dolina Wełny” w zdecydowanej części mieści się w historyczno-

etnograficznej krainie Pałuki. Granica fizjograficzna Pałuk określana jest południkowym 
przebiegiem doliny rzeki Wełny. Od południa sąsiaduje z Wielkopolską. Zdaniem językoznawców 
Paluki oznaczały krainę nizinną, lekko pofałdowaną, poprzecinaną rozlewiskami rzek i strumieni, z 
licznymi jeziorami.  

Odrębność Pałuk  widoczna jest w etnograficznym obliczu regionu. Jest to obszar 
przejściowy pomiędzy większymi regionami Wielkopolski, Pomorza i Kujaw. W XV wieku 
kronikarz Jan Długosz opisując bieg rzeki Wełny stwierdził, że Pałuki stanowią północno-wschodnią 
część Wielkopolski, informacja ta potwierdza jego zdecydowaną odrębność. Charakteryzował się 
on występowaniem odrębnych obyczajów ludowych, elementów gwary, budownictwa i stroju.  

Ślady osadnictwa na opisywanym terenie sięgają czasów mezolitu (12 tys. p.n.e.), kiedy to, 
po ostatnim zlodowaceniu, pojawiła się tu ludność koczownicza. „Łowcy reniferów” swoje 
obozowiska zakładali w pobliżu rzek. Z okresu tego zachowały się liczne stanowiska archeologiczne 
– a najciekawszym jest w Międzylesiu (gm. Mieścisko). Starożytność to czas ludności osiadłej, 
karczującej tereny leśne, zajmującej się uprawami i hodowlą zwierząt. Często osiedlali się na skraju 
jezior i rzek. Świadectwa archeologiczne tego okresu wskazują na obecność ludów będących pod 
wpływem tzw. kultury łużyckiej. W granicach gminy Damasławek znajduje się najciekawsze w 
regionie świadectwo zamieszkania ludności osiadłej, o wysokim stopniu kultury materialnej, w 
postaci okazałego grodziska w Smuszewie. Zachowały się tutaj ślady wczesnośredniowiecznej osady 
otwartej, drewnianego grodu otoczonego w IX w. wałem i fosą. Według niektórych historyków 
właśnie w Smuszewie mieściła się pierwotnie główna siedziba rodu Pałuków.  

Słowianie pojawili się w dolinie rzeki Wełny we wczesnym średniowieczu. Dowodzi tego 
obecność grodu w Łeknie z VII wieku. Wykopaliska na lewym brzegu jeziora Łekneńskiego 
(obecnie wykopaliska – Tarnowo Pałuckie) dowiodły, iż funkcjonowały tu kolejno: gród plemienny, 
gród państwowy, klasztorek cysterski i kaplica cmentarna. 

Od połowy X wieku tereny dorzecza Wełny związane były z państwem Mieszka I i 
odegrały znaczącą rolę w budowaniu podstaw wczesnopiastowskiej Polski. Na przełomie X i XI 
wieku pojawił się tu obiekt sakralny wraz z romańską rotundą. Łekneński Kompleks Osadniczy 
jest wyjątkową wartością na mapie kulturowej Polski – w 1 poł. XII w. Zbylut z rodu Pałuków 
lokował w Łeknie klasztor cystersów, uważany obecnie za najstarsze opactwo na ziemiach 
polskich. Działalność cystersów pozostawiła ślad na całym regionie. Wyjątkowość okolicy 
potwierdza niebywała liczebność śladów prehistorii i historii nam współczesnej w większości 
miejscowości: Bukowcu, Danaborzu, Grylewie, Wiatrowie, Potulicach. 

Rzeka Wełna przez wieki pełniła funkcje szlaku komunikacyjnego i handlowego. 
Łączyła krainy przez które przepływała, dla których też była granicą zasięgu. Istniały na niej 
przeprawy i mosty. Budowano młyny wodne. Lokowano wzdłuż niej liczne osady, które często z 
racji lokalizacji na szlaku handlowym – otrzymywały status miast. Większość z nich istnieje do dziś, 
jak: Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, Wągrowiec. 

Aż do rozbioru w roku 1795 podstawą rozwoju całego obszaru było rolnictwo. Miasta w 
swej historii przeżywały fazy gospodarczego rozwoju i stagnacji. Okres Potopu Szwedzkiego to czas 
upadku i zniszczeń. Wiek XVI i początek XVII to wyraźne ożywienie gospodarcze. W 1793 r. 
większość terenu przeszła pod panowanie Prus, zaś w latach 1807-1815 należała do Księstwa 
Warszawskiego. Wiek XIX to czas kolonizacji terenu w oparciu o rozwój komunikacji kolejowej. W 
krajobrazie kulturowym pojawiły się urządzenia wykorzystujące energię parową, a następnie 



31 
 

elektryczną. Cały obszar przynależał do państwa pruskiego – pojawili się kolonizatorzy niemieccy, a 
także żydzi. Nasiliły się ruchy migracyjne ze wsi do miast. Wągrowiec stając się siedzibą powiatu, 
pełnił ważną rolę centrum administracyjnego, gospodarczego oraz kulturowego regionu.  

Mimo braku poczucia państwowości polskiej i podległości państwu pruskiemu, obszar 
Doliny Wełny to kolebka ruchów narodowowyzwoleńczych. Żyli tu i działali wybitni my śliciele 
i działacze tego okresu (np. wspomniany już Karol Libelt), przebywali czasowo znamienici 
obywatele polscy (jak Adam Mickiewicz). Lata 1918-1919 to czas Powstania Wielkopolskiego i 
bohaterskich potyczek z zaborcą.  

Początek niepodległości Państwa Polskiego to okres odbudowy gospodarczej. Dalsze 
zniszczenia i upadek regionu związane są z II wojną światową. W krajobrazie pojawiły się 
umocnienia, które nigdy nie wypełniły swej funkcji obronnej. Ludność polska podlegała 
dyskryminacji – świadectwem tego są liczne miejsca pamięci i martyrologii. 

Polska niepodległa to czas niespokojny. Działały tu oddziały polskiego podziemia 
popierające rząd londyński. Przeprowadzano akcje przymusowej parcelacji wielkich gospodarstw 
rolnych, dokonywano przymusowej kolektywizacji wsi. Upadła prywatna przedsiębiorczość. Region 
rozwinął się rolniczo, ale tylko w przypadku Wapna nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu 
wydobywczego soli (do roku 1977). Zmiany ustrojowe po roku 1989, dokonały też zmian w 
krajobrazie Doliny W ełny. Włodarze tych terenów, szukając dróg dalszego rozwoju, stawiają 
na jakość posiadanych zasobów, równocześnie podejmując działania ochronne – zarówno 
wobec krajobrazu naturalnego jak i kulturowego. 
 Współczesny wizerunek krajobrazu kulturowego jest efektem wielowiekowej działalności 
człowieka – zawiera liczne świadectwa osadnictwa i odrębności kulturowej. W aneksie do rozdziału 
w tabeli 8 zaprezentowano zachowane w krajobrazie zasoby historyczno-kulturowe, w tym: dwory i 
pałace, obiekty sakralne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty gospodarcze i techniki, a także 
nieliczne świadectwa kultury ludowej. Na badanym obszarze obok tradycji 
narodowowyzwoleńczych, wciąż obecnych w pamięci mieszkańców, niezmiernie ciekawym i 
niewykorzystanym atrybutem są liczne legendy i opowieści miejscowe. Niebywale ważnym w 
kształtowaniu wizerunku regionu była i jest działalność osób z nim związana, lub z niego się 
wywodząca. Wybitne osobowości nie tylko sławiły i sławią miejsce swego pochodzenia, ale 
poprzez swoją działalność poszerzają horyzonty lokalnych mieszkańców. Współcześni 
wykorzystują ich historyczną obecność, kształtują nośne imprezy i atrakcje w formie różnorodnych 
działań kulturalnych, ucząc lokalnego patriotyzmu i rozumienia regionalizmu. Przykładem 
wyjątkowym był rok 2007, a był to rok 200 urodzin Karola Libelta. Rok ten Rada Miasta i Gminy 
Gołańcz ustanowiła Rokiem Karola Libelta. 

Uwarunkowania kulturowe wiążą się bezpośrednio z zaangażowaniem lokalnych władz i 
mieszkańców w działania kultywujące materialne i niematerialne walory tradycji, a także 
aktywizuj ące w zakresie szeroko pojętej kultury.  

 Wymieniając i opisując w tabelach 9 i 10 w aneksie uwarunkowania kulturowe 
uwzględniono wpływ instytucji oraz oddolnych stowarzyszeń na popularyzację oraz kreowanie 
starych i nowych tradycji regionalnych – kultury ludowej, tradycji narodowowyzwoleńczych, 
kultury popularnej. Wyszczególniono wybrane imprezy cykliczne oraz obiekty muzealne i 
paramuzealne, traktując je jako wiodące w ofercie – jako atrakcje turystyczne. 
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2) OCENA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 

 a) Uwarunkowania społeczno-demograficzne 

Obszar LGD zamieszkiwało w 2006 roku ponad 70 tys. osób na administracyjnie 
wydzielonym obszarze prawie 1,4 tys. km2 – średnia gęstość zaludnienia wyniosła 55,5 os./km2, i 
jest zdecydowanie niższa od średniej dla województwa wielkopolskiego 113 os./km2. Zapleczem 
instytucjonalno-administracyjnym i jednocześnie punktem centralnym (przyciągania) dla omawianej 
grupy jest nie wchodzące w skład LGD miasto powiatowe Wągrowiec, liczące 24,8 tys. ludzi 
mieszkających na 18 km2 obszaru miasta. Podstawowe dane z zakresu problemu zawarto w tabelach 
11-14 w aneksie do rozdziału. 

W skład LGD wchodzi 8 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (patrz tabela 1). W grupie 
miast tylko Rogoźno jest miastem liczącym powyżej 10 tysięcy ludności na obszarze 11 km2, a 
liczba ludności miejskiej przewyższa prawie dwukrotnie liczbę mieszkańców gminy wiejskiej. 
Gminy wiejskie są jednostkami administracyjnymi o zbliżonej liczbie sięgającej 4,9-6,4 tys. 
ludności. Cechami charakterystycznymi są: większy obszar gmin okołomiejskich, a szczególnie 
gminy wiejskiej Wągrowiec; zbliżona liczba ludności sięgająca około 5 tysięcy ludzi za wyjątkiem 
Rogoźna – 6,4 tys. ludności oraz specyfika w postaci małej gminy poprzemysłowej Wapno, w której 
na obszarze 44 km2 mieszka jednak relatywnie dużo, bo ponad 3 tysiące ludności. 

Struktura ludności według płci jest w gminach obszaru LGD bardzo zbliżona i oddaje 
specyfikę struktury demograficznej ludności Polski. Na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet, przy 
czym w niektórych gminach wiejskich występuje przewaga mężczyzn. Dotyczy to gmin wiejskich 
Gołańcz, Skoki, Mieścisko i Wągrowiec.  
 Struktura ekonomiczna ludności wykazuje cechy struktury dojrzałej i rozwojowej. Ponad 
połowa ludności jest w wieku nieprodukcyjnym, ale tylko ci piąty (a więc około 20 % ludności) 
jest w wieku przedprodukcyjnym, a więc niesamodzielny ekonomicznie. Zdecydowanie niższa 
wartość obciążenia ludności produkcyjnej, sięgająca maksymalnie 54 %, występuje w miastach. 
Natomiast wskaźniki gmin wiejskich są od 3 do 11 punktów procentowych wyższe. W większości 
gmin o kształtowaniu się tego wskaźnika decyduje ludność w wieku przedprodukcyjnym. Możemy 
więc powiedzieć, że tradycyjnie wieś zachowała funkcję dominującą w rozrodczości i wielkości 
rodzin.  
 Dla określenia demograficznych perspektyw rozwoju obszaru LGD wprowadzono 
współczynnik ciągłości demograficznej, mierzony liczbą ludności w wieku przedprodukcyjnym 
przypadającą na ludność w wieku poprodukcyjnym. W skali Polski wartość tego współczynnika 
wynosiła 1,28. Dużo wyższe wartości, sięgające 1,5 młodego człowieka na 1 osobę w wieku 
poprodukcyjnym obliczono dla badanych województw. W skali obszaru LGD wartości wskaźników 
wskazują na fakt, że ludności młodej jest prawie dwa razy więcej od ludności w wieku 
poprodukcyjnym . Dotyczy to miast mniejszych, jak Gołańcz i Skoki, ale gmin wiejskich Rogoźna i 
Wągrowca. Najmniejsze wartości, bo 1,5 młodego człowieka na jedną osobę w wieku emerytalnym, 
wykazują gmina miejska Janowiec Wielkopolski oraz mała gmina wiejska Wapno. Są to obszary o 
relatywnie większej liczbie ludności w wieku emerytalnym, będące w okresie stopniowej zamiany 
dominacji funkcji przemysłowej na bardziej zróżnicowane rodzaje działalności, co wynika także z 
zapaści funkcji przemysłowej (zamknięcie kopalni soli w Wapnie z powodu zawalenia się wraz ze 
skutkami tektonicznych zawałów na obszarze miasta).  

Podstawą tworzenia kapitału ludzkiego jest potencjał edukacyjny. Najlepsze dla badanych 
trzech poziomów wartości wskaźników występowały w gminach obszaru LGD. W przedziale wieku 
edukacyjnego, a więc 7-24 lata, znajduje się od 28 do 33 % ludności gmin. Stwarza to potężny 
potencjał możliwości kształtowania wiedzy i umiejętności przez system szkolny. Wskaźniki 
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infrastrukturalne dla edukacji wykazują w okresie 2000-2005 wyższe wartości dla powiatów rejonu, 
aniżeli dla województwa, dla wszystkich rodzajów szkolnictwa (za wyjątkiem liceów). 

Na stan i strukturę ludności województwa duży wpływ mają zjawiska demograficzne 
określane jako ruch naturalny  ludności. W gminach wchodzących w skład LGD obserwujemy 
wyższe wartości wskaźników ruchu naturalnego, aniżeli średnie dla kraju, województwa czy 
subregionów. Wyjątkami są gminy wiejskie Mieściska i Skoków, dla których wskaźniki małżeństw i 
urodzeń są niższe, aniżeli wojewódzkie. Specyfiką 2006 roku były także wyższe wartości 
wskaźników zgonów dla większości gmin wiejskich obszaru, aniżeli wartości wojewódzkie. Nie 
wpływały one bilansowo na pozytywny trend przyrostu naturalnego. Ujemne wartości przyrostu 
naturalnego wykazuje bowiem tylko gmina Janowiec Wielkopolskiego.  

Czynnikami wpływającymi na spadek lub przyrost ludności są migracje, zarówno 
wewnętrzne – rozpatrywane w skali kraju i województwa – jak i zagraniczne. Z danych 
statystycznych wynika, iż w gminach obszaru LGD ujemne saldo migracji miały w 2006 roku gminy 
miejsko-wiejskie Gołańcz i Janowiec Wielkopolski oraz gminy wiejskie Skoki, Damasławek, 
Mieścisko i Wągrowiec. Praktycznie tylko miejsko-wiejska gmina Rogoźno oraz Skoki wykazują 
saldo dodatnie. Z przeliczeń danych wykazanych w tabeli w aneksie wynika, że skala zjawiska jest 
niewielka i mieści się maksymalnie w granicach około jednego procenta ludności.  

Ostatnim badanym zjawiskiem jest ruch naturalny ludności (rys. 6). I tutaj przy 
zachowaniu proporcjonalnych, niewielkich odstępów pomiędzy poziomami badań oraz wzrostu siły 
wpływu w miarę przechodzenia na wyższy szczebel analizy, tylko cztery gminy wykazują wartości 
ekstremalnie odbiegające od średniej zjawiska. Jest to silny zakres wpływu gmin miejskich Skoki i 
Rogoźno na kształtowanie wartości średniej regionalnej oraz destymulujący charakter wpływu gmin 
miejskiej i wiejskiej Janowiec Wielkopolski na kształtowanie się średnich na wszystkich trzech 
poziomach.  

Zupełnie inaczej wygląda rozkład wskaźników obciążenia ludności produkcyjnej 
pozostałymi grupami ekonomicznymi Na najniższym poziomie są odsetki powiatowe, na wyższym 
subregionalne, a poza gminami Rogoźno i Janowiec Wielkopolski – na najwyższym regionalne. 
Obciążenie jest zdecydowanie najmniejsze we wszystkich przestrzennych przekrojach badawczych 
w gminach miejskich Gołańcz, Skoki i Rogoźno i wraz z miastem Wągrowiec są to gminy – 
destymulanty średnich. Natomiast najwyższe wartości mają gminy wiejskie wymienionych wyżej 
miast, które wraz z innymi gminami wiejskimi – Damasławek, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko i 
Wapno są kreatorami wartości średnich na wszystkich poziomach. Tendencje te odzwierciedlają 
rosnące obciążenie na wsi przy pewnej racjonalizacji struktury obciążenia ludności miejskiej.  

O ile poprzednie dwa wskaźniki mają niewielką rozpiętość, to charakterystyka ciągłości 
demograficznej, czyli obciążenie ludności w wieku poprodukcyjnej ludnością w wielu 
przedprodukcyjnym (rys. 2) wykazują zdecydowaną różnicę wartości poszczególnych poziomów. W 
największym stopniu stymulują one średnią regionalną, a w najmniejszym powiatowe. Na szczeblu 
rejonu (powiatu) wartości niższe od średniej mają gminy miejskie Rogoźno i Janowiec Wielkopolski 
oraz gminy wiejskie Damasławek i Wapno. Te same gminy nie podwyższają wartości średnich 
subregionalnych. Na szczeblu wojewódzkim tylko gmina miejska Janowic Wielkopolski nie 
podwyższa wartości średniej kujawsko-pomorskiego, a Wapno – wielkopolskiego. Występują przy 
tym istotne rozbieżności punktowe w gminach pomiędzy skoncentrowanymi wartościowo średnimi 
powiatowymi i subregionalnymi, a regionalnymi. 

Na obszarze LGD, na koniec 2007 roku, liczba bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 
3 941 osób, co dało średnią stopę bezrobocia zarejestrowanego (udział bezrobotnych 
zarejestrowanych do ludności w wieku produkcyjnym) rzędu 9,5 % (dla województwa 
wielkopolskiego stosunek ten wynosił 5,1 %) Sytuacja ta może tym bardziej niepokoić w powiązaniu 
z liczbą ludności w wieku przedprodukcyjnym, która wynosi ponad 15 tys. osób. W związku z 
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powyższym w perspektywie około 2-4 lat pożądane byłoby aby pojawiły się nowe miejsca pracy 
stwarzające możliwości zatrudnienia obecnej ludności w wieku przedprodukcyjnym, w przeciwnym 
bowiem razie sytuacja ekonomiczna-gospodarcza ludności na opisywanym terenie ulegnie bardziej 
trwałemu pogorszeniu.  

Na obszarze LGD widoczne jest wyraźne zróżnicowanie uwarunkowań kształtowania 
potencjału edukacyjnego (rys. 4). Wartości na poziomie średniej rejonu mają gminy miejskie Skoki 
i Rogoźno oraz wiejska Damasławek, a na poziomie subregionu – miasto Rogoźno. Wartości 
pozostałych wskaźników są na poziomie powyżej sto, a więc należą do kreujących średnie 
wszystkich badanych poziomów analizy. 

Inny charakter ma ocena kapitału społecznego, mierzona w niniejszej pracy liczbą 
organizacji pozarządowych w poszczególnych gminach. Uwagę zwraca fakt, że dwie gminy 
koncentrują lokalizacyjnie większość organizacji pozarządowych funkcjonujących na danym 
obszarze, są to: Wągrowiec i Rogoźno. Również powiatowy Wągrowiec pełni role aktywizacyjne dla 
dużej części ludności aktywnej pozazawodowo (patrz tabele 9 i 10 w aneksie). 

Na podstawie pozyskanej ewidencji określono charakter i cel działania danej organizacji. W 
ujęciu instytucjonalnym dominują na terenie LGD organizacje hobbistyczne (w tym kulturowe i 
rozwoju rejonów), opiekuńcze i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, sportowe, historyczno-
patriotyczne, wychowawcze, zawodowe i kombatanckie. W organizacjach tych występują różne 
rodzaje więzi, zarówno silne z mocnym poczuciem tożsamości i internalizacji celów (utożsamiania 
celów własnych z celami grupy), jak i łączące w wielu sytuacjach obcych lub/i potrzebujących, a 
więc występujących w mniej komfortowych warunkach psychicznych. Tym samym możemy 
stwierdzić, że mamy do czynienia z różnymi formami zarówno kapitału wiążącego (inaczej: 
spajającego) oraz pomostowego. Zebrane doświadczenia z terenów LGD zawierają przykłady 
możliwości szybkiego rozwoju działań na rzecz dobra wspólnego, zwłaszcza przy wyłonieniu 
miejscowego leadera. W aktualnym etapie mamy do czynienia z utworzeniem kapitału 
początkowego, który stanowi zaczyn do kreowania kapitału społecznego poprzez inicjatywę 
LEADER +. 

 Na rycinach 1-7 w aneksie przedstawiono zakres wpływu każdej z gmin obszaru LGD 
„Dolina Wełny” na kształtowanie regionu, subregionu oraz powiatu w zakresie przedstawionych 
wskaźnikowo zjawisk. W uwagach metodologicznych nazwano to skrótowo pozycjonowaniem gmin 
wobec poziomów podziału administracyjnego kraju (tzw. pozycjonowanie przestrzenne). Dla 
porównania występuje z numerem 1 gmina miejska Wągrowiec, jako miasto pełniące funkcje 
centralne dla całego obszaru. 

Badania przestrzenne wykazują, ze przynależność administracyjna decyduje ciągle o 
poziomie zwartości obszaru LGD. Gminy nie pochodzące z powiatu wągrowieckiego mają 
wartości wskaźników odbiegające od gmin integralnych w większości wskaźników. Mamy więc do 
czynienia z rozwojem przez zróżnicowanie, co w zakresie budowania kapitałów ludzkiego i 
społecznego stwarza możliwości akceleracji rozwoju gmin.  

Czynnikiem rozwojowym obszarów i organizacji jest modelowanie kapitału ludzkiego, 
a zwłaszcza jego efekty w skali makroekonomicznej. Wykazujący cechy prorozwojowe kapitał 
ludzki może stanowić samoistnie stymulator rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania. Rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości przyczynia się też do stopniowego wzrostu zatrudnienia oraz więzi 
społecznych. 

Docelowo różnicowanie potencjału edukacyjnego i szkoleniowego, umożliwia naukę i 
szkolenie słuchaczy w różnorodnych zawodach i specjalnościach. Częściowo wymaga to 
wyspecjalizowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej. Realizacja tego zamierzenia  w LGD „Dolina 
Wełny” wymaga stworzenia kompleksowych przedsięwzięć identyfikacji potrzeb, rozbudowy bazy 
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edukacyjnej oraz rozszerzenia różnych form współpracy z grupami zagranicznymi (szczególnie w 
ramach projektów współpracy). W skali obszaru oznaczałoby to co najmniej: 

• radykalną zmianę profilu nauczania w szkolnictwie zawodowym – zapotrzebowanie inwestorów 
lub dywersyfikacyjne; 

• wzrost zapotrzebowania na podnoszenie kwalifikacji – rozwój bazy szkoleniowej; 

• powstanie szkół wyższych w ośrodkach peryferyjnych; 

• przełamanie monokultury przemysłowej lub/i rolnej na rzecz dywersyfikacji branżowej. 
 Celem podsumowania niniejszych rozważań opracowano wskaźnik syntetyczny kapitału 
ludzkiego i społecznego. Przy jego konstrukcji uwzględniono: komfort osadnictwa, poziom 
feminizacji, obciążenie ludności produkcyjnej, ciągłość demograficzna, udział zasobów 
edukacyjnych, wybrane wskaźniki ruchu naturalnego (małżeństwa, saldo migracji skorygowane 
przyrostem naturalnym) oraz instytucjonalna aktywność samorządowa. Wartości wskaźników 
zawiera tabela 13.  
 Oceniając dobór i strukturę wartości wskaźników analitycznych stwierdzamy, że znaczący 
udział w kształtowaniu współczynnika syntetycznego ma stabilność potencjału, sięgająca w 
ekstremalnym przypadku – gmina miejska Skoki – 55 % udziału w wartości współczynnika 
syntetycznego gminy (rysunku 19). Jej specyfika polega na jedynym wśród gmin LGD wysokim 
wskaźnikiem dodatnim migracji (przypływ mieszkańców) wspartym także najwyższym 
wskaźnikiem przyrostu naturalnego (oś 4). Tandemowi relatywnie wysokich wartości tych samych 
wskaźników zawdzięcza także wysoką wartość współczynnika gmina wiejska Rogoźno (oś 7). 
Nieznacznie wartości średniej LGD przewyższają także centralne miasto rejonu Wągrowiec, gmina 
miejska Rogoźno oraz gminy wiejskie Damasławek i Wapno. Te ostatnie można uznać za 
reprezentatywne dla LGD. Z kolei zdecydowanie poniżej średniej LGD kształtują się wartości gmin 
miejsko-wiejskich Gołańcz, wiejskiej Skoki, miejskiej i wiejskiej Janowiec Wielkopolski oraz 
wiejskiej Mieścisko.  
O analizowanych formach potencjału decydują w LGD gminy posadowione centralnie, na osi: 
Rogoźno – Wągrowiec – Damasławek. Zdecydowanie niższy poziom wykazują gminy wschodniego 
i południowego pogranicza obszaru, co wskazuje na konieczność uwzględnienia tego faktu w 
koncepcjach budowy kapitału społecznego obszaru. 

 

b) Uwarunkowania gospodarcze 

Analiza zatrudnienia na rynku pracy LGD Dolina Wełny (tabela 15) wskazuje, że na 
badanym obszarze pracuje 6 798 osób, z czego 2 747 stanowią kobiety, czyli 41,9 %. Największa 
liczba zatrudnionych znajduje pracę w przemyśle i budownictwie – jest to 3 539 czyli 47,7 %, 
w usługach – 3 217 osób, czyli 43,3 %, natomiast 666 osób zatrudnionych jest w rolnictwie ( 9 %).  

 
 

Tabela 15. Pracujący na obszarze LGD Dolina Wełny (rynek pracy) wg JST 

Wyszczególnienie 

Pracujący  

Ogółem 

w tym: 

Kobiety 
Rolnictwo, 
łowiectwo i 
leśnictwo, 
rybactwo 

Przemysł i 
budownictwo 

Usługi 

Udział w ogółem [%] 

Damasławek 386 177 45,9 37 9,6 75 19,4 274 71,0 
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Gołańcz 858 389 49,1 35 4,1 380 44,3 443 51,6 

Janowiec Wlkp.  1 010 466 46,1 161 16,0 384 38,0 465 46,0 

Mieścisko 473 225 47,6 84 17,8 155 32,8 234 49,4 

Skoki 3 141 1 216 38,7 100 3,2 1 950 62,1 1 091 34,7 

Rogoźno 529 244 42,1 66 12,5 109 20,6 354 66,9 

Wapno 220 108 49,1 46 20,9 42 19,1 132 60,0 

Wągrowiec 805 285 35,4 137 17,0 444 55,2 224 27,8 

RAZEM 7 422 3110 41,9 666 9,0 3 539 47,7 3 217 43,3 

Źródło: Województwo Wielkopolskie. Podregiony – Powiaty – Gminy 2007. Urząd Statystyczny w Poznaniu  
(dane na 31 XII 2006 r.); dla gminy Janowiec Wielkopolski dane pozyskano z zasobów statystycznych UMiG  

 

 

Tabela 16. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według wybranych sekcji 
(kursywą podano wskaźnik porównywalności potencjału gospodarczego – ilość podmiotów na 1000 mieszkańców) 
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Ogółem 
w tym 

przetwórstwo 
przemysłowe 

Damasławek 373 24 4,4 39 7,1 39 7,1 44 8,0 116 21,1 9 1,6 23 4,2 13 2,4 34 6,2 

Gołańcz 560 63 7,6 67 8,0 64 7,7 42 5,0 199 23,9 12 1,4 31 3,7 13 1,6 44 5,3 

Janowiec 
Wlkp.  

660 25 2,7 74 7,9 73 7,8 102 10,9 214 22,8 16 1,7 38 4,1 15 1,6 75 8,0 

Mieścisko 434 16 2,7 51 8,6 51 8,6 80 13,5 134 22,7 7 1,2 18 3,1 12 2,0 56 9,5 

Skoki 1 504 49 2,8 267 15,4 264 15,3 253 14,6 462 26,7 32 1,9 64 3,7 35 2,0 152 8,8 

Rogoźno 747 43 4,9 95 10,8 94 10,7 144 16,4 226 25,8 17 1,9 50 5,7 16 1,8 63 7,1 

Wapno 186 10 3,3 30 9,8 30 9,8 13 4,2 59 19,2 1 0,3 16 5,2 3 1,0 18 5,9 

Wągrowiec 685 96 8,4 97 8,5 95 8,4 86 7,6 182 16,0 13 1,1 35 3,1 20 1,8 72 6,3 

RAZEM 5 149 326 6,3 720 14,0 710 13,8 764 14,8 1592 30,9 107 2,1 275 5,3 127 2,5 514 10 

Źródło: Województwo Wielkopolskie. Podregiony – Powiaty – Gminy 2007. Urząd Statystyczny w Poznaniu (dane na 31 
XII 2006 r.); dla gminy Janowiec Wielkopolski dane pozyskano z Banku Danych Regionalnych GUS, wersja on-line: 
http://www.stat.gov.pl/bydgosz/69_404_PLK_HTML.htm,http://www.stat.gov.pl/cps/rde/bcr/bydgosz/ASSETS_08p15_02.p
df.  

 

W aneksie do rozdziału umieszczono spis wiodących firm, które działają na obszarze wdrażania 
LGD Dolina Wełny. Przekrój firm odzwierciedla sytuację charakterystyczną dla regionu. Przeważają 
firmy, które działają w sektorze przemysłu i budownictwa, licznie reprezentowane są również 
z sektora usług, ponadto są też takie, które prowadzą działalność w sektorze przetwórstwa rolno-
spożywczego. 

W obecnej chwili decydujące znaczenie dla rozwoju regionu – obszaru LGD, mają 
przedsiębiorstwa (tabela 16) z sektora handel i naprawy (30,9 % ogółu podmiotów gospodarki 
narodowej w rejestrze REGON według wybranych sekcji). Przemysł (14,0 %) i budownictwo (14,8 
%) stanowią prawie 30 % ogółu podmiotów. Pożądanym jednak jest aby coraz silniejszą pozycję 
zyskiwały przedsiębiorstwa z sektora usług, szczególnie nowych technologii. Wskazane jest 
również, aby w przyszłości nastąpił silniejszy rozwój firm z sektora przetwórstwa rolno-
spożywczego, tym bardziej, że rolnictwo w regionie jest licznie reprezentowane przez indywidualne 
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gospodarstwa rolne, które charakteryzują się wysokim poziomem kultury rolnej. Obecność 
indywidualnych gospodarstw rolnych sprzyja rozwojowi turystyki wiejskiej ukierunkowanej na 
agroturystykę i turystykę kwalifikowaną. W przypadku agroturystyki możliwe jest czynne 
uczestnictwo w pracach gospodarskich co podnosi aspekt tej działalności o element edukacji 
regionalnej i kultywowanie folkloru i tradycji.  

 Bardzo ważny jest klimat dla przedsiębiorczości występujący w regionie. Wśród 
obecnych tu udogodnień wskazać należy działania o charakterze wspierajacym: 
udostępnianie i uzbrajanie odpowiednich terenów inwestycyjnych, stosowanie ulg 
podatkowych, doradztwo, a także integracja kręgów gospodarczych. Lokalizacja nowych 
inwestycji w regionie uzależniona jest od wielu czynników. Podstawowymi elementami są 
m.in. poziom rozwoju infrastruktury oraz jakość kapitału ludzkiego, ale duże znaczenie ma 
także dobra promocja i sprawna obsługa administracyjna inwestorów oraz lokalne 
preferencje i udogodnienia tworzone dla pozyskania inwestycji. Także same inwestycje 

infrastrukturalne, takie jak budowa i modernizacja dróg, budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, czy nowoczesnych łączy przesyłania informacji, w poważnym stopniu przyczyniają 
się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie. Jako efekt 
pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości skazać należy Lokalną Strefę Ekonomiczną powstałą w 
gminie Skoki. 
 

c) Dostępność komunikacyjna 

Szczególnym atutem LGD „Dolina Wełny” jest lokalizacja w strefie zasięgu zainteresowania 
turystyczno-rekreacyjnego systemów miejskich (Poznań, Piła, Bydgoszcz) oraz dostępności 
tranzytowej sieci komunikacji drogowej i kolejowej, jednostek miejskich o znaczeniu 
ponadregionalnym (Wrocław, Katowice, Bytom, Kraków, Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg) (tabela 17 
w aneksie). 

Rozwój i stopień wykorzystania transportowych usług komunikacyjnych jest nieodzownym 
warunkiem dostępności regionu, a także zasobów turystycznych. Dominującą rolę w przewozach 
pasażerskich i towarowych odgrywa transport drogowy. Kolej jest w chwili obecnej przewoźnikiem 
drugorzędnym. 

Transport drogowy. 
W komunikacji drogowej LGD mieści się w strefie 1,5-godzinnej izochrony od Poznania i 
Bydgoszczy, a w ciągu 2 godzin ich mieszkańcy mogą dotrzeć do najodleglejszego zakątka regionu 
W wewnętrznej komunikacji drogowej, odwiedzający jest w stanie w trakcie 1 godziny spenetrować 
cały region (tabela 18 w aneksie). 

Na terenie LGD „Dolina Wełny” transport drogowy odbywa się dzięki sieci dróg 
zarządzanych przez większość szczebli administracji. Są to drogi: wojewódzkie, powiatowe i 
gminne. W granicach analizowanego obszaru obecna jest tylko jedna droga o randze krajowej, która 
przebiega pobocznie przez gminę Rogoźno oraz osiem dróg rangi wojewódzkiej. Spis dróg 
zamieszczono w aneksie. W lokalnych opracowaniach strategicznych podkreślana jest ranga 
drogowej sieci transportowej regionu – przy wyraźnym wskazaniu, iż powiat wągrowiecki posiada 
wystarczającą ilość połączeń komunikacyjnych stanowiących podstawę rozwoju regionu, lecz jednak 
ich zły stan techniczny stanowi barierę rozwoju wielu inicjatyw społeczno-gospodarczych. 
Transport kolejowy (szynowy). 
 Transport jest ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego każdego regionu, a 
transport szynowy jako najbardziej przyjazny środowisku powinien być wspierany i utrzymany. Na 
terenie LGD „Dolina Wełny” przewozy kolejowe obsługuje PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. 
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Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu. Przewozy te mają charakter regionalny, 
służą głównie do przemieszczania osób do pracy, szkół i na uczelnie. Wyjątkiem jest Rogoźno, które 
znajduje się na szlaku kolejowym w randze krajowej. 

W lokalnych opracowaniach strategicznych podkreśla się duże zapotrzebowanie na 
przewozy pasażerskie Wągrowiec – Poznań, zwłaszcza na szybkie połączenie kolejowe, które ma 
największe szanse realizacji poprzez Rogoźno. Reaktywacja przewozów pasażerskich na tej trasie 
wymaga remontu linii kolejowej na odcinku Wągrowiec – Rogoźno o długości ok. 17 km. 

Obecnie przewozy regionalne są ograniczone z uwagi na wysokie koszty utrzymania i 
remontów linii kolejowych, jak również z powodu niskiej frekwencji podróżnych. W celu 
utrzymania lokalnych linii kolejowych zamierzenia kierownictwa kolei skierowane są na 
wyrównanie warunków działalności poprzez uzyskanie dotacji od władz samorządowych.  

Rozbudowany system transportowych usług komunikacji drogowej i kolejowej sprawił, że 
wśród systemów miejskich opisywanego obszaru najważniejszymi węzłami komunikacyjnymi są: 
Wągrowiec, Rogoźno i Skoki. Szczegółowy opis lokalnych węzłów zawarto w aneksie. 
 W LGD „Dolina Wełny” istniejący system komunikacyjny nie jest czynnikiem wiążącym 
funkcjonalnie region. O słabości sieci drogowej świadczy fakt, iż w jej sąsiedztwie nie wykształciła 
się infrastruktura noclegowo-żywieniowa obsługująca tranzytowy ruch komunikacyjny. Brak 
powiązań z gminami Janowiec Wlkp, Mieścisko i Wapno, oraz osłabiona łączność z Damasławkiem 
– nie tylko obniża działania konsolidacyjne, ale utrudnia wewnętrzny przepływ ruchu pasażerskiego 
oraz turystycznego, a w szczególności kształtuje potoki przepływu poza region. 
 

d) Zagospodarowanie turystyczne 

W opracowaniu, celem uzyskania rzeczywistej informacji o bazie noclegowej, dokonano jej 
inwentaryzacji, wykorzystując ogólnodostępne materiały informacyjne, zarówno w postaci 
publikacji krajoznawczych, materiałów informacyjno-promocyjnych, jak i źródeł internetowych. 
Wśród obiektów noclegowych wyróżniono: hotele, motele i zajazdy, ośrodki wypoczynkowe, domy 
wycieczkowe, pensjonaty, schroniska młodzieżowe oraz bursy i internaty, kwatery prywatne, a także 
kwatery agroturystyczne. Inwentaryzacja umożliwiła wychwycenie obiektów, które nie były (i wciąż 
nie są) ujmowane w sprawozdawczości statystycznej. Zestawienia zasobowe zamieszczono w 
aneksie do rozdziału, zawarte dane zostały zweryfikowane przez urzędy miast i gmin. 

Analiza rozmieszczenia bazy noclegowej, wykazała jej koncentrację w gminach o znacznym 
udziale wód powierzchniowych, których zasoby oparte są na obecnych tu formach krajobrazowych 
rynien dolinnych (Skoki, Rogoźno, Wągrowiec).  

Sezonowa baza noclegowa występuje w gminach typowo wypoczynkowych, gdzie 
infrastruktura turystyczna rozwija się w oparciu o sezonowe turystyczne zasoby przyrodnicze. Aż 30 
% całości zaplecza to sezonowe ośrodki wypoczynkowe, które w niewielkim stopniu 
wykorzystywane są poza sezonem letnim - 50 % spośród nich znajduje się w mieście i gminie Skoki, 
25 % w gminie Rogoźno.  

Największy udział w ofercie mają gospodarstwa agroturystyczne - albowiem aż 37 % 
spośród zinwentaryzowanych obiektów deklaruje działalność agroturystyczną. Również i w tym 
przypadku najwięcej jest ich w Skokach - 37 % wszystkich gospodarstw. Zaskoczeniem jest brak 
jakiejkolwiek bazy w gminie Damasławek. 

Należy podkreślić, iż tylko trzy spośród wszystkich obiektów poddały się kategoryzacji (dwa 
hotele i jeden camping). Trzy gospodarstwa agroturystyczne deklarują, iż posiadają certyfikat 
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej.  

Wśród opisanych obiektów, nieliczne posiadają już status produktu markowego (np. 
„Wielspin”), albo stać się mogą, jeżeli nie produktem markowym, to atrakcją regionu (np. pokoje 
gościnne w Muzeum Młynarstwa w miejscowości Jaracz). 
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3) SPECYFIKA OBSZARU 

Diagnoza uwarunkowań wskazuje, że tereny LGD „Dolina Wełny” cechuje wysoki stopień 
odrębności,  który należy rozpatrywać w odniesieniu do następujących kryteriów: 
� Spójność geograficzna i administracyjna 

Obszar objęty LGD położony jest na terenie 3 powiatów i 2 województw. Pomimo 
istniejących podziałów administracyjnych gminy stanowią nierozerwalną całość o postaci tzw. 
„małej ojczyzny”. Gminy charakteryzują się średnim zagęszczeniem 51 mieszkańców/km2 

Zamieszkiwane są przez blisko 70 tys. mieszkańców, przy czym ponad 74,5 % to ludność wiejska. 
Dominacja „wiejskości” jest jednym z czynników, która łączy wszystkie gminy uczestniczące 
w projekcie, bowiem zdecydowana większość to gminy wiejskie, te zaś które są gminami miejsko-
wiejskimi mają znaczący udział ludności wiejskiej w ogólnej populacji ludności.  

Łącznikiem gmin, oprócz granic administracyjnych, jest rzeka Wełna stanowiąca swego 
rodzaju oś strukturalną i funkcjonalną LDG „Dolina Wełny”. 

Wszystkie gminy z racji spójności terytorialnej i usytuowania w pobliżu krajowych tras 
komunikacyjnych drogowych i kolejowych oraz niedalekiej odległości od tras międzynarodowych 
mają bardzo dobry układ komunikacyjny niewykorzystany z uwagi na słabość istniejącego systemu 
transportowego.  

Użytki rolne w części gmin są zakwalifikowane jako obszary o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania ONW, co wskazuje na konieczność zdywersyfikowania źródeł dochodów 
w gospodarstwach rolnych w kierunku rozwoju małej przedsiębiorczości.  
� Spójność przyrodnicza 

Wyróżnikiem przyrodniczym przesądzającym o wewnętrznej integralności obszaru jest 
położenie na Pojezierzu Wielkopolskim. Mimo, iż część gmin położona jest na terenach ONW, 
wszystkie gminy są atrakcyjne ze względu na to, że położone są w czystym, ekologicznym 
środowisku, z lasami zajmującymi 16,1 % całości LGD bogatymi w różnorodną florę i faunę. 
Stwarza to korzystne warunki rozwoju agroturystyki a także ekoturystyki. Cechą wyróżniającą jest 
zjawisko krzyżowania się rzek Wełny i Nielby.  

Wspomniana wartość osi doliny i rzeki Wełny, odzwierciedla jej złożoność systemowa w 
rozwoju funkcjonalnym całego regionu. 

� Spójność kulturowa   
Jednolitość kulturowa terenów wiejskich LGD „Dolina Wełny” to efekt położenia w 

granicach historyczno-etnograficznej krainy Pałuki i przejawia się m.in. w kultywowaniu tradycji, 
zwyczajów i obrzędów, oraz czerpaniu z dorobku poprzednich pokoleń. Wspólne tradycje kulturalne 
wyrażają się przede wszystkim w zachowaniu lokalnej tożsamości. Ważnym elementem spójności 
kulturowej są m.in. wspólne doświadczenia historyczne, obecność i dbałość o zabytki sakralne 
i świeckie oraz kulturowa aktywizacja społeczna.  
� Spójność ekonomiczna 
Spójność ekonomiczna LGD „Dolina Wełny” wyraża się między innymi w podobnym rozwoju 
gospodarczym – jest to teren na którym nie występują duże zakłady przemysłowe. Podstawowym 
zasobem, który jest wykorzystywany jest ziemia użytkowana rolniczo, stąd względnie dobry rozwój 
rolnictwa, oraz zasoby leśne i wodne tworzące sprzyjające uwarunkowania do rozwoju funkcji 
turystyczno-rekreacyjnej. Dlatego też dalszy, już zrównoważony rozwój LGD planuje się oprzeć na 
wykorzystaniu zasobów środowiskowych. Stąd planowany rozwój usług w turystyce, agroturystyce 
i ekoturystyce, co wiąże się bezpośrednio z bogatym potencjałem przyrodniczym. Region dysponuje 
wysokim kapitałem społecznym – ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63,4 % ludności ogółem 
(ponad 44 tys. osób) w wieku przedprodukcyjnym 23,6 %  (ponad 15 tys. osób). 
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 Szczególna formą wizualizacji informacji o spójności jakości zasobów przyrodniczych, 
odrębności historyczno-kulturowej oraz potencjale społecznym jest mapa syntetyczna pt. 
Wybrane zasoby naturalne i kulturowe LGD „Dolina Wełny” , umieszczona w załączniku do 
niniejszego opracowania. Wśród przyrodniczych zasobów naturalnych uwzględniono wszystkie z 
kategorii zasobów chronionych, zarówno w postaci obszarów ochrony przyrody, jak i chronionych 
gruntów ornych, łąk i pastwisk chronionych, lasów ochronnych, a także konserwatorskiej zieleni 
parkowej (zieleni urządzonej). Informacją szczególną jest obecność Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych, jako obszarów stanowiących prawem chronione rezerwuary wód pitnych. Zawarta 
informacja została pozyskana z map sozologicznych w wersji wektorowej. Uzyskany rozkład 
informacji potwierdza wyjątkową wartość użytkową zasobów naturalnych, albowiem mimo 
niewielkiego udziału lasów, a zwłaszcza lasów chronionych, na całym obszarze LGD dominują 
grunty orne chronione – aż 22,75 % powierzchni wszystkich użytków rolnych zajmują gleby bardzo 
dobre i dobre klas I-IIIb, 47,88 % powierzchni użytków rolnych to gleby średnie klasy IVa-IVb.  
 Obecne na badanym obszarze zasoby naturalne muszą jednoznacznie być dostosowane w 
swej funkcji użytkowej do funkcji rolniczej, przy zabezpieczeniu statusu ochronnego. Niezmienny, a 
nawet nienaruszalny status ochronny zabezpiecza nie tylko jakość zasobową, ale w szczególności 
jego geo- i bioróżnorodność, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. 
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3. ANALIZA SWOT  
 

Klasycznym narzędziem, w analizie strategicznej, jest zestawienie mocnych i słabych stron 
analizowanego podmiotu (w tym przypadku terenu LGD Dolina Wełny) oraz zdiagnozowanie 
występujących szans i zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego 
i oznacza: S – Strengths (silne strony), W – Weeknesses (słabości), O – Opportunities (możliwości), 
T – Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o 
potencjale rozwojowym analizowanego terenu, o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie 
uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia. 
W opracowaniu skoncentrowano się na ocenie wewnętrznych zasobów, atutów i problemów, a także 
relacji między tymi elementami. LGD funkcjonuje w określonym otoczeniu, które tworzą inne 
jednostki samorządowe, administracja rządowa i służby administracji specjalnych oraz ich wzajemne 
powiązania, a w szczególności ludność lokalna. Uwarunkowania zewnętrzne, które pozostaję 
niezależne od decyzji władz lokalnych, w istotny sposób determinują rozwój danej społeczności. 
Władze samorządowe mogę jedynie monitorować zmiany zachodzące w ich otoczeniu, co pozwoli 
na identyfikację istniejących oraz przyszłych szans i zagrożeń rozwoju oraz zminimalizuje wpływ 
ewentualnych, negatywnych skutków. Znajomość uwarunkowań umożliwia podjęcie działań 
sprzyjających rozwojowi potencjału lokalnego. 

Analizie poddano pięć najważniejszych obszarów działalności terenu: 
- środowisko naturalne i obszary wiejskie (uwarunkowania przestrzenne) 
- infrastrukturę, jakość życia mieszkańców 
- rozwój gospodarczy, 
- oświatę, kulturę i sport (uwarunkowania kulturowe) 
- kapitał ludzki i społeczny 

Wykonana podczas spotkań konsultacyjnych analiza sytuacji w poszczególnych dziedzinach 
przedstawia się w sposób następujący: 
 

ŚRODOWISKO NATURALNE i OBSZARY WIEJSKIE  

Silne strony Słabe strony (braki, problemy) 

1. Teren atrakcyjny turystycznie ze względu 
na obecne wysokiej jakości walory 
przyrodnicze, krajobrazowe oraz historyczne 
i kulturowe 

1. Niedostatecznie wykorzystane walory 
przyrodniczo-krajobrazowe oraz historyczno-
kulturowe 

2. Brak uciążliwego przemysłu 
2. Niewystarczająca baza hotelowa i 

zaplecze żywieniowe 

3. Położenie geograficzne 3. Tereny o niskiej klasie bonitacyjnej gleb 

4. Dogodne położenie komunikacyjne 4. Niedostateczny system transportowy  

5.        Czyste środowisko przyrodnicze 
 

5. Niska świadomość ludzi w zakresie 
ochrony środowiska 

6.     Występują rezerwy wód uzdatnionych 
6. Niski poziom znajomości wartości 

zasobów przyrodniczych, historyczno-
kulturowych 
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7.     Warunki do rozwoju agroturystyki oraz 
turystyki kwalifikowanej, kulturowej, 
wypoczynkowej i rehabilitacyjnej, przyrodniczej 
i edukacyjnej 

7. Niski poziom edukacji na wsi 

8. Wysoki udział gruntów rolnych sprzyja 
powstawaniu gospodarstw wielkotowarowych i 
grup producenckich 

8. Mała ilość lasów (poniżej średniej dla 
Wielkopolski) 

 9. Brak nasadzeń zieleni urządzonej 

Szanse Zagrożenia  

1. Fundusze Unii Europejskiej  
1. Emigracja ludzi młodych i wykształconych do 

innych miast 

2. Współpraca międzynarodowa 2. Niż demograficzny 

3. Duży potencjał ludzki  3. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego 

4. Znaczne powierzchnie terenów atrakcyjnych  
turystycznie 

4. Zanieczyszczanie cieków wodnych przez 
gminy leżące w dorzeczu Wełny i Małej 
Wełny 

5. Rozwój różnych form turystyki i rekreacji  5. Zanik kultury i tradycji 

6. Współtworzenie tematycznych szlaków 
turystyczno-historycznych 

6. Brak kapitału zewnętrznego 

7. Rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza 
pozarolniczej 

 

8. Rozwój małej przedsiębiorczości w zakresie 
alternatywnych źródeł energii 

 

9. Zainteresowanie tradycyjną roślinnością 
uprawową oraz starymi odmianami 

 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i wyników dyskusji w trakcie warsztatów 
strategicznych określono kierunki rozwoju, jakimi powinna kierować się Lokalna Grupa Działania. 
Najważniejszym problemem, który się ujawnił jest brak wykorzystania interesujących z punktu 
widzenia rozwoju turystyki walorów środowiskowo-przyrodniczych. Jednocześnie zauważyć można 
duże możliwości w zakresie rozwoju tego kierunku strategii LGD. Sprzyja temu zarówno duży 
potencjał ludzki, w tym duże bezrobocie na obszarów wiejskich, jak i możliwości rozwoju z punktu 
widzenia korzystnego położenia terenu. 
 

INFRASTRUKTURA 
JAKO ŚĆ ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Silne strony Słabe strony (braki, problemy) 

1. Zaawansowane zwodociągowanie terenu 
1. Brak sieci kanalizacyjnej w części gmin, co 

ma wpływ na jakość wód powierzchniowych 

2. Malejąca liczba mieszkań komunalnych 2. Niskie wydatki na inwestycje  
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3. Istniejąca sieć przesyłowa gazu 3. Niewystarczająca gazyfikacja terenu 

4. Duży udział dróg utwardzonych (38 %) 
4. Nierentowna komunikacja publiczna na 

terenie (brak systemu małych przewoźników) 

5. Dobrze zorganizowany system przewozu 
dzieci 

5. Część dróg nie utwardzona 

6. Względnie wysoki stopień telefonizacji 
6. Braki w systemie oświetleniowym trenów 

zabudowanych 

7. Zorganizowany odbiór odpadów 7. Brak ogólnodostępnych parkingów 

8. Nowe wysypiska śmieci 
8. Brak zaplecza świetlicowego oraz  słabość 

zaplecza istniejącego – niedoinwestowanie, 
braki w wyposażeniu 

9. Brak źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego 

9. Brak zaplecza rekreacyjnego dla dzieci i 
młodzieży (place zabaw, boiska sportowe) 

10. Obecność licznych form ochrony przyrody 
10.  Brak ogólnodostępnych miejsc rekreacyjno-
sportowych 

 11. Niedoinwestowanie lokalnych bibliotek 

 
12. Niedoinwestowanie lokalnych organizacji 
aktywizujących ludność miejscową np. koła 
gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna 

Szanse Zagrożenia  

1. Bliskość miejskich ośrodków Wągrowiec, 
Chodzież, ale także Poznań, Piła, Bydgoszcz 

1. Postępujące ubożenie społeczeństwa 

2. Duże powierzchnie rolne – wysokotowarowa 
gospodarka rolna 

2. Likwidacja połączeń komunikacyjnych w 
ogólnodostępnym systemie transportowym 

 

Przeprowadzona analiza i wyniki dyskusji w trakcie warsztatów strategicznych pozwoliły na 
dokładne zidentyfikowanie najistotniejszych problemów w sferze infrastruktury technicznej – niski 
stopień skanalizowania, brak gazyfikacji, utwardzenie tylko części dróg oraz brak chodników i 
oświetlenia przy głównych drogach. Z drugiej strony wiele w omawianej sferze już zrobiono – 
praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe mają dostęp do sieci wodociągowej, kontynuuje się 
kanalizację terenu. Zarówno dla poziomu życia mieszkańców, jak i możliwości rozwoju 
gospodarczego istotne jest korzystne położenie w zasięgu strefy oddziaływania aglomeracji 
poznańskiej. 
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ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Silne strony Słabe strony (braki, problemy) 

1.   Rolnictwo jako źródło dochodu 1. Niedoinwestowanie techniczne gospodarstw 

2. Bardzo duży udział gruntów rolnych w 
całości powierzchni 

2. Zdegradowana przestrzeń wsi Wapno – 
po katastrofie górniczej – wymagająca 
znacznych nakładów finansowych 

3. Wysoka wartość rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej 

3. Brak rynków zbytu 

4. Stosunkowo mało nieużytków 4. Brak dużych zakładów przemysłowych 

5. Nadwyżki siły roboczej 
5. Brak mediów niezbędnych do rozwoju 

produkcji przemysłowej 
6. Brak inwestycji zagrażających 

środowisku przyrodniczemu oraz niski 
stopień zainwestowania obszarów 

6. Brak lokalnego przetwórstwa rolnego, 
warzyw i owoców 

7. Rozwinięta sieć drogowa na terenie LGD 
7. Bardzo duży udział gospodarstw średnich 

i małych w całości upraw 

8. Położenie na skraju aglomeracji 
poznańskiej – bliskość dużego rynku pracy i 
zbytu produktów i usług  

8. Brak mikroprzedsiębiorstw świadczących 
usługi turystyczne oraz związane z czasem 
wolnym i rekreacją, a także w zakresie usług 
dla ludności, komunalnych, budowlanych, 
instalacyjnych, usług dla gospodarstw 
rolnych i leśnictwa oraz związanych z 
produkcją biomasy 

9. Położenie w zasięgu strefy penetracji 
turystyczno-rekreacyjnej mieszkańców 
aglomeracji poznańskiej 

9. Brak ogólnodostępnych miejsc 
wypoczynkowo-biwakowych, np. wzdłuż 
szlaków pieszych i wodnych 

10. Możliwość wspólnych działań 
mieszkańców wspierających rozwój 
gospodarczy wraz z władzami miast i gmin 

 

11. Możliwość współpracy tansgranicznej w 
rozwoju alternatywnych źródeł energii oraz 
produkcji biomasy i salicylu  

 

12. Zainteresowanie rolników i ich rodzin w 
podnoszenie kwalifikacji pozarolniczych 

 

Szanse Zagrożenia  

1.  Turystyka jako źródło dochodu 
1. Wysokie, rosnące bezrobocie (szczególnie 

wśród młodych) 

2. Potencjalnie możliwe do wyznaczenia tereny 
pod inwestycje przemysłowe, a zwłaszcza 
przemysłu przetwórczego 

 

3. Wzrost zainteresowania regionalnymi 
produktami rolnymi 

 

 
LGD „Dolina Wełny” posiada przeciętne warunki do rozwoju gospodarczego. Jest to obszar 

przede wszystkim rolniczy, w którym 70 % powierzchni zajmują użytki rolne. Najważniejszymi 
barierami w rozwoju rolnictwa są niezbyt dobre gleby (przeważają grunty klasy IVA oraz V). 
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Niezbędne są zmiany w strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych. Dla rozwoju działalności 
pozarolniczej korzystne jest posiadanie potencjalnych terenów do wykorzystania pod pozarolniczą 
działalność gospodarczą. 

 
 

OŚWIATA, KULTURA I SPORT 

Silne strony Słabe strony (braki, problemy) 

1. Spadek liczby uczniów w szkołach (lepsze 
warunki nauczania)  

 
1. Spadek liczby uczniów w szkołach (mniej 

środków z subwencji, wyższe koszty 
utrzymania placówek)  

 

2. Bardzo aktywna działalność sportowa i 
kulturalna szkół i domów / ośrodków kultury 

2. Wysokie koszty średnie utrzymania szkół 
podstawowych (koszt na 1 ucznia) 

3. Duża liczba szkół podstawowych 
(wygoda uczniów) 

3. Mała liczba zajęć rozszerzających ofertę 
szkół 

4. Baza szkolnictwa średniego i wyższego w 
strefie najbliższego dojazdu (w Wągrowcu) 

4. Wysokie koszty utrzymania wiejskich 
przedszkoli (np. w Łeknie) 

5. Bliskość dużego ośrodka akademickiego 
– Poznań 

5. Duża liczba szkół podstawowych (koszty 
utrzymania) 

6. Wysoka aktywność w organizacji imprez 
cyklicznych i okazjonalnych, oraz czasu 
wolnego Ochotniczych Straż Pożarnych oraz 
Kół Gospodyń Wiejskich 

6. Stan bazy szkolnictwa podstawowego (braki 
w wyposażeniu sal dydaktycznych 
gimnastycznych) 

7. Boiska sportowe na wsiach 
7. Brak formalnie organizowanych zajęć 

pozalekcyjnych 

 
8. Niedoinwestowanie w zaplecze muzealne i 

para muzealne 

 

9. Niedoinwestowanie zespołów muzycznych i 
artystycznych w instrumenty oraz 
wyposażenie 

 

 
10. Niedoinwestowanie ludowych zespołów 

muzycznych w stroje i instrumenty 

 
11. Zły stan techniczny wartościowych obiektów 

sakralnych i zdewastowane otoczenie 

 

 
12. Problemy z organizacją czasu wolnego dzieci 

i młodzieży oraz osób w wieku 
poprodukcyjnym 

 

Szanse Zagrożenia  

1. Warsztaty i szkolenia z  zachowania 
świadectw folkloru i tradycji   

1. Zanik kultury i tradycji 
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2. Cykliczne imprezy: kulturalne, rekreacyjne, 
sportowe, gale produktów regionalnych, koncerty 
muzyczne i folklorystyczne 

2. Brak kadry i pasjonatów do organizacji czasu 
wolnego 

3. Informacja turystyczna: strony internetowe, 
foldery , przewodniki, oznakowania miejsc i 
obiektów w terenie 

3. Niedoinwestowanie organizacji lokalnych 

4. Utworzenie centrów edukacji regionalnej i 
społecznej 

 

5. Upowszechnianie ogólnodostępnego sprzętu 
komputerowego i Internetu 

 

6. Rozwój edukacji i turystyki regionalnej  

7. Zainteresowanie produktami kuchni 
regionalnej 
 

 

8. Rzemiosło i rękodzieło  

 

Analiza sytuacji oświaty doprowadziła do wniosku, że dbałość o dobre warunki nauczania i 

rozwój sportu są jednymi z priorytetów. Nie oznacza to, że wszystko w tej dziedzinie udało się 

zrealizować – pozostały jeszcze tak istotne zadania, jak budowa sal gimnastycznych, poprawa 

wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe (m.in. pracownie komputerowe), czy remonty placówek. 

 

 

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 

Silne strony Słabe strony (braki, problemy) 

 
1. Postępująca integracja środowiska lokalnego 

wraz z aktywizacją kół gospodyń wiejskich, 
rad sołeckich, ochotniczych straż pożarnych 
oraz organizacji parafialnych 

 

1. Brak systemu informacji turystycznej 

2. Wpływ środków zewnętrznych (np. dopłat) 2. Niż demograficzny 

3. Rozwój działań na rzecz kultywowania i 
edukacji w zakresie tradycji, obrzędów, kuchni 
regionalnej 

3. Postępujące ubożenie społeczeństwa 

Szanse Zagrożenia  

1. Duży potencjał ludzki 1. Brak kapitału zewnętrznego 

2. Możliwość adaptacji obiektów 
charakterystycznych, poprzemysłowych, 
zabytkowych do obsługi ruchu turystycznego, w 

2. Rosnące bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych 
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tym dla potrzeb rozwoju zaplecza informacji 
turystycznej 

3. Zainteresowanie edukacją wśród rolników i 
ich rodzin w zakresie możliwości rozwoju 
turystyki wiejskiej (w tym agroturystyki) oraz 
działaniami i produkcją pozarolniczą 

3. Emigracja ludzi młodych i wykształconych do 
innych miast 

4. Zainteresowanie działaniami na rzecz odnowy 
krajobrazu kulturowego 

 

5. Warsztaty i szkolenia z  zachowania 
świadectw folkloru i tradycji , a także działań 
samokształcących (Internet, języki obce) oraz  w 
rozwoju produkcji pozarolniczej  

 

 

Podobnie jak w wielu polskich gminach na uwagę zasługuje aktywna działalność Gminnych 
Ośrodków Pomocy Społecznej. Nie ma problemów z dostępem do usług zdrowotnych. Jednak, 
podobnie jak w innych analizowanych dziedzinach, nie oznacza to, że wszystkie potrzeby społeczne 
zostały już zaspokojone. Ograniczone środki na pomoc społeczną mają negatywny wpływ na 
profilaktykę zdrowotną (w tym stomatologicznej), szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży. 

Zaprezentowane wyżej wyniki analizy sytuacji, przeprowadzonej z udziałem jej 
mieszkańców, stać się mogą podstawą procesu planistycznego, bowiem silne strony są tymi cechami, 
na których należy bazować planując dalszy rozwój terenu. Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie 
braków i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania 
potrzeb mieszkańców. 
Potrzeby rozwojowe tkwią w sferze społecznej dotyczącej stworzenia lokalnego rynku pracy, 
edukacji, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz w sferze gospodarczej, odnoszącej się głównie do 
restrukturyzacji gospodarki rolnej i obejmującej: 

• obniżenie zatrudnienia w rolnictwie, czego skutkiem może być pobudzenie turystyki, 

• stworzenie na obszarach wiejskich miejsc pracy w działalności pozarolniczej (turystyka, 
agroturystyka), 

• powiązanie produkcji rolnej (produkty regionalne) z rynkami zbytu (aglomeracja poznańska), 

• lokalizowanie zakładów przetwórczych, zwiększających wartość dodaną do produktów rolnych, 

• rozszerzenie działalności gospodarstw rolnych o funkcje obsługi rolnictwa, rzemiosła itp. 
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4. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE ORAZ 
PLANOWANE DO REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

 

1) Cele ogólne i strategiczne LGD (szczegółowe) 
 

CEL OGÓLNY 1: Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich 
Cele szczegółowe: 

1.1. Zwiększenie liczby, modernizacja i poprawa standardu obiektów społeczno-
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 

1.2.  Wsparcie społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej aktywności mieszkańców 
1.3.  Wzrost kwalifikacji i umiejętności mieszkańców 

 

CEL OGÓLNY 2: Rozwój gospodarki lokalnej 
Cele szczegółowe: 

2.1. Wzrost / zwiększenie ilości miejsc pracy 
2.2. Wzmocnienie sektora mikroprzedsiębiorstw 
2.3. Różnicowanie (dywersyfikacja) dochodów w gospodarstwach rolnych 

 

CEL OGÓLNY 3: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego 
Cele szczegółowe: 

3.1. Rozbudowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
3.2. Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych 
3.3. Rozbudowa sieci szlaków turystycznych 
3.4. Rozbudowa systemu informacji i promocji turystyczno- rekreacyjnej 

 

PRZEDSIEWZI ĘCIE 1. „W jedno ści siła”  

(działania na rzecz aktywizacji społecznej) 

Charakterystyka przedsięwzięcia:  
 Istniejący kapitał społeczny ewoluuje wraz z postępującymi innowacjami. Niedostosowanie 
obecnej infrastruktury społecznej wymusza jej modernizację lub odnowę. Ludność zamieszkująca 
obszar LGD znajduje się w zasięgu oddziaływania aglomeracji poznańskiej –szczególnie w aspekcie 
kulturowym. Aktywizacja działań w zakresie organizacji zaplecza społeczno-kulturowego oraz 
sportowo-rekreacyjnego, a także na rzecz rozwoju oferty edukacji regionalnej oraz zabezpieczenie 
wykwalifikowanej kadry z zakresu działań na rzecz organizacji czasu wolnego, umożliwi 
aktywizację i konsolidację mieszkańców. Nie tylko w uczestnictwie i konsumpcji oferty, ale również 
w jej opracowywaniu i udostępnianiu. 
Grupy docelowe: 

− organizacje pozarządowe,  
− mikroprzedsiębiorcy, 
− samorządy gminne i ich jednostki organizacyjne, 
− osoby fizyczne (w zakresie inicjatyw zbieżnych z celami przedsięwzięcia) 
− instytucje kultury, 
− Koła Gospodyń Wiejskich,  
− Rady Sołeckie, 
− grupy i zespoły folklorystyczne, 
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Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: 
 
Celu ogólnego I: Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich 
Cele szczegółowe 

1.1. Zwiększenie liczby, modernizacja i poprawa standardu obiektów społeczno-kulturalnych i 
sportowo-rekreacyjnych 

1.2. Wsparcie społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej aktywności mieszkańców 
1.3. Wzrost kwalifikacji i umiejętności mieszkańców 

 
Cel ogólny 3: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego 
Cele szczegółowe: 

3.1. Rozbudowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
3.2.  Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych 

 

Operacje i działania preferowane do finansowania w ramach przedsięwzięcia (zakres 
przedsięwzięcia): 

1) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (oś 3) 
- rozwój usług (poszerzenie i powstanie nowych zakresów usług), 
- rzemiosło i rękodzieło, drobna wytwórczość. 

2) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ” (oś 3) 
- rozwój usług (poszerzenie i powstanie nowych zakresów usług), 
- drobna wytwórczość i rzemiosło, 
- przetwórstwo produktów rolnych. 

3) „Odnowa i rozwój wsi”: 
- budowa, modernizacja (przebudowa, remont), wyposażenie obiektów 

pełniących funkcje społeczno-kulturalne, 
- budowa, modernizacja (przebudowa, remont), wyposażenie obiektów 

pełniących funkcje sportowo-rekreacyjne, 
- impreza integracyjna miedzypokoleniowa, 
- budowa lub modernizacja miejsc i obszarów o szczególnym znaczeniu 

publicznym, np. placów parkingowych, oświetlenia ulicznego, 
- urządzanie i porządkowanie terenów zieleni urządzonej. 

4) „Małe projekty”: 
- budowa, modernizacja (przebudowa, remont), wyposażenie obiektów 

pełniących funkcje społeczno-kulturalne, 
- budowa, modernizacja (przebudowa, remont), wyposażenie obiektów 

pełniących funkcje sportowo-rekreacyjne, 
- szkolenia i warsztaty – kultywowanie tradycji i obyczajów regionalnych, 
- szkolenia z zakresu podnoszenia umiejętności zawodowych (języki obce, 

kurs florystyczny i in.), 
- imprezy sportowo-integracyjne, rekreacyjne, artystyczne, festyny, turnieje, 
- zakup książek i doposażenie biblioteki publicznej, 
- uporządkowanie i oznakowanie form ochrony indywidualnej (m.in. pomniki 

przyrody) i otoczenia. 
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Funkcjonowanie LGD (nabywanie umiejętności, aktywizacja) 
- aktywizacja społeczności lokalnej w organizacji imprez integracyjno-

artystycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. 
- realizacja wydarzeń informacyjnych i promocyjnych. 
- Badania i analizy dotyczące obszaru LGD 

 
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 
Jednost

ka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 
wskaźnika 

Liczba wyremontowanych, 
zmodernizowanych lub doposażonych 
obiektów wiejskich pełniących funkcje 

społeczno-kulturalne i sportowo-
rekreacyjne oraz zagospodarowanie 

terenu wokół takich obiektów w okresie 
wdrażania LSR 

Szt.  0 42 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 

Liczba imprez kulturalnych i 
rekreacyjno-sportowych 

zorganizowanych w ramach 
przedsięwzięcia w okresie wdrażania 

LSR 

Szt. 0 20 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 

Liczba szkoleń i warsztatów 
dokształcających realizowanych w 
ramach przedsięwzięcia w okresie 

wdrażania LSR 

Szt. 0 40 

 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 
  

Wskaźniki rezultatu 
Jednost

ka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 
wskaźnika 

Ilość imprez w wyremontowanych, 
zmodernizowanych lub doposażonych 
obiektach wiejskich pełniących funkcje 

społeczno-kulturalne i rekreacyjno-
sportowe w okresie wdrażania LSR 

Szt. bd. 100 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 

Ilość osób uczestniczących w imprezach 
kulturalnych i rekreacyjno-sportowych 

zorganizowanych w ramach 
przedsięwzięcia w okresie wdrażania 

LSR 

os. bd. 3 000 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 

Ilość osób uczestniczących w 
szkoleniach  i warsztatach 

dokształcających realizowanych w 
ramach przedsięwzięcia w okresie 

wdrażania LSR 

os. bd. 600 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 

Wskaźniki oddziaływania 
Jednost

ka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 
wskaźnika 

Odsetek osób  deklarujących 
zadowolenie  ze standardu obiektów 

wiejskich pełniących funkcje społeczno-
kulturalne lub rekreacyjno-sportowe, 

objętych wsparciem w ramach wdrażania 
LSR w okresie do 31 grudnia 2015 roku 

% bd 5% 
Badania własne LGD - 

ankiety 

Odsetek osób deklarujących zadowolenie  
z poziomu imprez społeczno-
kulturalnych lub rekreacyjno-

sportowych, objętych wsparciem w 
ramach wdrażania LSR w okresie do 31 

grudnia 2015 roku 

% bd 10% 
Badania własne LGD - 

ankiety 
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PRZEDSIĘWZI ĘCIE 2. „Partnerstwo w Dolinie”   

(działania na rzecz aktywizacji gospodarczej) 

Charakterystyka przedsięwzięcia: 
Sąsiedztwo LGD Dolina Wełny w strefie zasięgu oddziaływania aglomeracji poznańskiej, 

sprawia, iż w znajdują się pod jej wpływem nie tylko mieszkańcy LGD korzystający z zasobów i 
walorów Poznania, ale również miasto jest silnym i otwartym rynkiem zbytu na wszelakie produkty i 
usługi powstające w wyniku obecnej tu działalności gospodarczej oraz pozarolniczej. Konsultacje i 
spotkania przygotowujące do opracowania LSR wykazały obecność zapotrzebowania na działania 
wspomagające rozwój małej przedsiębiorczości. W działaniach LSR-u bardzo ważny jest udział 
społeczności lokalnych w realizacji przedsięwzięć dotyczących rozwoju obszaru i wzrostu integracji 
i potencjału społecznego w regionie 

 
Grupy docelowe: 

− mikroprzedsiębiorcy, 

− osoby fizyczne (w zakresie inicjatyw zbieżnych z celami przedsięwzięcia), 

− organizacje pozarządowe. 
 

Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: 

Celu ogólnego 1: Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich 
Cele szczegółowe: 

1.2. Wsparcie społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej aktywności 
mieszkańców 

1.3. Wzrost kwalifikacji i umiejętności mieszkańców 

Celu ogólnego 2: Rozwój gospodarki lokalnej 
Cele szczegółowe: 

2.1. Wzrost / zwiększenie ilości miejsc pracy 
2.4.  Wzmocnienie sektora mikroprzedsiębiorstw 
2.3. Różnicowanie (dywersyfikacja) dochodów w gospodarstwach rolnych 

Cel ogólny 3: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego 
Cele szczegółowe:. 

3.2 Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych 
3.3 Rozbudowa szlaków turystycznych 

 
Operacje i działania preferowane do finansowania w ramach przedsięwzięcia (zakres 
przedsięwzięcia): 

1) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (oś 3) 
- usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
- usługi dla ludności oraz usługi komunalne, 
- rzemiosło i rękodzieło, drobna wytwórczość, 
- usługi turystyczne oraz związane z rekreacją i wypoczynkiem, 
- usługi transportowe, 
- przetwórstwo produktów rolnych lub niejadalnych produktów leśnych, 
- magazynowanie lub przechowywanie towarów, 
- wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy, 
- rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. 
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2) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ” (oś 3) 
- usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
- usługi dla ludności oraz usługi komunalne, 
- rzemiosło i rękodzieło, drobna wytwórczość, 
- usługi turystyczne oraz związane z rekreacja i wypoczynkiem, 
- usługi transportowe, 
- przetwórstwo produktów rolnych lub niejadalnych produktów leśnych, 
- magazynowanie lub przechowywanie towarów, 
- wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy, 
- rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne. 

3).  „Małe projekty”: 
- zakup sprzętu komputerowego  
- przyłącza internetowe  
- szkolenia z obsługi programów komputerowych  
 

Funkcjonowanie LGD (nabywanie umiejętności, aktywizacja) 
- aktywizacja społeczności lokalnej do uczestnictwa w imprezach targowych, 

wystawienniczych i in., 
- realizacja wydarzeń szkoleniowych i promocyjnych. 
- Badania i analizy dotyczące obszaru LGD 

 

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia 
 

Wskaźniki produktu 
Jednost

ka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 
wskaźnika 

Liczba mikroprzedsiębiorstw , które 
otrzymają wsparcie na podjecie lub 
rozwój działalności gospodarczej w 
ramach przedsięwzięcia  w okresie 

wdrażania LSR 

Szt. 0 
 
5 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy 

Liczba gospodarstw , które otrzymają 
wsparcie na podjecie lub rozwój 

działalności  pozarolniczej w ramach 
przedsięwzięcia  w okresie wdrażania 

LSR 

Szt. 0 
 
6 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy 

Liczba ogólnodostępnych punktów 
komputerowych z przyłączem 

internetowym w okresie wdrażania LSR 
Szt. bd. 5 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy 

Wskaźniki rezultatu 
Jednost

ka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 
wskaźnika 

Liczba miejsca pracy utworzonych w 
ramach przedsięwzięcia w okresie 

wdrażania LSR 
Szt. 0 6 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy 

Liczba nowych podmiotów utworzonych 
dzięki wsparciu na podjecie lub rozwój 

działalności gospodarczej w okresie 
wdrażania LSR 

Szt. 0 3 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 
 

Liczba nowych podmiotów utworzonych 
dzięki wsparciu na różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej w 

okresie wdrażania LSR 
Szt. 0 3 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy 
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Wskaźniki oddziaływania 
Jednost

ka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 
wskaźnika 

Wzrost przychodów w 
mikroprzedsiębiorstwach, które 
skorzystały z wsparcia w ramach 

wdrażania LSR, w okresie do 31 grudnia 
2015 roku 

 bd 
Wartość 
dodatnia 

Badania własne LGD - 
ankiety 

Wzrost przychodów w gospodarstwach 
rolnych, które skorzystały z wsparcia w 
ramach wdrażania LSR, w okresie do 31 

grudnia 2015 roku 

 bd 
Wartość 
dodatnia 

Badania własne LGD - 
ankiety 

 

 
PRZEDSIEWZI ĘCIE 3. „Dolina Wełny Krain ą Przyjazną Turystyce” 
Charakterystyka przedsięwzięcia: 

LGD Dolina Wełny to obszar o wyjątkowej jakości środowiska przyrodniczego i potencjału 
turystyczno-rekreacyjnego. Bogactwo wód powierzchniowych i form ochrony przyrody 
ukierunkowuje w rozwoju turystyki kwalifikowanej i przyrodniczej. Dominacja terenów rolniczych 
sprzyja rozwojowi agroturystyki. Wyjątkowe zasoby historyczno-kulturowe wpływają na obecność 
turystyki krajoznawczej. Wielką szansą w rozwoju funkcji turystycznej tego obszaru jest obecność w 
zasięgu  strefy zainteresowania turystyczno-rekreacyjnego mieszkańców aglomeracji poznańskiej. 
Już aktualnie obszar LGD zagospodarowywany jest dla potrzeb różnorodnych form turystyki i 
rekreacji. Wśród działań poszerzających zasobność terenu i jego ofertę turystyczno-rekreacyjna 
wymienić można: 

- rozwój bazy hotelowej i żywieniowej i usług w tym zakresie,  
- rozbudowę i modernizację istniejącego zagospodarowania turystycznego na 

trasach szlaków turystycznych, punktach widokowych, 
- modernizację i budowę ogólnodostępnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego, 
- wprowadzenie do oferty nowych form i poszerzanie już obecnych celem jej 

różnicowania i gwarancji realizacji dla każdego zainteresowanego (spływy 
kajakowe, wypożyczalnie sprzętu pływającego, rekreacja konna, ) 

- ochronę i modernizację obiektów zabytkowych, 
- kultywowanie tradycji i folkloru, odnowa ginących zawodów,  
- tworzenie lokalnych produktów markowych, 
- powstanie i poszerzanie oferty kulturalnej (muzealniczej, teatralnej), 
- oznakowywanie w terenie miejsc i obiektów interesujących i wartościowych, 
- utworzenie systemu informacji turystycznej, 
- promocję zasobów i walorów turystyczno-rekreacyjnych regionu. 

Planowane przedsięwzięcie uwzględni wszystkie wymienione potrzeby i wyzwania. Udzielone 
wsparcie obejmować będzie rozwój usług i innego rodzaju działalności gospodarczej w branży 
rekreacji i wypoczynku, wytyczanie tras turystycznych, budowę przystani, miejsc odpoczynku, 
tworzenie bazy informacji turystycznej, promocję walorów rekreacyjno-turystycznych obszaru .  

Grupy docelowe: 
− organizacje pozarządowe,  

− mikroprzedsiębiorcy, 

− samorządy gminne i ich jednostki organizacyjne, 

− osoby fizyczne (w zakresie inicjatyw zbieżnych z celami przedsięwzięcia) 

− instytucje kultury, 

− grupy i zespoły folklorystyczne, 
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Przedsięwzięcie przyczynia się do realizacji: 

Celu ogólnego 1: Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich 
Cele szczegółowe: 

1.1. Zwiększenie liczby, modernizacja i poprawa standardu obiektów społeczno-
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 

1.2. Wsparcie społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej aktywności 
mieszkańców 

Celu ogólnego 2: Rozwój gospodarki lokalnej 
Cele szczegółowe: 

2.2. Wzmocnienie sektora mikroprzedsiębiorstw 
2.3. Różnicowanie (dywersyfikacja) dochodów w gospodarstwach rolnych 

Cel ogólny 3: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego 
Cele szczegółowe: 

3.1. Rozbudowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
3.2. Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych 
3.3. Rozbudowa sieci szlaków turystycznych 
3.4. Rozbudowa systemu informacji i promocji turystyczno-rekreacyjnej. 

Operacje i działania preferowane do finansowania w ramach przedsięwzięcia (zakres 
przedsięwzięcia): 

1) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (oś 3) 
- rozwój usług (poszerzenie i powstanie nowych zakresów usług), 
- rzemiosło i rękodzieło, drobna wytwórczość. 

2) „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (oś 3) 
- usługi turystyczno-rekreacyjne, 
- usługi gastronomiczne, 
- drobna wytwórczość i rzemiosło. 

3) „Odnowa i rozwój wsi”: 
- budowa, przebudowa lub remont szlaków turystycznych (wodnych i 

tematycznych), 
- budowa, przebudowa lub remont małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej, 
- budowa miejsc wypoczynkowo-biwakowych,  
- powstanie zaplecza dla potrzeb informacji turystycznej (adaptacja budynków, 

publikacje promocyjne)  
- odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury 

sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków, oraz odnowa ich otoczenia, 

- doposażenie zespołów muzycznych i folklorystycznych w instrumenty 
muzyczne i stroje ludowe, 

- imprezy folklorystyczne, sportowe i muzyczne i in. 
4) „Małe projekty”: 

- doposażenie zespołów muzycznych i folklorystycznych w instrumenty 
muzyczne i stroje ludowe,  

- doposażenie ekspozycji muzealnych, 
- rekwizyty, stroje dla grup teatralnych, 
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- odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury 
sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków, oraz odnowa ich otoczenia, 

- pokazy kuchni regionalnej, produktów i, tradycji lokalnych, 
- imprezy folklorystyczne, sportowe, muzyczne i in., festyny, 
- wycieczki edukacyjne, 
- centra edukacji regionalnej i społecznej, 
- oznakowanie atrakcji lokalnych, 
- budowa, przebudowa lub remont małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej, 
- budowa miejsc wypoczynkowo-biwakowych,  
- informacja turystyczna (publikacje, elektroniczne bazy informacji), 

5)  Projekt współpracy mający na celu wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru 
LGD 

6) Funkcjonowanie LGD (nabywanie umiejętności, aktywizacja) 
- aktywizacja społeczności lokalnej w organizacji oferty turystyczno-

rekreacyjnej, 
- realizacja wydarzeń promocyjnych.  
- Badania i analizy dotyczące obszaru LGD 
 

Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 
Jednost

ka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 
wskaźnika 

Utworzenie wodnego szlaku   
turystycznego w okresie wdrażania LSR 

km 0 1  
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 
Liczba miejsc wypoczynkowo-

biwakowych i małej infrastruktury 
turystycznej w okresie wdrażania LSR 

Szt. 
0 6 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy, 

Dane urzędów gmin 
Liczba powstałych  stron internetowych 
publikacji, materiałów promocyjnych 
promujących obszar LGD w okresie 

wdrażania LSR region 

Szt. 

0 5 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy, 
dokumentacja LGD 

Liczba zespołów artystycznych 
doposażonych w sprzęt i stroje w okresie 

wdrażania LSR   

Szt. 
0 

9 
3 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy, 

dane urzędów gmin 
Liczba obiektów zabytkowych i 

muzealnych objętych wsparciem w 
okresie realizacji LSR 

Szt. 
0 4 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy, 

dane urzędów gmin 
Liczba imprez promujących produkty 

regionalne i tradycyjne w okresie 
wdrażania LSR  

Szt. 
0 9 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy 

Wskaźniki rezultatu 
Jednost

ka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 
wskaźnika 

Wzrost liczby osób odwiedzających 
obiekty turystyczno-rekreacyjne objęte 

wsparciem w okresie realizacji LSR 
% bd. 10 % 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy, 

dane urzędów gmin  
Liczba kilometrów utworzonych 

wodnych szlaków turystycznych w 
okresie wdrażania LSR 

 
km 

 
0 

 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 

Liczba użytkowników domen 
informacyjno-promocyjnych w okresie 

wdrażania LSR 
os. 0 15 000 

Dokumentacja 
beneficjentów pomocy 
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Liczba osób uczestniczących w pokazach 
i imprezach zorganizowanych w ramach 

przedsięwzięcia w okresie wdrażania 
LSR 

os. 0 1000 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 

Wzrost liczby osób zwiedzających 
obiekty muzealne i zabytkowe objęte 
wsparciem w okresie wdrażania LSR 

% bd. 10 % 
Dokumentacja 

beneficjentów pomocy 

Wskaźniki oddziaływania 
Jednost

ka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 
wskaźnika 

Odsetek osób deklarujących wysoki 
poziom zadowolenia ze standardów 

obiektów i infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej, objętych wsparciem w 

ramach wdrażania LSR w okresie do 31 
grudnia 2015 roku 

% nd 3% 
Badania własne LGD - 

ankiety 

Odsetek osób deklarujących wysoki 
poziom zadowolenia z usług podmiotów 
świadczących usługi turystyczno-

rekreacyjne, objętych wsparciem w 
ramach wdrażania LSR w okresie do 31 

grudnia 2015 roku 

% nd 5% 
Badania własne LGD - 

ankiety 

 
2) Wdrażanie projektów współpracy 

 
Celem projektu współpracy będzie zwiększenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru LGD. 
Projekt obejmie: 
 1) Oznakowanie szlaku; 

2) Budowę małej infrastruktury turystycznej (np. przystani kajakowych); 
3) Wydanie przewodnika turystycznego dedykowanego turystom wodnym i utworzenie strony 

internetowej poświęconej szlakowi kajakowemu. 

 
3). Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 
 

a) Schemat organizacyjny Stowarzyszenia  
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b) Harmonogram realizacji przedsięwzięć 

 
 Okresy realizacji LSR  

( z dokładnością do pół roku) 

Przedsięwzięcia i typy 
operacji zgodnie z LSR 

2009 
I 

2009 
II 

2010 
I 

2010 
II 

2011 
I 

2011 
II 

2012 
I 

2012 
II 

2013 
I 

2013 
II 

2014 
I 

2014 
II 

2015 
I 

2015 
II 

PRZEDSIEWZIĘCIE 
1. „W jedności siła”  x x x x x x  x      

PRZEDSIĘWZIĘCIE 
2. „Partnerstwo w 
Dolinie”  

  x x x x x  x      

PRZEDSIEWZIĘCIE 
3. „Dolina Wełny 
Krainą Przyjazną 
Turystyce” 

 x x x x x x  x      

Projekt Współpracy     x x x x       
Bieżące 

funkcjonowanie 
LGD 

x x x x x x x x x x x x x x 

 
 
c) Opis działań informacyjno-promocyjnych 

  
Proces informowania o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju  zamierzamy przeprowadzać 

w następujący sposób: 
1. Informacja na stronie internetowej – pełna informacja o projektach i ich terminie realizacji 
2. Zadania biura w temacie monitoringu i ewaluacji – pozwolą na bieżące kontrolowanie 

wszystkich realizowanych zadań i informowanie społeczności wiejskiej poprzez aktualizacje 
na stronie internetowej. 

3.  Imprezy promocyjne  Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych pozwolą na 
propagowanie programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Imprezy te z powodzeniem były realizowane w II Schemacie i spełniły swoje cele związane 
z informacją o działalności LGD (www.dolinawelny.eu). 

4. Uruchomienie Biura Organizacyjnego Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w Wągrowcu na ul. 
Kolejowej 24, stanowiącego punkt informacyjno-konsultacyjny dla beneficjentów. 

5. Opracowanie i wykonanie akcji informacyjnej w mediach lokalnych o Lokalnej Strategii 
Rozwoju i jej realizacji. 
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5. MISJA LGD 
 Wizja to stan docelowy, jaki uda się osiągnąć poprzez realizację misji – jest to więc 
perspektywa przyszłości. Misja LGD jest myślą przewodnią funkcjonowania LGD i brzmi: 
 

LGD jako instrument aktywizacji ludno ści 

oraz poprawy jakości życia 

i  wzrostu dobrobytu 

 Wizją rozwoju LGD jest stać się:  
 

LGD obszarem aktywizacji turystyki wiejskiej 

i działań na rzecz rozwoju alternatywnych źródeł energii. 

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD  

zapewniający poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. 

 

6. SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR 
LGD Dolina Wełny to obszar spójny geograficznie i środowiskowo, kulturowo-historycznie 

oraz gospodarczo i społecznie. Opisane poniżej uwarunkowania dotyczą 8 gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich zlokalizowanych w północno-wschodniej części Wielkopolski w historycznej krainie 
Pałuki. 

� Spójność geograficzna i administracyjna 
Obszar objęty LGD położony jest na terenie 3 powiatów i 2 województw. Pomimo 

istniejących podziałów administracyjnych gminy stanowią nierozerwalną całość o postaci tzw. 
„małej ojczyzny”. Gminy charakteryzują się średnim zagęszczeniem 51 mieszkańców/km2, przy 
czym ponad 74,5 % to ludność wiejska. Dlatego tak ważnym jest kreowanie gospodarki lokalnej 
opartej na przedsiębiorczości pozarolniczej i dywersyfikacji dochodów z gospodarstw rolnych. 

Łącznikiem gmin, oprócz granic administracyjnych, jest rzeka Wełna stanowiąca swego 
rodzaju oś strukturalną i funkcjonalną LDG „Dolina Wełny”. Jednym z projektów wspólnych jest 
szlak wodny „Dzwonówka – Dolina Małej Wełny”, który w działaniach na rzecz intensyfikacji 
zainteresowania turystycznego tym obszarem oraz chęcią zwiększenia ruchu turystycznego 
aktywizuje ludność miejscową w zakresie obsługi ruchu turystycznego i wprowadza w krajobraz 
małą infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną, tym samym wpływa na jakość i zróżnicowanie 
obecnego tu potencjału turystyczno-rekreacyjnego. 
� Spójność przyrodnicza 

Wyróżnikiem przyrodniczym przesądzającym o wewnętrznej integralności obszaru jest 
położenie na Pojezierzu Wielkopolskim. Mimo, iż część gmin położona jest na terenach ONW, 
wszystkie gminy są atrakcyjne ze względu na to, że położone są w czystym, ekologicznym 
środowisku, z lasami zajmującymi 16,1 % całości LGD bogatymi w różnorodną florę i faunę. 
Stwarza to korzystne warunki rozwoju dla różnych form turystyki wiejskiej, a zwłaszcza 
agroturystyki oraz ekoturystyki. Przedsięwzięcie „Dolina Wełny Krainą Przyjazną Turystyce” 
wykorzystuje tu obecny potencjał do aktywizacji regionu zarówno dla potrzeb turystyki i rekreacji 
jak i rozwoju usług wspomagających. 
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� Spójność kulturowa   
Jednolitość kulturowa terenów wiejskich LGD „Dolina Wełny” to efekt położenia w 

granicach historyczno-etnograficznej krainy Pałuki i przejawia się m.in. w kultywowaniu tradycji, 
zwyczajów i obrzędów, oraz czerpaniu z dorobku poprzednich pokoleń. Jak już wcześniej 
wspomniano wspólne tradycje kulturalne wyrażają się przede wszystkim w zachowaniu lokalnej 
tożsamości. Szczególną wartość w realizowanych celach strategicznych ma dążność do 
kultywowania tradycji i obrzędów, zachowania w krajobrazie kulturowym ginących zawodów, 
promocję walorów i zasobów turystycznych, a zwłaszcza warsztaty i szkolenia w tym zakresie. 
Spójność kulturowa stanowi podstawę rozwoju kapitału ludzkiego poprzez jego konsolidację i 
aktywizację, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji i turystyki regionalnej. 
� Spójność ekonomiczna 
Spójność ekonomiczna LGD „Dolina Wełny” wyraża się jak już wcześniej wykazano w podobnym 

rozwoju gospodarczym – jest to teren na którym nie występują duże zakłady przemysłowe. 

Podstawowym zasobem, który jest wykorzystywany jest ziemia użytkowana rolniczo, która 

dominuje w krajobrazie i w udziale powierzchniowym. Znaczny udział jest zasobów wód 

powierzchniowych. Jakość przestrzeni uzasadnia działania na rzecz zachowania i polepszenia 

jakości zasobów naturalnych, a projektem łączącym cele strategicznym jest projekt współpracy 

oparty na produkcji wierzby salicylowej i na biomasie jako alternatywnego źródła energii. LGD 

planuje  realizować zasady rozwoju zrównoważonego na wykorzystaniu zasobów środowiskowych. 

Rozwój gospodarczy regionu z uwagi na sąsiedztwo aglomeracji poznańskiej ukierunkowany jest na 

jej obsługę, tym samym wskazane są działania na rzecz rozwoju usług wszelakich i produktów 

lokalnych. 
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7.UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO  
DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR 
PRZEDSIĘWZI ĘĆ 

 
W ramach LSR uwzględniono zintegrowane podejście w zakresie celów, przedsięwzięć i 

operacji. Tworzą one spójną i logiczną całość, dając efekt synergii. Zintegrowane podejście dotyczy 
również udziału w realizacji przedsięwzięć różnych sektorów, począwszy od osób fizycznych, 
skończywszy na j. st. organizacjach i lokalnych firmach. 

W LSR różnorodne wykorzystanie zasobów lokalnych (historycznych, kulturowych, 
przyrodniczych, społecznych i gospodarczych) również potwierdza zintegrowane podejście w 
działaniach Leader. 

1) Wykorzystanie różnych zasobów lokalnych: 
− na bazie zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych zostały przygotowane 

działania dotyczące rozwoju infrastruktury i bazy turystycznej, tj. tworzenie ofert 
turystycznych, tworzenie infrastruktury w terenie i promowanie regionu, 

− produkty lokalne, w tym kulinarne, rzemiosło, rękodzieło oraz agroturystyka będą ważnym 
elementem rozwoju pozarolniczych miejsc pracy i wsparcia rozwoju 
mikroprzedsiębiorczości.  

2) Wykorzystanie związków pomiędzy podmiotami różnych sektorów. 
Planowane w LSR przedsięwzięcia będą realizowane przez podmioty z różnych sektorów, tj. sektora 
publicznego, społecznego i ekonomicznego, na etapie planowania i wdrażania oraz na poziomie 
działań i operacji: 

− przedsięwzięcie „Dolina Wełny Krainą Przyjazną Turystyce” zakłada udział organiacji 
pozarządowych, mikroprzedsiębiorców, samorządów gminnych i ich jednostek 
organizacyjnych, mediów, mieszkańców, organizacji wiejskich i biura LGD, 

− przedsięwzięcie „W jedności siła” zakłada udział liderów, organizacji wiejskich (koła 
gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej, zespoły artystyczne), rad 
sołeckich, organizacji wyznaniowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek 
organizacyjnych, instytucji kultury w animowaniu aktywności i zaangażowania 
mieszkańców, organizacji pozarządowych, mikroprzedsiębiorców,  

− przedsięwzięcie „Partnerstwo w Dolinie” zakłada udział mikroprzedsiębiorców, osób 
fizycznych (w zakresie inicjatyw zbieżnych z celami przedsięwzięcia), organizacji 
pozarządowych i powszechnym wykorzystaniu Internetu na obszarach wiejskich. 

 
8. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO  
    DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR 
PRZEDSIĘWZI ĘĆ 
 

Strategia Rozwoju Lokalnego musi wprowadzać nowe podejście do rozwoju obszarów 
wiejskich. Nie chodzi tu jedynie o zastosowanie nowych technologii, czy kopiowanie 
wykorzystanych już przez kogoś pomysłów. Ważne jest wykorzystanie sprawdzonych w innych 
miejscach innowacyjnych działań i dostosowanie ich do warunków występujących na danym terenie. 
1) Rozwiązania innowacyjne nie stosowane wcześniej na obszarze LGD 
LGD Dolina Wełny jest partnerstwem, współpracującym  ze sobą od trzech lat. Położenie na terenie 
dwóch województw jest w nie lada wyzwaniem dla liderów LGD. Zastosowane rozwiązania to: 

- organizowanie branżowej współpracy przedsiębiorców z regionu, 
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- wprowadzenie marki lokalnej, 
- wdrażanie międzynarodowego projektu współpracy. 

2) Rozwiązania innowacyjne wykorzystujące lokalne zasoby oraz rozwój produkcji i usług 
Wiele istotnych rozwiązań zaproponowanych w LSRze wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze, 
kulturowe, społeczne i gospodarcze, czerpiąc z lokalnych walorów środowiska, historii, tradycji, 
obyczajów i aktywności mieszkańców. Są to następujące rozwiązania: 

- stworzenie ofert turystycznych w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe 
obszaru oraz połączenie z edukacją o regionie dzieci i młodzieży, 

- wprowadzanie marki lokalnego produktu turystycznego wykorzystującego obecny w 
LGD potencjał turystyczno-rekreacyjny, 

- pomoc w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie specjalistów 

ds. wniosków i wsparcia doradczego w poszczególnych gminach. 
3) Rozwiązania innowacyjne do wykorzystania na innych obszarach 
Te rozwiązania są propozycjami modelowego i innowacyjnego podejścia do zasobów lokalnych, 
rozwiązywania problemów tego obszaru lub zastosowania specyficznych form realizacji: 

- wdrażanie międzynarodowego projektu współpracy. 

4) Nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności 
W działaniach LSRu podkreślono wagę udziału społeczności lokalnych w realizacji przedsięwzięć 
dotyczących rozwoju obszaru i wzrostu integracji i potencjału społecznego w regionie. Nowe 
sposoby zaangażowania mieszkańców to: 

- powstawanie nieformalnych grup zadaniowych zajmujących się aktywizacją i 
integracją ludności miejscowej poprzez wypracowywanie oferty i jej realizacje, 

- zainteresowanie przeszłością i kultywowanie jej śladów w kulturze i krajobrazie, 
- wdrażanie międzynarodowego projektu współpracy opartego na produkcji wierzby 

dla celów pozyskiwania salicylu oraz biomasy. 

 
 
9. PROCEDURA OCENY ZGODNOŚĆI OPERACJI Z LSR, 
PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, PROCEDURY 
ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNI ĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W 
SPRAWIE WYBORU OPERACJI W RAMACH DZIALANIA 
„WDRA ŻANIE LSR”, KRYTERIÓW NA PODSTAWIE KTÓRYCH 
JEST OCENIANA ZGODNO ŚĆ OPERACJI Z LSR ORAZ 
KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, A TAK ŻE PROCEDURY 
ZMIANY TYCH KRYTERIÓW  
 
Procedury opisane w niniejszym rozdziale są zgodne z zapisami Statutu i Regulaminu Rady, które 
zostały dołączone do wniosku. 

Zakres odpowiedzialności w procesie określania procedur, kryteriów i ich zmiany oraz rolę 
organów LGD w procesie oceny i wyboru operacji można ująć następująco: 

- Walne Zgromadzenie Członków: zatwierdza procedury i regulaminy poszczególnych organów, w 
tym Rady, kryteria oceny zgodności operacji z LSR, a także lokalne kryteria wyboru tych operacji 
oraz propozycje zmian procedur i kryteriów, podejmuje decyzje o ich uchwaleniu lub odrzuceniu. 

- Zarząd: składa wniosek o ogłoszenie naboru, w terminie 44 dni przed planowanym dniem 
rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, a dokumenty niezbędne do 
podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie 
pomocy — w terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania 
wniosków o przyznanie pomocy. 
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- Biuro:  Pomaga przygotować wnioski, propaguje ich nabór, przyjmuje i rejestruje wnioski, 
przedkłada je Radzie, przygotowuje dla Rady „Karty Weryfikacji Wniosku o dofinansowanie 
realizacji operacji”. Informuje wnioskodawców o rozstrzygnięciach Rady dotyczących wyboru 
wniosków w ramach konkursu w terminie do 21 dni od jego zakończenia; przyjmuje i rejestruje 
odwołania wnioskodawców od rozstrzygnięć Rady w terminie 7 dni od dostarczenia wnioskodawcy 
informacji o wynikach konkursu, prowadzi – na potrzeby Rady – postępowanie wyjaśniające i 
przygotowuje Radzie stosowną opinię, co do zasadności odwołań. Wysyła listy rankingowe i 
kompletną dokumentację do instytucji wdrażających w terminie do 45 dni od zakończenia konkursu.  
Biuro LGD publikuje listę wybranych operacji na swojej stronie internetowej nie później niż w dniu 
jej przekazania do właściwego organu samorządu województwa. Przygotowuje – po konsultacji 
społecznej – propozycje zmian kryteriów oceny zgodności z LSR i kryteriów wyboru operacji. 
Protokołuje posiedzenia Rady. 

- Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu: uczestniczy w obradach rady bez 
prawa głosowania, celem zapewnienia jej pomocy organizacyjno-prawnej i informacyjnej. 

- Rada (organ decyzyjny): rozpatruje wnioski o pomoc finansową, oceniając we wnioskach 
operacje pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, w oparciu o zawarte w LSR lokalne 
kryteria oceny i kryteria wyboru operacji. Następnie wybiera operacje do wsparcia finansowego, 
ustala (uchwala) listę rankingową według ilości zdobytych punktów w terminie do 21 dni od 
zakończenia konkursu. Przewodniczący Rady podpisuje listę (pkt. 8) 
Rada rozpatruje odwołania wnioskodawców od rozstrzygnięcia Rady w terminie 7 dni od 
zamknięcia trybu odwoławczego. (pkt. 9) 

- Komisja Rewizyjna: sprawuje kontrolę nad wszystkimi działaniami i czynnościami LGD w tym 
nad czynnościami Rady. Dla zapewnienia tej kontroli Komisja zapoznaje się z protokołami z 
posiedzeń Rady, przestrzeganiem procedur. Może również obserwować przebieg obrad Rady. 
Kontroluje też prace Zarządu w zakresie przyjmowania i rejestrowania wniosków postępowania 
wyjaśniającego w sprawie odwołań itp. wnioski Komisja przedkłada Walnemu Zgromadzeniu 
Członków. Udostępnia je również Przewodniczącemu Rady i Zarządowi.  
 

9.1 Procedura przyjmowania, oceny i wyboru operacji do dofinansowania  
 

1) Harmonogram ogłaszania konkursów i terminy składania wniosków w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader ustalane są przez Zarząd 
Stowarzyszenia LGD „Dolina Wełny” 
Termin trwania naboru wniosków będzie nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Bieg 
terminu składania wniosków będzie liczony nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania 
informacji do wiadomości publicznej. Wnioski o dofinansowanie projektu, które wpłynęły po 
terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków nie będą podlegać ocenie. 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW PRZEZ LGD ORAZ ZAKRES 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANÓW LGD 

(dni kalendarzowe) 
Lp. Rodzaj czynności: Termin 

realizacji 
czynności: 

Organ 
odpowiedzialny 

Dokumenty stosowane w 
danym działaniu 

1) Ogłoszenie konkursu. Bieg terminu 
składania wniosków nie wcześniej niż 
po upływie 14 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości przez 
Samorząd Województwa. 

Od 14 do 30 dni Zarząd LGD 
Ogłoszenie o naborze 

wniosków 

2) Świadczenie pomocy w 
przygotowaniu wniosków 
potencjalnym wnioskodawcom przez 
pracowników Biura LGD oraz 
Doradców. 

Od 14 do 30 dni Biuro LGD 
Oświadczenie o korzystaniu z 

doradztwa 

3) Zakończenie konkursu przez 
pracowników Biura LGD poprzez 
zamknięcie rejestru złożonych 
wniosków w formie stosowanego 
protokołu. 

30 dni od podania 
do publicznej 
wiadomości 

Biuro LGD Dokumentacja naboru. 
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4) Weryfikacja złożonych wniosków 
przez pracowników Biura LGD; 
przygotowanie dokumentacji na 
posiedzenie Rady Stowarzyszenia 
dotyczące oceny wniosków. 

Do 15 dni od 
zakończenia 

konkursu 
Biuro LGD 

Dokumentacja na posiedzenie 
Rady 

5) Dokonanie przez Radę 
Stowarzyszenia oceny złożonych 
wniosków w zakresie zgodności z LSR 
i pod kątem spełniania lokalnych 
kryteriów wyboru, sporządzenie listy 
ocenionych wniosków, przekazanie 
wnioskodawcom informacji na 
piśmie. 

Do 21 dni od 
zakończenia 

konkursu 

Rada LGD, Biuro 
LGD 

Lista ocenionych operacji 

6) Tryb odwoławczy – wnioskodawca 
może złożyć odwołanie do Rady 
Stowarzyszenia. 

7 dni od 
otrzymania 

informacji na 
piśmie 

Rada LGD Dokumentacja beneficjenta 

7)  Rozpatrzenie odwołań przez Radę 
Stowarzyszenia w trybie ostatecznym. 

7 dni od 
zamknięcia dla 

wnioskodawców 
trybu 

odwoławczego 

Rada LGD Protokół z posiedzenia Rady 

8) Utworzenie po przeprowadzonym 
trybie odwoławczym listy wniosków 
wybranych i niewybranych do 
dofinansowania. 

Do 45 dni od 
zakończenia 

konkursu 
Rada LGD 

Uchwały Rady w sprawie 
operacji wybranych do 

finansowania, 
 listy operacji wybranych i 

niewybranych 
9) Przekazanie wnioskodawcom 

pisemnej informacji o ostatecznych 
wynikach konkursu. 

Do 45 dni od 
zakończenia 

konkursu 
Zarząd LGD 

Pismo do wnioskodawców 
informujące o wybraniu albo 

nie wybraniu operacji 
10) Przekazanie list, o których mowa w 

pkt. 5 i 8 właściwemu podmiotowi 
wdrażającemu. 

Do 45 dni od 
zakończenia 

konkursu 
Zarząd LGD 

Lista ocenionych operacji, lista 
wybranych operacji, lista 
niewybranych operacji, 

oryginały wniosków, uchwały 

 

2). Ogłoszenie o naborze wniosków 

Procedura ogłoszenia konkursu o naborze wniosków o pomoc finansową przez Samorząd 
Województwa za pośrednictwem LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 jest następująca: 
- Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” składa wniosek o ogłoszenie konkursu do właściwego, ze 
względu na siedzibę LGD, organu Samorządu Województwa (minimum 44 dni przed 
wnioskowanym terminem opublikowania ogłoszenia o naborze). 
- Organ Samorządu Województwa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości 
składanie wniosków o przyznanie pomocy, za pośrednictwem strony internetowej i tablicy ogłoszeń 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz prasy o zasięgu 
obejmującym obszar działania LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. 
- Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości 
składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem strony internetowej 
www.dolinawelny.eu, tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w Biurze LGD w Wągrowcu i tablic 
ogłoszeniowych Gmin będących Członkami Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.  
 
Ogłoszenie zawiera w szczególności wskazanie: 
 
1) terminu składania wniosków o przyznanie pomocy: 
    a) nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni, 
    b) rozpoczynającego bieg nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej      
       wiadomości tej informacji; 
2) miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy; 
3) miejsca zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy  
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4) miejsca zamieszczenia kryteriów wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR, w tym 
kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji małego projektu w ramach LSR; 
5) miejsca zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów 
wyboru, określonych w LSR; 
6) limitu dostępnych środków; 
7) minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD. 
 
Wnioski o przyznanie pomocy składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 
Toruniu lub do ARiMR w Poznaniu i Toruniu ze względu na miejsce i rodzaj operacji za 
pośrednictwem LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wdrażającej Lokalną Strategię Rozwoju. 
 

3).Przygotowanie wniosku 

 Wnioskodawca wypełnia aktualną wersję formularza wniosku umieszczonego na stronach 
internetowych: www.dolinawelny.eu, www.minrol.gov.pl, www.prow.umww.pl, www.arimr.gov.pl 
oraz kompletuje i wypełnia wymagane załączniki. Wnioski składane są w Biurze LGD. Mogą być 
dostarczone w zaklejonej kopercie listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczone osobiście.  
- Wnioski należy składać w formie papierowej (wydruk z wersji elektronicznej lub wypełniony 
odręcznie) oraz w wersji elektronicznej (zapis na płycie CD). 
- Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do aktualnego formularza wniosku, załączonej do 
niego instrukcji oraz przestrzegać kolejności stron. 
- Wnioski należy składać w języku polskim. 
- Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę. Są to 
w przypadku: 

• Gminy: Wójt, Burmistrz; 
• Instytucji: organy wymienione do reprezentacji w aktach powołujących. 

Dopuszcza się sytuację, w której np. Wójt Gminy upoważnia inną osobę do podpisywania wniosku o 
dofinansowanie projektu w swoim imieniu. W takim przypadku do wniosku o dofinansowanie 
projektu powinno zostać dołączone pisemne upoważnienie do podpisywania wniosku, zgodnie z 
przepisami Kodeksu Cywilnego. Po zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie Zarząd LGD 
Stowarzyszenie „Dolina Wełny” udostępnia opinii publicznej informacje dotyczące: 

- liczby projektów zgłoszonych w ramach działania, 
- łącznej kwoty, na jaką opiewają złożone projekty w ramach działania. 

Informacja na ten temat jest zamieszczona na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie „Dolina 
Wełny”, www.dolinawelny.eu.\ 
 

 

4). Rejestracja wniosku  

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku, poprzez przybicie na pierwszej stronie 
wniosku pieczęci z datą wpływu (datowanie wniosku). Na życzenie wnioskodawcy pracownik 
potwierdza przyjęcie wniosku na kopii wnioskodawcy lub na piśmie przewodnim. 
Pracownik Biura LGD wpisuje wniosek do „Rejestru Wniosków”, nadając mu kolejny numer.  
Następnie zakłada i oznacza teczkę – segregator wniosku z wykazem dokumentów, do której wpina: 

• wniosek wraz z załącznikami 
• kartę pomocniczą dla celów konsultacyjno-doradczych Biura LGD Stowarzyszenie „Dolina 

Wełny”  
• kartę weryfikacji wniosku o dofinansowanie realizacji operacji wypełnioną zgodnie z 

instrukcją wypełniania karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie realizacji operacji 
Pracownik opisuje teczkę – segregator wniosku numerem wynikającym z rejestru wniosków. 
Biuro LGD jest odpowiedzialne za ewidencjonowanie złożonych wniosków oraz dokumentacji ich 
dotyczącej, a także ich bezpieczne przechowywanie. 
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5). Weryfikacja wniosku 

Pracownik Biura LGD sprawdza i wpisuje zgodnie z instrukcją do karty weryfikacji wniosku: 
• czy wniosek został złożony w przewidzianym terminie? 
• czy wniosek jest zgodny z aktualną wersją formularza wniosku? 
• czy operacja będzie realizowana na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 

Stowarzyszenie „Dolina Wełny”? 
• czy podany został adres wnioskodawcy lub czy można ustalić adres wnioskodawcy? 
• czy do wniosku dołączono wszystkie dokumenty niezbędne do wyboru operacji, zgodnie z 

informacją o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD 
Stowarzyszenie „Dolina Wełny”? 

• czy wniosek jest poprawny i podlega dalszej ocenie? 
Po wypełnieniu karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie realizacji operacji pracownik Biura 
LGD podpisuje kartę, jako weryfikujący (pozycja: „Zweryfikował”).  
Dyrektor Biura LGD zatwierdza wynik weryfikacji wniosku podpisując kartę weryfikacji, jako 
zatwierdzający (pozycja: „Zatwierdził”). 
Wynik weryfikacji wniosku: 

• pozytywny wynik weryfikacji każdego z punktów od 1 do 6 po zaznaczeniu „TAK”. 
• negatywny wynik weryfikacji któregokolwiek punktu od 1 do 6 po zaznaczeniu „NIE”. 

 
6). Karta pomocnicza dla celów konsultacyjno-doradczych Biura LGD Stowarzyszenie 

„Dolina Wełny”: 
Pracownik Biura LGD wypełnia kartę pomocniczą zgodnie z jej instrukcją: 
- czy dane zawarte we wniosku i załącznikach są ze sobą zgodne? 
- czy  wniosek i załączniki zawierają wymagane podpisy i pieczęcie osób upoważnionych? 
- czy wypełnione zostały wszystkie wymagane rubryki wniosku? 
- czy wniosek zawiera wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do wyboru operacji? 
- czy operacja jest zgodna przynajmniej z jednym z celów ogólnych LSR? 
- czy operacja jest zgodna z zakresem pomocy? 
- czy operacja nie jest realizowana z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku 
z realizacją tej operacji? 
- czy operacja jest realizowana w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej? 
- czy operacja realizowana jest w miejscowości liczącej nie więcej niż 5 tys. mieszkańców ? 
- czy przewidziany okres realizacji operacji pozwala na objęcie go współfinansowaniem? 
- czy wnioskowana kwota pomocy nie przekracza przewidzianego procentowo udziału kosztów 
kwalifikowalnych? 
 
 
7). Procedura odrzucenia 

Po zatwierdzeniu przez Radę Stowarzyszenia tej części Karty weryfikacji wniosku na etapie 
której zgodnie z procedurami wniosek podlega odrzuceniu, pracownik przyjmujący wnioski o pomoc 
sporządza w 2 egzemplarzach pismo do wnioskodawcy o odrzuceniu wniosku. 

Pracownik przyjmujący wnioski o pomoc parafuje pismo, a następnie przekazuje je do podpisu 
Prezesowi Zarządu, który podpisuje pismo po ewentualnej kontroli zasadności odrzucenia wniosku. 
Pracownik przyjmujący wnioski o pomoc wysyła (po zarejestrowaniu pism w rejestrze pism 
wychodzących za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) jeden egzemplarz pisma do wnioskodawcy, a 
drugi egzemplarz wpina do teczki-segregatora wniosku, uzupełniając wykaz dokumentów w teczce-
segregatorze. 

 

8). Procedura oceny wniosku przez Radę Stowarzyszenia 

Przedmiotem obrad Rady Stowarzyszenia są wnioski projektowe złożone w odpowiedzi na 
ogłoszony konkurs na określony typ operacji, sprawdzone i zweryfikowane przez Biuro LGD. 
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Rada Stowarzyszenia dokonuje w terminie 21 dni od zakończenia konkursu, oceny złożonych 
wniosków oraz sporządza listę wybranych wniosków zgodnych z LSR, ustalając kolejność według 
liczby uzyskanych punktów, listę wniosków zgodnych z LSR i niewybranych, listę wniosków 
niezgodnych z LSR. Ocena dokonana jest zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia w oparciu o 
karty oceny zgodności z LSR i kartę kryteriów oceny dla poszczególnych operacji. 

 
Na liście ocenionych operacji zaznacza się, które z nich spełniły minimalne wymagania, 

niezbędne do wyboru przez Radę do dofinansowania tj. uzyskały co najmniej 40% ogólnej liczby 
możliwych do zdobycia punktów.  

 
Rada Stowarzyszenia dokonując oceny podejmuje uchwały odrębne w odniesieniu do każdego 

złożonego wniosku głosując następnie łącznie na całą listę. 
Każdy z wnioskodawców otrzymuje informacje na piśmie o: 

1. zgodności projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny 
niezgodności 

2. liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny, miejscu na liście ocenionych wniosków 
3. możliwości złożenia odwołania w terminie 7 dni od otrzymania wyników oceny zgodnie z 

procedurą określoną w LSR  w pkt. 9 pt. „Procedura rozpatrywania odwołań”, które winno 
być rozpatrzone w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 

Od momentu zakończenia konkursu do przekazania wnioskodawcom informacji na piśmie nie może 
upłynąć więcej niż 21 dni. 
Listę ocenionych wniosków, uchwały Rady Stowarzyszenia wraz ze wszystkimi złożonymi 
wnioskami o przyznanie pomocy zostaną przekazane do właściwego podmiotu wdrażającego w 
terminie 45 dni licząc od dnia zakończenia konkursu. Najpóźniej w dniu przekazania dokumentacji 
do właściwego podmiotu wdrażającego, LGD publikuje listę wybranych operacji na swojej stronie 
internetowej. 
Podmioty wdrażające mogą wzywać LGD do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list, uchwał lub 
złożonych wniosków o  przyznanie pomocy na projekty, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia 
sprawy dotyczącej przyznania pomocy na projekt. 
 

 9). Procedura rozpatrywania odwołań 

Procedura składania i rozpatrywania odwołań od decyzji Rady Stowarzyszenia o nie przyjęciu 
wniosku do realizacji: 
 W przypadku, kiedy ubiegający się o dofinansowanie nie zgadza się z decyzją o nie 
przyjęciu projektu do realizacji, ma prawo do złożenia odwołania do Rady Stowarzyszenia. 
 Odwołanie powinno być złożone w Biurze LGD w terminie 7 dni od otrzymania przez 
ubiegającego się o dofinansowanie pisma informującego o nie przyjęciu wniosku do realizacji. 
 W przypadku otrzymania odwołania w wyznaczonym terminie, pracownik Biura LGD 
przekazuje pismo do Rady Stowarzyszenia z prośbą wyjaśnienia w sprawie nie przyjęcia wniosku do 
realizacji oraz dokumenty, konieczne do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.  
 W ciągu 7 dni Rada Stowarzyszenia przeprowadza postępowanie wyjaśniające, sporządzana 
jest rekomendacja, dotycząca przyjęcia wniosku do realizacji lub zostaje podtrzymana decyzja przez 
Radę Stowarzyszenia o nie przyjęciu projektu do realizacji. 

Pismo w tej sprawie do beneficjenta podpisuje Przewodniczący Rady Stowarzyszenia. Do 
ubiegającego się o dofinansowanie zostaje wysłane pismo listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru, a jego kopia załączona do dokumentacji wniosku i dopisana do wykazu dokumentów,\. 
 Od decyzji Rady Stowarzyszenia o przywróceniu / nie przywróceniu wniosku do 
procedowania, przyjęciu / nie przyjęciu projektu do realizacji nie ma możliwości odwołania. 
 W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Rada Stowarzyszenia podejmuje stosowną 
uchwałę równocześnie weryfikując odrębną uchwałą łączną listę projektów przyjętych do realizacji. 
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9.2. Lokalne Kryteria Wyboru  

1) Lokalne Kryteria Wyboru operacji „Małe projekty” 

Lp. KRYTERIA OPIS PUNKTY 
1. Zasięg operacji przy 

preferencji oddziaływania 
Preferuje się operacje mające 
wpływ na więcej niż jedną 
miejscowość 

3 pkt. – obszar gminy 
2 pkt. – więcej niż jedna miejscowość 
1 pkt. – tylko jedna miejscowość 

2. Komplementarność z innymi 
operacjami realizowanymi na 
obszarach wiejskich 
wchodzących w skład LGD 
Stowarzyszenie „Dolina 
Wełny” 

Preferuje się powiązanie 
operacji z więcej niż jednym 
projektem związanym z 
działaniami Leader lub 
innymi programami 
kierowanymi na obszary 
wiejskie 

2 pkt. – powiązanie z więcej niż jedną operacją 
1 pkt. – powiązanie z jedną operacją 
0 pkt. – brak powiązań 

3.  Zaangażowanie społeczności 
lokalnej i podmiotów 
prawnych z obszaru realizacji 
operacji 

Preferuje się operacje, które 
angażują mieszkańców i 
podmioty (organizacje, 
instytucje i biznes) z obszaru 
realizacji operacji 

3 pkt. – operacja angażuje minimum dwa 
podmioty i mieszkańców 
2 pkt. – operacja angażuje jeden podmiot i 
mieszkańców 
1 pkt. – operacja angażuje minimum 2 
podmioty, lecz nie angażuje mieszkańców 
1 pkt. – operacja jest rozwiązaniem 
angażującym osoby fizyczne działające w 
organizacja nieformalnych (np. KGW, OSP, 
itp…) 

4. Trwałość operacji z 
preferencją długoletniego 
wykorzystania inwestycji 

Preferuje się operację, 
których działania będą 
kontynuowane po 
zakończeniu inwestycji. 

1 pkt. – operacja zawierająca elementy 
inwestycji trwałej 
0 pkt. – operacja nie zapewnia trwałości 

5. Wnioskodawca jest 
członkiem LGD 
Stowarzyszenie „Dolina 
Wełny” 

Preferuje się beneficjentów 
będących członkami LGD 
Stowarzyszenie „Dolina 
Wełny” 

2 pkt. – TAK 
0 pkt. - NIE 

6. Wnioskodawca ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę na 
obszarze objętym LSR 

Preferuje się  beneficjentów 
mających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę na 
obszarze objętym LSR 

2 pkt. – TAK 
0 pkt. - NIE 

7. Przedsięwzięcie obejmuje lub wykorzystuje w swych założeniach: 
• zasoby przyrodniczo-krajobrazowe obszaru LGD 1 pkt. 

• zasoby historyczno-kulturowe obszaru LGD 1 pkt. 

• aktywność społeczną lub gospodarczą 1 pkt. 

8. Przedsięwzięcie odpowiada preferowanym w LSR operacjom, w tym z zakresu: 
• edukacji na wsi, w tym m.in. działań edukacyjnych z 

zakresu ochrony środowiska oraz dotyczących 
gospodarczej działalności pozarolniczej, a także z 
zakresu pozaszkolnych form edukacji dla dzieci i 
młodzieży (w tym języki obce, obsługa programów 
komputerowych, kursy tematyczne itp.) 

1 pkt. 

• edukacji związanej z dziedzictwem kulturowym 
obszaru LGD, w tym warsztatów, spotkań i wycieczek 
z udziałem dzieci i młodzieży oraz lokalnych 
regionalistów (w tym dotyczących rzemiosła, 
rękodzielnictwa, muzyki, kuchni regionalnej, ginących 
zawodów itp.) 

1 pkt. 

• działań umożliwiających doposażenie obiektów 
pełniących funkcje publiczne na wsi. 

1 pkt. 

• imprez sportowych, kulturalnych, artystycznych i 
rekreacyjnych. 

1 pkt. 

• rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki 
na obszarze LGD oraz promocji całego obszaru LGD, w 
tym systemu informacji turystycznej, stron 
internetowych itp. 

1 pkt. 

• wdrażania, promowania i podnoszenia jakości 
produktów lokalnych pochodzących z obszaru LGD. 

1 pkt. 

• doposażenia zespołów muzycznych, artystycznych i 
folklorystycznych w instrumenty, stroje, rekwizyty, 
nagłośnienie i inne elementy wyposażenia. 

1 pkt. 
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• dostępu do internetu na wsi 1 pkt. 
• uporządkowania i oznakowania miejsc o szczególnej 

wartości przyrodniczej (pomniki przyrody, rezerwaty, 
obszary chronione itp.) i kulturowej. 

1 pkt. 

• odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w 
budynkach zabytkowych, w tym architektury 
sakralnej (zgodnie z dopuszczalnym zakresem 
„Małych projektów”. 

1 pkt. 

• inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii 
odnawialnej na rzecz prowadzonej działalności 
gospodarczej lub kulturalnej. 

1 pkt. 

 
 

 

2) Lokalne Kryteria Wyboru operacji „Odnowa i rozwój wsi” 

Lp. KRYTERIA OPIS PUNKTY 
1. Zasięg operacji przy preferencji 

oddziaływania 
Preferuje się operacje 
mające wpływ na więcej niż 
jedną miejscowość 

3 pkt. – obszar gminy 
2 pkt. – więcej niż jedna miejscowość 
1 pkt. – tylko jedna miejscowość 

2. Komplementarność z innymi 
operacjami realizowanymi na 
obszarach wiejskich wchodzących w 
skład LGD Stowarzyszenie „Dolina 
Wełny” 

Preferuje się powiązanie 
operacji z więcej niż jednym 
projektem związanym z 
działaniami Leader lub 
innymi programami 
kierowanymi na obszary 
wiejskie 

2 pkt. – powiązanie z więcej niż jedną 
operacją 
1 pkt. – powiązanie z jedną operacją 
0 pkt. – brak powiązań 

3.  Doświadczenie wnioskodawcy w 
realizacji projektów o charakterze 
odpowiadającym projektom 
„Odnowa i rozwój wsi” z 
wykorzystaniem wsparcia 
finansowego UE lub dotacji 
krajowych/regionalnych 
 

Preferuje się 
wnioskodawców, którzy 
realizowali projekty ze 
środków UE lub 
krajowych/regionalnych 

2 pkt. – wnioskodawca zrealizował 
więcej niż 1 projekt 
1 pkt. – zrealizował co najmniej 1 projekt 
w latach 2005-2007 
0 pkt. – nie zrealizował żadnego projektu 

4. Trwałość operacji z preferencją 
długoletniego wykorzystania 
inwestycji 

Preferuje się operację, 
których działania będą 
kontynuowane po 
zakończeniu inwestycji. 

1 pkt. – operacja trwała 
0 pkt. – operacja nie zapewnia trwałości 

5. Wnioskodawca jest członkiem LGD 
Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 

Preferuje się beneficjentów 
będących członkami LGD 
Stowarzyszenie „Dolina 
Wełny” 

2 pkt. – TAK 
0 pkt. - NIE 

6. Wnioskodawca ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę na 
obszarze objętym LSR 

Preferuje się  beneficjentów 
mających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę 
na obszarze objętym LSR 

2 pkt. – TAK 
0 pkt. - NIE 

7. Przedsięwzięcie obejmuje lub wykorzystuje w swych założeniach: 
• walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru LGD 1 pkt. 

• walory historyczno-kulturowe obszaru LGD 1 pkt. 

• problematykę ochrony środowiska na obszarze LGD 1 pkt. 

8. Przedsięwzięcie odpowiada preferowanym w LSR operacjom, w tym z zakresu: 
• tworzenia i modernizacji świetlic wiejskich, miejsc spotkań 

mieszkańców 
1 pkt. 

• wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne na wsi 1 pkt. 
• modernizacja centrum miejscowości, w tym uzupełniania braków w 

zakresie systemu oświetleniowego, ciągów komunikacji pieszej, 
parkingów, elementów bezpieczeństwa ruchu. 

1 pkt. 

• zaplecza sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym 
placów zabaw, boisk i innej infrastruktury sportowej 

1 pkt. 

• poprawy stanu obiektów sakralnych (elewacji i ich elementów oraz 
dachów) 

1 pkt. 

• systemu informacji turystycznej i promocji obszaru LGD 1 pkt. 
• tworzenie bazy i wyposażenia do prowadzenia działalności 

szkoleniowej, edukacyjnej, integracyjnej, w tym także do 
organizacji imprez folklorystycznych, sportowych i muzycznych 

1 pkt. 
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związanych z dziedzictwem kulturowym obszaru 
• estetyki obszarów wiejskich, w tym rewaloryzacji zieleni i 

wprowadzenia elementów architektury ogrodowej, tworzenia i 
rekultywacji parków, zieleńców itp. 

1 pkt. 

• tworzenie przebudowy i remontu szlaków turystycznych (wodnych 
i tematycznych)  

1 pkt. 

• doposażenia zespołów muzycznych i folklorystycznych w 
instrumenty, stroje, nagłośnienie i inne elementy wyposażenia. 

1 pkt. 

9. Przedsięwzięcie jest dobrym przykładem współpracy organizacji działających na obszarze LGD 
Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 

• Gminy i Kościoły, Gminy i Stowarzyszenia, itp. 1 pkt. 

 
3) Lokalne Kryteria Wyboru operacji  

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

Lp. KRYTERIA OPIS PUNKTY 
1. Zasięg operacji przy preferencji 

oddziaływania 
Preferuje się operacje 
mające wpływ na więcej niż 
jedną miejscowość 

3 pkt. – obszar LGD 
2 pkt. – obszar gminy 
1 pkt. – miejscowość 

2. Operacja jest komplementarna z celami 
szczegółowymi LSR 

Preferuje się operacje 
realizujące kilka celów 
szczegółowych LSR 

3 pkt. – 3 cele szczegółowe 
2 pkt. – 2 cele szczegółowe 
1 pkt. – 1 cel szczegółowy 

3.  Wysokość wnioskowanej kwoty……… Preferowane są operacje z 
niskimi kwotami dotacji 

2 pkt. – nie przekracza 15 tys. złotych 
1 pkt. – nie przekracza 30 tys. złotych 
0 pkt. – przekracza 30 tys. złotych 

4. Wnioskodawca jest członkiem LGD 
Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 

Preferuje się beneficjentów 
będących członkami LGD 
Stowarzyszenie „Dolina 
Wełny” 

2 pkt. – TAK 
0 pkt. - NIE 

5. Wnioskodawca ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę na obszarze 
objętym LSR 

Preferuje się  beneficjentów 
mających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę 
na obszarze objętym LSR 

2 pkt. – TAK 
0 pkt. - NIE 

6. Przedsięwzięcie obejmuje lub wykorzystuje w swych założeniach: 
• walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru LGD 1 pkt. 

• walory historyczno-kulturowe obszaru LGD 1 pkt. 

• problematykę ochrony środowiska na obszarze LGD 

• elementy edukacyjne, kierowane dla mieszkańców wsi 

1 pkt. 

7. Przedsięwzięcie odpowiada preferowanym w LSR operacjom, w tym z zakresu: 
• rozwoju usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 1 pkt. 
• rozwoju usług komunalnych lub budowlanych 1 pkt. 
• drobnej wytwórczości, w tym rzemiosła i rękodzieła 1 pkt. 
• rozwoju usług turystycznych i związanych z rekreacją lub 

wypoczynkiem 
1 pkt. 

• rozwoju usług transportowych, w tym systemu małych 
przewoźników 

1 pkt. 

• lokalnego przetwórstwa produktów rolnych lub niejadalnych 
produktów leśnych 

1 pkt. 

• magazynowania lub przechowywania towarów 1 pkt. 
• wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy lub  innych 

źródeł alternatywnych pozyskiwania energii 
1 pkt. 

• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych 1 pkt. 

 
 

 

4) Lokalne Kryteria Wyboru operacji 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Lp. KRYTERIA OPIS PUNKTY 
1. Zasięg operacji przy 

preferencji 
oddziaływania 

Preferuje się operacje 
mające wpływ na więcej niż 
jedną miejscowość 

3 pkt. – obszar LGD 
2 pkt. – obszar gminy 
1 pkt. – miejscowość 

2. Operacja jest 
komplementarna z 
celami szczegółowymi 
LSR 

Preferuje się operacje 
realizujące kilka celów 
szczegółowych LSR 

3 pkt. – 3 cele szczegółowe 
2 pkt. – 2 cele szczegółowe 
1 pkt. – 1 cel szczegółowy 
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3.  Doświadczenie 
wnioskodawcy w 
zakresie prowadzonej 
działalności 
gospodarczej 

Preferuje się 
wnioskodawców 
rozpoczynających  
działalność gospodarczą 

3 pkt. – początek (rozpoczęcie) działalności w 
ramach planowanej inwestycji 
2 pkt. – do 1 roku (do chwili złożenia wniosku o 
przyznanie dotacji) 
1 pkt. – powyżej 1 roku (do chwili złożenia wniosku 
o przyznanie dotacji) 

4. Wysokość wnioskowanej 
kwoty……… 

Preferowane są operacje z 
niskimi kwotami dotacji 

2 pkt. – nie przekracza 50 tys. złotych 
1 pkt. – nie przekracza 75 tys. złotych 
0 pkt. – przekracza 75 tys. złotych 

5. Wnioskodawca jest 
członkiem LGD 
Stowarzyszenie „Dolina 
Wełny” 

Preferuje się beneficjentów 
będących członkami LGD 
Stowarzyszenie „Dolina 
Wełny” 

2 pkt. – TAK 
0 pkt. - NIE 

6. Wnioskodawca ma 
miejsce zamieszkania lub 
siedzibę na obszarze 
objętym LSR 

Preferuje się  beneficjentów 
mających miejsce 
zamieszkania lub siedzibę 
na obszarze objętym LSR 

2 pkt. – TAK 
0 pkt. - NIE 

7. Przedsięwzięcie obejmuje lub wykorzystuje w swych założeniach: 
• walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru LGD 1 pkt. 

• walory historyczno-kulturowe obszaru LGD 1 pkt. 

• problematykę ochrony środowiska na obszarze LGD 

• elementy edukacyjne, kierowane dla mieszkańców wsi 

1 pkt. 

8. Przedsięwzięcie odpowiada preferowanym w LSR operacjom, w tym z zakresu: 
• rozwoju usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 1 pkt. 
• rozwoju usług komunalnych lub budowlanych 1 pkt. 
• drobnej wytwórczości, w tym rzemiosła i rękodzieła 1 pkt. 
• rozwoju usług turystycznych i związanych z rekreacją 

lub wypoczynkiem 
1 pkt. 

• rozwoju usług transportowych, w tym systemu małych 
przewoźników 

1 pkt. 

• lokalnego przetwórstwa produktów rolnych lub 
niejadalnych produktów leśnych 

1 pkt. 

• magazynowania lub przechowywania towarów 1 pkt. 
• wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy lub  

innych źródeł alternatywnych pozyskiwania energii 
1 pkt. 

• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych 1 pkt. 
• rozwoju usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa 1 pkt. 
• rozwoju usług komunalnych lub budowlanych 1 pkt. 

 
Wzór karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD umieszczono w aneksie 
do LSR. 
 
 

9.3. Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru 

Rada Stowarzyszenia ma prawo do zmiany lokalnych kryteriów wyboru projektów. Może się to stać  
w ramach aktualizacji LSR. Uprawnieni do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są 
wszyscy członkowie Rady. Zgłaszają pisemną propozycję zmian wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem. Propozycje zmian są rozpatrywane i uchwalane na Walnym Zebraniu Członków. W 
przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych 
po dniu zatwierdzenia zmian. 
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Ryc. 2. Procedura zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru (wersja graficzna) 
 

 
 
9.4. Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze 
projektów 

 
W razie zaistnienia okoliczności podważających bezstronność członka Rady w procesie 

oceny wprowadza się procedurę wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze projektu, w 
szczególności w przypadku, gdy wniosek dotyczy członka Rady lub podmiotu, który reprezentuje. 
Niniejsza procedura ma także za zadanie zapobieganie sytuacjom, w których członkowie Rady 
ocenialiby operacje złożone przez wnioskodawców, z którymi są w pewnych formalnych lub 
nieformalnych zależnościach, uzasadniających wątpliwość, co do bezstronności w procesie oceny i 
wyboru. 

Członkowie Rady każdorazowo przed posiedzeniem Rady poświęconemu ocenie operacji 
będą proszeni o podpisanie się na oświadczeniu członków Rady LGD Stowarzyszenie „Dolina 
Wełny” o bezstronności i poufności. W oświadczeniu zawarte jest również oświadczenie członka 
Rady o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i treści dokumentów 
dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru. 

Zapis o wyłączeniu członka Rady od głosowania znajduje się w § 25. Regulaminu Rady. I 
brzmi: „Przewodniczący Rady może dokonać wykluczenia członka Rady z głosowania w przypadku 
wątpliwości, co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku, gdy wniosek dotyczy podmiotu, 
który on reprezentuje lub głosowany wniosek dotyczy członków jego najbliższej rodziny.” 

Wykluczenie członka Rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji polega na 
wykluczeniu z procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji (głosowanie nad 
podjęciem uchwały). Osoby wykluczone z procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru 
operacji są wyłączane z głosowania nad wnioskiem, którego to powiązanie dotyczy. Fakt ten 
odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady, gdzie wpisuje się nazwisko i imię osoby wyłączonej 
i wnioskodawca powiązanego z wyłączanym. 

W przypadku, gdy są przesłanki wskazujące na wątpliwości, co do powiązań członka Rady z 
wnioskodawcą, wątpliwości te rozstrzyga w głosowaniu Rada zwykłą większością głosów. 
 Przy obliczaniu ilości głosów i punktów, osoby wyłączone z głosowania nad wnioskiem 
członka Rady lub osoby fizycznej, bądź prawnej z nim powiązanej nie są brane pod uwagę. 
 W przypadku rozpatrywania wniosku gminy wyłączone są osoby reprezentujące 
jednostkę samorządu (wójt lub inna osoba reprezentująca jednostkę). Wyżej procedury odnoszą się 
również do przypadku rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć Rady. 

 Wykluczenie członka Rady następuje również w odniesieniu do odwołania od rozstrzygnięć 
Rady w sprawie wyboru operacji. Szczegółowe zapisy zapewnienia niezbędnej ilości głosów 
podczas głosowania nad wyborem operacji zawarte są w Regulaminie Rady w rozdziale 6 pt. 
„Głosowanie”. 
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10. BUDŻET LSR DLA KA ŻDEGO ROKU 

REALIZACJI LSR 
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11. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR 
 

Przygotowania do utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju zostały rozpoczęte jeszcze w roku 
2007 podczas realizacji II Schematu Pilotażowego Programu Leader+. 

W ramach wykonanych zadań został przeprowadzony cykl szkoleń o następującej tematyce: 
„Rozwój działalności agroturystycznej w gospodarstwach rolnych”, „Uruchomienie działalności 
gospodarczej na terenach wiejskich – rozwiązania praktyczne i formalne”, „Pozarolnicza działalność 
gospodarcza w Programie Leader+. Metodyka tworzenia business planów. Metoda ekonomiczna 
SWOT-TOWS”. Jednym z podstawowych punktów szkolenia była prezentacja „Perspektywy PROW 
w latach 2007-2013” gdzie były omawiane m.in. kalendarium programu, przewidywane środki i 
kierunki ich wydatkowania. Odbyły się 32 spotkania w których uczestniczyło 520 osób (listy 
obecności w archiwum Stowarzyszenia). Słuchaczami tych spotkań byli rolnicy, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele samorządu wiejskiego i młodzież wchodząca w wiek produkcyjny 
(www.dolinawelny.org.pl). Zostały wydane foldery oraz plakaty tematycznie związane z działalnością 
pozarolniczą i tworzeniem mikroprzedsiębiorstw (w załączniku). 

W roku 2008 Stowarzyszenie rozpoczęło spotkania konsultacyjne w przedstawicielami 
środowisk wiejskich ( sołtysami, samorządem, z mieszkańcami wsi (listy obecności w archiwum 
Stowarzyszenia). Tematem tych spotkań było przedstawienie możliwości PROW na 2009-2015 oraz 
poznanie potrzeb mieszkańców wsi. Dokumentem rejestrującym te potrzeby była Karta projektów (w 
załączniku), na której zapisywane były wszystkie potrzeby społeczności wiejskich. Stanowiło to 
podstawę do utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia „Dolina 
Wełny” wraz z terminami ich wdrożenia.  

Z kolei z inicjatywy Starostwa Powiatowego i Stowarzyszenia odbyło się  spotkanie z 
przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych na temat utworzenia szlaków wodnych z 
pełną infrastrukturą przy wykorzystaniu wszystkich możliwych źródeł finansowania. Spotkanie to 
wyznaczyło drogę współpracy wszystkich podmiotów zainteresowanych podniesieniem jakości życia 
mieszkańców i określiło zadania, które zostały zawarte w LSR.  
 
 

12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI 
LSR 
 

1) Sposób i procedury aktualizacji/zmiany LSR 
Proces aktualizowania LSR uwzględniający udział społeczności lokalnej.  
Zgodnie z zasadami Leader+ aktualizacja LSR-u musi się odbyć zgodnie z warunkami określonymi  w 
umowie i nie może wpłynąć na zmianę celów ogólnych LSR oraz misji LGD i zmienić limity środków 
w ramach działania 4.1. LGD  proces aktualizacji będzie prowadzić w następujący sposób: 

- aktualizacja nie będzie realizowana częściej niż raz do roku przy czym ostatnia powinna się 
odbyć w roku 2013; 

- aktualizacja będzie się odbywać przy udziale członków LGD i mieszkańców obszaru. Wnioski 
i postulaty mogą być zbierane na spotkaniach drogą internetową i w inny wypraktykowany 
sposób w LGD; 

- wnioski i postulaty do aktualizacji może zgłosić Rada i Walne Zebranie; 
- Zarząd będzie odpowiedzialny za wniesienie zmian do dokumentu. Może przy tym skorzystać 

z pomocy ekspertów, przeprowadzić odpowiednie badania lub analizy, skorzystać z wyników 
monitorowania realizacji LSR; 

- Walne Zebranie będzie odpowiadać za przyjęcie zaktualizowanego dokumentu w drodze 
uchwały; 
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- zaktualizowany dokument zostanie umieszczony na stronach internetowych LGD. 
Proces aktualizacji jest zgodny ze Statutem LGD oraz regulaminem Rady. 
 

2) Sposób wdrażania LSR 
Proces informowania o wdrażaniu LSR.  
LGD zgodnie ze statutem ma na celu m.in. opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, 
podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych 
oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR, propagowanie działań na rzecz realizacji LSR.  
Aby spełnić powyższe cele LGD w następujący sposób będzie prowadziło działania informacyjne: 

- Biuro Stowarzyszenia będzie odpowiednio oznakowane z informacją o godzinach 
urzędowania i prowadzonych formach doradztwa dla zainteresowanych składaniem 
wniosków. Biuro będzie udzielać informacji, udostępniać materiały i dokumenty z 
działalności LGD w tym dokumentację z posiedzeń Rady. 

- Biuro będzie przyjmować wnioski i postulaty składane przez mieszkańców dotyczące 
wdrożenia LSR, będzie także systematycznie przekazywać informacje do gmin (zostaną w 
gminach wyznaczone osoby do kontaktów z mieszkańcami w sprawie Leader), mediów 
lokalnych i regionalnych o ogłaszanych naborach wniosków o wydarzeniach i sukcesach 
LGD. 

- Strony internetowe LGD będą zawierały aktualności (szkolenia, konferencje, wydarzenia), 
dokumenty (np. wzory wniosków, rozporządzenia LSR), bazy danych (zasoby przyrodnicze, 
kulturowe, turystyka, edukacja, mikroprzedsiębiorczość, organizacje pozarządowe), raporty i 
sprawozdania z działań LGD, dział pytań i odpowiedzi, forum dyskusyjne, współpraca z 
innymi LGD, galeria zdjęć. Materiały na stronach będą systematycznie aktualizowane.  

- LGD będzie prowadziło spotkania szkoleniowe i warsztaty dla mieszkańców związane z 
przygotowaniem wniosków oraz animowaniem mieszkańców, będą organizowane konferencje 
i seminaria propagujące wdrożenie LSRu; 

- LGD będziewydawało ulotki, opracowania multimedialne o swoich działaniach dostępne w 
biurze, w gminach, w organizacjach i instytucjach współpracujących oraz przekazywane w 
trakcie ważnych wydarzeń realizowanych przez LGD (targi, jarmarki, imprezy); 

- w przypadku potrzeby zasięgnięcia opinii mieszkańców LGD przeprowadzi sondaże lub 
wywiady. 

W ten sposób zostanie zachowana zasada otwartości, jawności i transparentności działań LGD oraz 
zasada systematycznego dostarczania i zbierania informacji od mieszkańców, partnerów, członków 
LGD.  
 

3) Podmioty biorące udział w procesie aktualizacji/zmiany oraz w 
procesie wdrażania 
 

Grupy docelowe: organizacje pozarządowe, mikroprzedsiębiorcy, samorządy gminne i ich jednostki 
organizacyjne, osoby fizyczne, instytucje kultury, organizacje wiejskie i grupy nieformalne (Koła 
Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, organizacje wyznaniowe 
i in.), grupy i zespoły folklorystyczne. 
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13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA EWALUACJI 
WŁASNEJ 
 

Cykliczna ocena realizacji strategii jest narzędziem pozwalającym na skuteczne zarządzanie 
procesem wdrażania strategii. Pozwala na korygowanie ewentualnych odchyleń od przyjętej ścieżki 
strategicznej. Celem dokonania oceny realizacji przyjętej strategii należy stale monitorować nie tylko 
stopień zaawansowania we wdrażaniu strategii, ale także monitorować otoczenie tak, aby 
dostosowywać strategię do nowej sytuacji gospodarczej, prawnej i technologicznej.  

Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji II Schematu Pilotażowego 

Programu Leader+ oraz analizując własne możliwości Stowarzyszenie „Dolina 

Wełny” zostały określone zasady i procedury ewaluacji własnej.  
      Obowiązek Zbieraniem materiałów dotyczących określania tempa jak i efektów realizacji 
przedsięwzięć, a także ich wpływów na Lokalną Strategię Rozwoju został określony w zakresie 
obowiązków pracowników Biura Organizacyjnego Stowarzyszenia. W strukturze organizacyjnej Biura 
jest wydzielone stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji,  będzie zajmowało się biuro LGD, którego 
zadaniem będzie cykliczne przygotowywanie sprawozdań ze stanu realizacji projektów wyznaczonych 
do realizacji przez Radę Stowarzyszenia (na podstawie m.in. ankiet na potrzeby monitorowania LSR 
udostępnianych beneficjentom działań – wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do LSR)  
i przedstawianie tych informacji do oceny Zarządowi Stowarzyszenia. 
Materiały przedstawione przez Biuro Stowarzyszenia,  powinny zawierać: 

- ocenę pod kątem określenia poziomu realizacji przedsięwzięć, a także ich wpływów na 
osiągnięcie celów LSR, 

- wnioski mające na celu usprawnienie działalności LGD. 
      Zarząd Stowarzyszenia na podstawie tych informacji podejmuje uchwały, których celem są 
działania usprawniające działalność LGD m.in. organizację wsparcia doradczego dla tych  
beneficjentów, którzy sygnalizują problemy w wykonaniu projektów. 

Chcąc wprowadzić efektywny mechanizm kontrolny przyjęto następującą procedurę 
monitorowania i oceny realizacji celów określonych w strategii: 

- zadanie monitorowania Strategii pełnić będą pracownicy biura LGD   
- okresowo i cyklicznie sprawdzana będzie realizacja przyjętej LSR; 
- ocena realizacji Strategii zawierać będzie opis realizacji poszczególnych celów 

strategicznych i zadań priorytetowych; 
- przeprowadzana będzie ocena zgodności poszczególnych programów operacyjnych z 

przyjętymi celami strategicznymi; 
- wyniki przeprowadzanego postępowania monitorującego, co najmniej raz na rok 

przedstawiane będą Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia; 
- w przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych celów i kierunków rozwoju, biuro 

wskaże propozycję działań korygujących przyjęte zadania lub wykaże konieczność 
ponownej ewaluacji Strategii; 

- ewaluacja Strategii będzie obejmowała w szczególności analizę SWOT oraz 
weryfikację celów rozwojowych; 

- w przypadku ewaluacji Prezes Zarządu Stowarzyszenia przedstawi propozycję 
dokonania odpowiednich zmian w zapisach dokumentu strategicznego. 
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14. POWIĄZANIA LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI  
PLANISTYCZNYMI ZWI ĄZANYMI Z OBSZAREM 
OBJĘTYM LSR 

 

LSR jest jednym z wielu dokumentów strategicznych, które swym zasięgiem i przedmiotem 
działania obejmują opisywany obszar. Zadaniem LSR jest uwzględnienie zapisów zawartych w tych 
programach zgodnie z zasadą integralności. Zintegrowane podejście pozwala na realizację działań 
odpowiednio wzmocnionych i efektywnych. Określenie istniejących powiązań z innymi dokumentami 
strategicznymi lub planistycznymi podnosi przydatność samej LSR. 
 

14.1. Lokalna Strategia Rozwoju w korelacji z programami operacyjnymi: 
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/ 

 

1) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne 

przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
- Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 
- Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 
- Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 
- Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku 

międzynarodowym 
- Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 
- Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce 

Wśród priorytetów programu wyróżnić należy: 
Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 
Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R 
Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji 
Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji 
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności  

gospodarki 
Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna 
 

2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 
zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach programu 
realizowanych będzie 15 priorytetów: 

1. Gospodarka wodno-ściekowa  
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi  
3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska  
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska  
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych  
6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T  
7. Transport przyjazny środowisku  
8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe  
9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna  
10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii   
11. Kultura i dziedzictwo kulturowe  
12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia  
13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego  
14. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
15. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności  
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3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu 
przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:  

1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo  

2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego  
3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w 

gospodarce  
4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym 

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami 
gospodarki opartej na wiedzy  

5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i 
świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa  

6. Wzrost spójności terytorialnej. 
 

4) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (WRPO) – to regionalny 
program operacyjny, który powstał w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 
2007-2013 (NSRO). Zgodnie z założeniami ma być podstawowym narzędziem służącym zmniejszeniu 
dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi 
regionami Unii Europejskiej. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału rozwojowego 
Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia, a ponadto: poprawa warunków 
inwestowania; wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, a także wzrost udziału wiedzy i 
innowacji w gospodarce regionu. 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
realizowane będą następujące priorytety: 
Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw  

1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 
1.2 Wsparcie rozwoju MSP 
1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 
1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 
1.5 Promocja regionalnej gospodarki 
1.6 Rozwój sieci i kooperacji 
1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna  
2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, 

 z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 
2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego  

(drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne)  
2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 
2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 
2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 
2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 
2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Priorytet III. Środowisko przyrodnicze  
3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
3.3 Wsparcie ochrony przyrody 
3.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie 
retencji na terenie województwa 
3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 
3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 

Priorytet IV. Rewitalizacja obszarów problemowych  
4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 
4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego  
5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 
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5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie 
5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 

Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe  
6.1 Turystyka 
6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Priorytet VII. Pomoc techniczna  
7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 
7.2 Informacja i promocja WRPO 

 
5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 
jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-
gospodarczej i przestrzennej jego obszaru, to jest stanowienie w nim warunków dla dynamicznego 
rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie 
zdolności do skutecznej gospodarczej rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju. 
Cel będzie realizowany z zachowaniem: równości szans w dostępie do środków z uwzględnieniem 
obszarów wiejskich oraz zachowaniem polityk horyzontalnych. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2007-2013 realizowane będą następujące priorytety: 
• Priorytet 1. Rozwój infrastruktury technicznej 
• Priorytet 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 
• Priorytet 3. Rozwój infrastruktury społecznej 
• Priorytet 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
• Priorytet 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
• Priorytet 6. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 
• Priorytet 7. Pomoc techniczna 
 

6) Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020, przyjmuje: 
Cel generalny:  Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, 

gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia 
mieszkańców 

Cel strategiczny 1 Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku 
Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrodniczymi 
Cel operacyjny 1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem 
Cel operacyjny 1.3. Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Cel operacyjny 1.4. Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
Cel operacyjny 1.5. Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych 
Cel operacyjny 1.6. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako 

ośrodka metropolitalnego o znaczeniu europejskim 
Cel operacyjny 1.7. Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych 
Cel operacyjny 1.8. Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym 

Cel strategiczny 2 Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych 
województwa 

Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej 
Cel operacyjny 2.2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 
Cel operacyjny 2.3. Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu 
Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce 

regionu 
Cel strategiczny 3 Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia 

Cel operacyjny 3.1. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji 
Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia 
Cel operacyjny 3.3.  Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia 

         Cel strategiczny 4 Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego 
Cel operacyjny 4.1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 
Cel operacyjny 4.2. Poprawa warunków mieszkaniowych 
Cel operacyjny 4.3. Rozwój usług socjalnych  
Cel operacyjny 4.4. Wzrost bezpieczeństwa  
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Cel operacyjny 4.5  Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych 
Cel operacyjny 4.6. Budowa kapitału społecznego 
 

7) Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 
Struktura dokumentu opiera się na trzech priorytetowych obszarach działań strategicznych: 

•••• Priorytet 1. Rozwój nowoczesnej gospodarki  
•••• Priorytet 2. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu  
•••• Priorytet 3. Rozwój zasobów ludzkich  

Są one  realizowane są poprzez 14 działań, w ramach których wyróżniono 35 głównych kierunków. 
Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane zarówno z rozwojem cywilizacyjnym i 
technicznym, jak i społecznym:  

- budowa społeczeństwa informacyjnego,  
- tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,  
- rozwój ośrodków naukowo-badawczych oraz związanych z transferem nowoczesnych 

technologii,  
- tworzenie warunków do kształtowania potencjału innowacyjnego, 
- kształtowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego. 
 
 
 
 
 
 

 

14.2. Lokalna Strategia Rozwoju w aspekcie strategii gminnych i powiatowych: 
Cele, przedsięwzięcia i działania Lokalnej strategii rozwoju są spójne ze strategiami i 

planami rozwoju gmin i powiatów terenu LGD. Analizie poddano następujące dokumenty: 
Regionalne: 

- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego na lata 2005-2015. 
- Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Żnińskiego 2001-

2011, 
- Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Obornickiego. 
- Raport o stanie i warunkach rozwoju turystyki na terenie Związku Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka”.  
Lokalne: 
Damasławek: 

- Strategia Rozwoju Gminy Damasławek na lata 2008-2017 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Damasławek.  

Gołańcz: 
- Strategia rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz 2002-2010.  
- Raport o stanie Gminy Gołańcz.  

Janowiec Wielkopolski: 
- Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski, 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec 

Wielkopolski,  
Mieścisko: 

- Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mieścisko. 
Rogoźno: 

- Strategia rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2005-2015. 
Skoki: 

- Strategia zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Skoki. 
Wapno: 

- Program ochrony środowiska dla Gminy Wapno na lata 2004-2008 z perspektywą do roku 
2015.  

- Strategia rozwoju Gminy.  
 
 
 

Przedsięwzięcia zapisane w LSR współgrają z możliwościami realizacji i finansowania działań 
inwestycyjnych w dziedzinach wyżej wymienionych. Oznacza to, ze działania Leadera mogą uzyskać 
efekt synergii z działaniami finansowanymi w ramach RPO w zakresie wniosków składach przez 
jednostki samorządu terytorialnego i inne uprawnione podmioty. 
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Wągrowiec gmina: 
- Strategia rozwoju Gminy Wągrowiec na lata 2003-2015.  
- Plan rozwoju lokalnego Gminy Wągrowiec. 2004,  
- Raport o stanie Gminy Wągrowiec 

 
 
Cele  i przedsięwzięcia LSR w  kontekście celów i działań gminnych opracowań 
strategicznych i planistycznych 
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Cel ogólny: Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich 
Przedsięwzięcie 1: „W jedności siła” 

1.1 Modernizacja obiektów społeczno-kulturalnych X X   X   X 

1.2.  Zwiększanie liczby i poprawa standardu 
obiektów sportowo-rekreacyjnych 

X X  X X X X X 

1.3. Wsparcie aktywizacji społecznej mieszkańców  X X X X X  X  

1.4. Wsparcie inicjatyw w zakresie organizacji 
czasu wolnego (realizacji i aktywnego 
wypoczynku) 

X X   X    

1.5. Wzrost kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców 

X X X X  X X  

Cel ogólny 2: Rozwój gospodarki lokalnej 
Przedsięwzięcie 2: „Partnerstwo w Dolinie” 

2.1. Wzrost ilości miejsc pracy  X  X   X  

2.2. Wzmocnienie sektora mikroprzedsiębiorstw X X X X X X X  

2.3. Różnicowanie dochodów w gospodarstwach 
rolnych 

 X X X  X X  

Cel ogólny3: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego 
Przedsięwzięcie 3: „Dolina Wełny Krainą Przyjazną Turystyce” 
3.1. Rozbudowa małej infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej 

X  X   X  X 

3.2. Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych       X X  X 

3.3. Rozbudowa sieci szlaków turystycznych     X X  X 

3.4. Rozbudowa systemu informacji turystycznej  X    X   

3.5. Promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych  X X  X X  X 

3.6. Poprawa jakości środowiska X X X X X X X X 

 
 
 
 

15. PLANOWANE DZIAŁANIA/PRZEDSI ĘWZI ĘCIA/OPERACJE  
       
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie zaplanowane w LSR przedsięwzięcia i operacje są komplementarne 
w stosunku do innych programów, stanowią ich uzupełnienie 

i przyczynią się do kompleksowego, zrównoważonego rozwoju obszaru LGD Dolina Wełny. 

JST 

Cele 
i przedsięwzięcia 
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15.PLANOWANE 
DZIAŁANIA/PRZEDSI ĘWZI ĘCIA/OPERACJE 
REALIZOWANE PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH  
PROGRAMÓW WDRA ŻANYCH NA OBSZARZE LSR 
 
Lokalna Grupa działania w okresie 2009-2015 planuje przygotowanie projektów do innych źródeł 
finansowania, które będą komplementarne i będą uzupełniały działania Leader PROW. 
Będą to następujące źródła finansowania: 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• WRPO – Działanie 6.1 Turystyka, 

• inne krajowe i zagraniczne źródła finansowania. 
Mechanizm zabezpieczający przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów i 
źródeł finansowania. 

- Każda osoba zatrudniona przez LGD będzie miała umowę zawierającą szczegółowy wykaz 
obowiązków i zadań, ze wskazaniem programu, na rzecz, którego te zadania i obowiązki będą 
wykonywane raz podaną kwotą wynagrodzenia pochodzącą ze środków tego programu. 

- W przypadku osób zaangażowanych jednocześnie w realizację dwóch lub więcej programów, 
w umowie o pracę z tą osobą zostanie wskazany wymiar czasu pracy, jaki ta osoba jest 
zobowiązana przeznaczyć na wykonanie zadań i obowiązków związanych z realizacją 
poszczególnych programów. Łączny wymiar czasu pracy nie może przy tym przekroczyć 
wielkości maksymalnych dopuszczonych w Kodeksie Pracy. 

- Na każdym dokumencie księgowym stanowiącym dowód poniesienia kosztów, mogą być w 
sposób trwały umieszczone informację o tym, ze środków jakiego programu te koszty zostały 
pokryte. W przypadku kosztu współfinansowanego z dwóch lub więcej programów musi być 
podana informacja o tym jaką część tego kosztu finansują poszczególne programy. Poza tym 
sposób podziału kosztu pomiędzy poszczególne programy powinien być merytorycznie 
uzasadniony, 

- LGD utworzy wydzielone konta bankowe (lub subkonta) do obsługi każdego programu. 
- Każdy program będzie miał wyznaczonego koordynatora odpowiedzialnego za realizację i 

prawidłowe wydatkowanie środków programu. 
- Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami realizującymi różne 

programy, organizując, co najmniej raz na pół roku narady robocze z udziałem wszystkich 
koordynatorów programów. 

- Każdy wniosek o przyznanie pomocy, przygotowywany przez LGD, będzie zawierał klauzulę 
o finansowaniu celu uniemożliwienia nakładania się pomocy. 

 
 
 
16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA 
ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH 
 
Realizacja LSR w latach 2009-2015 wpłynie na rozwój regionu LGD Dolina Wełny. Zostaną 
uzyskane następujące rezultaty: 
Przedsięwzięcie 1. „W jedności siła” (działania na rzecz aktywizacji społecznej) 

- rozwój aktywności świetlic wiejskich, ośrodków kultury, zespołów artystycznych, 
- wzrost aktywności wspólnot lokalnych i zespołów nieformalnych, 
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- wzmocnienie sektora mikroprzedsiębiorstw oraz dywersyfikacja dochodów gospodarstw 
rolnych, 

- wzrost imprez budujących wizerunek regionu, 
- podniesienie wiedzy regionalnej o wyjątkowej wartości przyrodniczo-kulturowej regionu, 
- upowszechnianie i kreowanie działań na rzecz kultywowania tradycji i obrzędów ludowych 

poprzez szkolenia i warsztaty, 
- zwiększenie wiedzy o regionie wśród mieszkańców i młodszego pokolenia, stworzenie więzi i 

poczucia regionalnej tożsamości, 
- lepsze przygotowanie liderów do pracy ze społecznością lokalną, 
- wzrost kwalifikacji zawodowych mieszkańców. 

Przedsięwzięcie 2. „Partnerstwo w Dolinie”  
- partnerskie podejście przy rozwiązywaniu problemów lokalnych i regionalnych, 
- różnicowanie w kierunku nierolniczym, 
- szersza i skuteczniejsza promocja lokalnych podmiotów gospodarczych, 
- wzrost ilości osób przygotowanych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
- poszerzanie udziału sektora usług w gospodarce regionu. 

Przedsięwzięcie 3. „Dolina Wełny Krainą Przyjazną Turystyce”  
- wzrost długości szlaków i pojawienie się tras tematycznych (edukacyjnych), 
- rozbudowę i modernizację istniejącego zagospodarowania turystycznego na trasach szlaków 

turystycznych, punktach widokowych, 
- wprowadzenie do oferty nowych form i poszerzanie już obecnych celem jej różnicowania i 

gwarancji realizacji dla każdego zainteresowanego (spływy kajakowe, wypożyczalnie sprzętu 
pływającego, rekreacja konna), 

- kultywowanie tradycji i folkloru, odnowa ginących zawodów, 
- oznakowywanie w terenie miejsc i obiektów interesujących i wartościowych, 
- ochrona i modernizacja obiektów zabytkowych, a także ich wykorzystanie na różne cele, 

poprawa ich wyglądu, funkcjonalności  i dostępności, 
- modernizacja i budowa ogólnodostępnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego, 
- powstanie i poszerzanie oferty kulturalnej (folklorystycznej, muzealniczej, teatralnej), 
- tworzenie lokalnych produktów markowych, 
- rozwój bazy hotelowej i żywieniowej i usług w tym zakresie, 
- utworzenie systemu informacji turystycznej – wzrost dostępności do informacji o atrakcjach 

turystycznych, o wartościach kulturowych i przyrodniczych obszaru. 
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17. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW: 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1: INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH – w Aneksie 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2: Wzór ankiety na potrzeby monitorowania LSR 

udostępnianej beneficjentom działań  
 

ZAŁĄCZNIK NR 3: Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa w Biurze LGD 
 
 
ZAŁACZNIK NR 1: INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH – w Aneksie 
 

 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 2 : SPIS TABEL 
 
 
Tabela 1. Podział terytorialny LGD „Dolina Wełny” 
Tabela 2. Użytki rolne w LGD „Dolina Wełny” (w aneksie) 
Tabela 3. Jakość gleb w gminach (w aneksie) 
Tabela 4. Kompleksy przydatności rolniczej na gruntach ornych w LGD „Dolina Wełny”  
 (w granicach województwa wielkopolskiego) (w aneksie) 
Tabela 5. Cieki podstawowe LGD „Dolina Wełny” (w aneksie) 
Tabela 6. Jeziora w granicach LGD „Dolina Wełny” wg gmin (w aneksie) 
Tabela 7. Stan czystości wybranych jezior na terenie LGD „Dolina Wełny” (w aneksie) 
Tabela 8. Zasoby i walory historyczno-kulturowe w gminach LGD Dolina Wełny (w aneksie) 
Tabela 9. Uwarunkowania kulturowe i atrakcje kulturalne w LGD Dolina Wełny (w aneksie) 
Tabela 10. Wykaz organizacji  pozarządowych zlokalizowanych na obszarze powiatu wągrowieckiego 
 i gmin: Janowiec Wielkopolski, Rogoźno (w aneksie) 
Tabela 11. Podstawowe dane o ludności na terenie LGD „Dolina Wełny” w 2006 roku  

(w aneksie) 
Tabela 12. Wybrane wskaźniki potencjałów kapitałów ludzkiego i społecznego według gmin terenu  
 LGD „Dolina Wełny” w 2006 roku (w aneksie) 
Tabela 13. Mierniki – reprezentanci oraz wartości współczynnika syntetycznego dla LGD i gmin  

wchodzących w jej skład za 2006 rok (w aneksie) 
Tabela 14. Wybrane wskaźniki społeczno-gospodarcze (w aneksie) 
Tabela 15. Pracujący na obszarze LGD Dolina Wełny (rynek pracy) wg JST 
Tabela 16. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według wybranych sekcji 

Tabela 17. Odległości głównych miejscowości LGD do najbliższych miast (w aneksie) 
Tabela 18. Odległości między miejscowościami LGD (w aneksie) 
Tabela 19. Baza noclegowa LGD Dolina Wełny – zestawienie zbiorcze (w aneksie) 

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 3: SPIS RYCIN 
 
Ryc. 1. LGD „Dolina Wełny” na tle Polski w podziale na jednostki administracyjne 
 
Ryciny w aneksie: 

- Kobiety na 100 mężczyzn 
- Obciążenie ludności w wieku produkcyjnym pozostałymi kategoriami ekonomicznymi 
- Współczynnik ciągłości demograficznej 
- Potencjał edukacyjny 
- Małżeństwa na 1000 ludności 
- Ruch naturalny ludności 
- Współczynniki syntetyczne gmin na tle współczynnika syntetycznego LGD w 2006 roku 

 
Spis materiałów informacyjnych w Aneksie: 

- Wykaz większych podmiotów gospodarczych – zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez 
urzędy miast i gmin: 

- System komunikacyjny LGD Dolina Wełny 
- Zestawienie bazy noclegowej LGD Dolina Wełny 
- Spis członków LGD 
- Wzór Karty Weryfikacji Wniosku o dofinansowanie realizacji operacji 
- Wzór Karty Pomocniczej dla celów konsultacyjno-doradczych Biura LGD  
- Wzór Karty Oceny Wniosku Zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 
- Wzory Kart Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów: 

• „Małe Projekty” 
• „Odnowa i rozwój wsi” 
• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
• „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
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Tabela 2. Użytki rolne w LGD „Dolina Wełny”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowano na podstawie danych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego Banku Danych 
Regionalnych, dostęp on-line: http://www.stat.gov.pl/bdr_s/app/dane_cechter.wymiary?p (24.04.2008),oraz  
Zasobność i zanieczyszczenie gleb Wielkopolski stan na rok 2000, WIOŚw Poznaniu, Stacja Chemiczno-
Rolnicza Oddział w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Poznań 2000, 
Agrochemiczne badania gleb w województwie wielkopolskim w latach 2000-2004, dostęp on-line:  
http://www.poznan.pios.gov.pl/glowna/art.php?nr=72 (1.01.2008). 
 

Tabela 3. Jakość gleb w gminach 
 

 
Gmina 

Udział gleb [%] 
według klas bonitacyjnych gruntów ornych 

Ogólny wskaźnik 
waloryzacji 
przestrzeni 

produkcyjnej* 

Klasa I-IIIb 
(gleby bardzo 
dobre i dobre) 

Klasa IVa-IVb 
(gleby średnie) 

Klasa V-VIz 
(gleby słabe i 
bardzo słabe) 

Damasławek 40 42 18 74,9 

Gołańcz 19 62 19 66,2 

Janowiec Wielkopolski 39 44 17 brak danych 

Mieścisko 15 51 34 61,3 

Rogoźno 21 40 39 62,9 

Skoki 7 43 50 54,2 

Wapno 41 51 8 76,7 

Wągrowiec (gmina) 7 50 43 57,3 

* Ocena w punktach Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 
Źródło: opracowano na podstawie materiałów WIOŚ w Poznaniu i Bydgoszczy. 

Tabela 4. Kompleksy przydatności rolniczej na gruntach ornych w LGD „Dolina Wełny”  
(w granicach województwa wielkopolskiego) 

Jednostki terytorialne Powierzchnia 
[km2] 

Struktura u żytków rolnych 

Ogółem 

W tym 

Grunty 
orne 

Trwałe 
użytki 
zielone 

Sady 

[km2] [%] [%] 

woj. wielkopolskie 29 825,9 18 795,9 63,0 85,0 14,1 0,9 

woj. kujawsko-pomorskie 17 536,0 11 511,5 65,6 79,8 9,9 0,8 

powiat wągrowiecki 1 040,8 732,3 70,6 61,1 9,5 0,6 

powiat obornicki 712,7 419,8 59,2 49,4 9,8 0,8 

powiat żninski 984,7 696,5 70,7 89,3 10,2 0,6 

       

Damasławek 104,7 93,2 88,1 89,2 10,1 0,7 

Janowiec Wielkopolski 130,8 108,6 94,1 91,9 7,2 0,9 

Gołańcz 192,1 146,3 76,0 88,3 10,9 0,7 

Mieścisko 135,6 102,3 75,4 89,1 10,6 0,3 

Rogoźno 218,0 137,3 62,9 82,7 16,7 0,6 

Skoki 198,5 106,4 56,5 85,8 13,5 0,7 

Wapno 44,2 36,6 83,1 87,8 11,8 0,4 

Wągrowiec (gmina 
wiejska) 

347,8 240,7 69,3 85,7 13,7 0,6 

ANEKS do rozdziału 2.  
2.1. UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNE 
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Jednostki 
terytorialne  

 

 

Grunty orne [% powierzchni] 

Kompleks 

pszenny 
bardzo 
dobry 

pszenny 
dobry 

pszenny 
wadliwy 

żytni 
bardzo 
dobry 

żytni 
dobry 

żytni 
słaby 

żytni 
bardzo 
słaby 

zbożowo-
pastewny 
mocny 

zbożowo-
pastewny 

słaby 

woj. wielkopolskie 1 13 1 21 19 21 17 2 5 

powiat 
wągrowiecki 

0 6 1 23 30 20 11 3 6 

powiat obornicki 1 15 1 26 19 15 13 3 7 

Domasławek 0 20 3 39 20 10 1 5 2 
Gołańcz 0 5 1 23 44 17 5 2 3 
Mieścisko 0 4 1 23 29 23 13 3 4 

Rogoźno 0 9 1 25 21 22 12 2 8 

Skoki 0 1 1 11 33 23 25 2 4 
Wapno 0 18 4 48 15 7 1 5 2 
Wągrowiec 0 2 2 18 28 26 11 3 10 

Wągrowiec miasto 0 1 0 4 10 29 51 0 5 

Opracowano na podstawie: 
Zasobność i zanieczyszczenie gleb Wielkopolski stan na rok 2000, WIOŚ w Poznaniu, Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział w 
Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Poznań 2000 
Agrochemiczne badania gleb w województwie wielkopolskim w latach 2000-2004, dostęp on-line:  
http://www.poznan.pios.gov.pl/glowna/art.php?nr=72 (1.01.2008) 

Tabela 5. Cieki podstawowe LGD „Dolina Wełny” 

Nazwa cieku (długość w km) Jeziora przepływowe Odbiornik 
Rzeka Wełna (24,41 km) Strzyżewskie, Tonowskie, 

Łęgowskie (gm. Wągrowiec) 
rzeka Warta 

Kanał Kłodzin (5,80 km)  rzeka Wełna 
Kanał Ulga II (4,34 km)  rzeka Wełna 
Kanał Rudka – Koźlanka – Nieświatowice 
(11,45 km) 

 rzeka Wełna 

Rzeka Nielba (19,15 km) 
 

Rygielskie, Bracholinskie, 
Redgoszcz (gm. Wągrowiec) 

rzeka Wełna 

Struga Gołaniecka (13,50 km) 
 

Durowskie (miasto Wągrowiec),  
Kobyleckie, Bukowieckie,  
Grylewskie (gm. Wągrowiec),  
Laskownickie i Gołanieckie 
(gm. Gołańcz) 

rzeka Wełna 

Rzeka Ciemnica (Dymnica)  (21,97 km)  rzeka Wełna 
Struga Rudka (15,62 km) Toniszewskie (gm. Wągrowiec) rzeka Ciemnica 
Rzeka Mała Wełna (13,17 km) Rościńskie (wył. PGR-yb) rzeka Wełna 
Kanał Pląskowo – Pomarzany (10,0 km)  rzeka Mała Wełna 
Kanał Ulga I (0,50 km)  rzeka Mała Wełna 
Kanał Dzwonowski (7,70 km) 
 

Dzwonowskie, Maciejak, Włókno 
(gm. Skoki) 

rzeka Mała Wełna 

Kanał Roszkowo – Popowo Kościelne (10,25 
km) 

 rzeka Mała Wełna 

Rzeka Kcynka (Kcyninka) (10,70 km)  rzeka Noteć 
Kanał Wapno – Laskownica (21,23 km) Czeszewskie (gm. Gołańcz) Struga Gołaniecka 
Kanał Łekiński (17,48 km)  rzeka Nielba 
Źródło: Program ochrony środowiska powiatu wągrowieckiego na lata 2004-2011, zmodyfikowane. 

 
 

Tabela 6. Jeziora w granicach LGD „Dolina Wełny” wg gmin 
Gmina Jeziora 

Damasławek  Kujawki (5,6 ha), Stępuchowskie (112,9 ha). 
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Gołańcz  
Czeszewskie (Smuszewskie) (148,3 ha), Konarskie (7,8 ha), 
Laskownickie (Podjezierze) (19,2 ha), Rybowo (6,5 ha), Smolary 
(2,0 ha). 

Janowiec Wielkopolski Kołdrąbskie (92,3 ha), Łopienno (27,3 ha),  
Tonowskie (Tonowo) (159,9 ha), Żernickie (12,0 ha). 

Rogoźno  

Boguniewo (Boguniewskie) (9,7 ha), Małe (16,5 ha), 
Nienawiskie (Nienawiszcz) (24,7), Nienawiskie Małe (6,21 ha), 
Rogoźno (Rogozińskie) (146,2 ha),  
Starskie (Prusieckie) (12,7 ha). 

Skoki  

Brzeźno (24,3 ha), Budziszewskie (163,0 ha),  
Czarne (Karolewskie) (24,8 ha), Dzwonowskie (20,1 ha), 
Jeziorka (18,4 ha), Karolewskie (11,6 ha), Księże (10,6 ha), 
Lechlińskie (8,4 ha), Lechlin Północny (3,7 ha), Lipka (12,2 ha), 
Liskówka (11,2 ha), Maciejak (Poznańskie) (62,0 ha),  
Skockie (Rościńskie) (77,1 ha), Włókna (74,4 ha). 

Wągrowiec (gmina) 

Barcholin Duży (53,5 ha), Barcholin Mały (19,0 ha), 
Bukowieckie (41,4 ha), Bukowieckie Małe (10,6 ha), 
Czekanowskie (Łęgowo Małe) (7,8 ha), Grylewskie (119,1 ha),  
Kaliszany Małe (Strzałkowo) (25,1 ha), Kaliszańskie (297,2 ha),  
Kobyleckie (65,7 ha), Łeknińskie (85,2 ha),  
Łęgowo Małe (7,8 ha), Oporzyńskie (20,5 ha), 
Pawłowskie (16,4 ha), Redgoszcz (46,1 ha), 
Rygielskie (147,0 ha), Toniszewskie (44,6 ha),  
Wiatrowskie (26,9 ha), Żońskie (41,5 ha). 

Wągrowiec (miasto) Durowskie (143,7 ha), Łęgowskie (68,4 ha). 

Źródło: opracowano na podstawie ogólnodostępnych materiałów informacyjnych. 

 
Tabela 7. Stan czystości wybranych jezior na terenie LGD „Dolina Wełny” 

Nazwa jeziora 
Rok badań 

 
Klasa czystości 

Kategoria 
podatności na 

degradację 
Bracholińskie 2003 III poza kategorią 
Brzeźno 1997 II poza kategorią 
Budziszewskie 2003 poza klasą III 
Czeszewskie 2006 II III 
Durowskie 2006 III II 
Grylewskie 2004 poza klasą III 
Kaliszańskie 2003 II II 
Kobyleckie  2004 III II 
Łeknińskie 2006 poza klasą poza kategorią 
Łęgowskie 2006 poza klasą poza kategorią 
Maciejak 1997 poza klasą poza kategorią 
Prusieckie 2003 III II 
Rgielskie 2003 III III 
Rogozińskie 2003 poza klasą poza kategorią 
Skockie 2006 poza klasą poza kategorią 
Stępuchowskie 2006 II II 
Tonowskie 2001 poza klasą poza kategorią 
Włókna 1997 III poza kategorią 
Źródło: opracowano na podstawie materiałów WIOŚ w Poznaniu i Bydgoszczy.  
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Tabela 8. Zasoby i walory historyczno-kulturowe w gminach LGD Dolina Wełny 

 

JST 
1.1..1.1.1 Zasoby i walory historyczno-kulturowe 

 

Gmina 

Damasławek 

 

 

Ślady osadnictwa sięgają IV-V w. p.n.e. i związane są z wpływami tzw. kultury 
łużyckiej. W pobliżu Smuszewa zachowane zostały również ślady 
wczesnośredniowiecznej osady otwartej. Jest to miejsce historyczną rangą 
porównywaną z osadą w Biskupinie. Równie szczególnym miejscem są okolice wsi 
Kozielsko – albowiem na okolicznych polach znajdowano popielnice grobowe. Historia 
Damasławka sięga wieku XIII, a jego powstanie łączy się z rycerzem zwanym 
Damasławem. W XIV w. właścicielami Damasławka byli Damasławscy herbu Nałęcz. 
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1415 r. W historii gminy zapisała się obecność 
cystersów – w 1610 r. król Władysław IV nadał włości Damasławka zakonowi 
cystersów z Wągrowca. Damasławek oraz wsie obecnej gminy, przez wieki były 
typowymi rolniczymi osadami. Wiek XIX i początek XX to czas rozwoju w oparciu o 
przetwórstwo płodów rolnych, a także rozwój komunikacji kolejowej na trasach 
Gniezno – Nakło i Inowrocław – Krzyż. Przed II wojną światową Damasławek był 
uznany za wieś przykładową. Współczesny Damasławek to centrum kulturowe i 
sportowe gminy. 
Dwory i pałace: 

Damasławek: Najstarszym zabytkiem architektury jest późno klasycystycznydworek, 
wzniesiony w 1 poł. XIX w. dla Daleszyńskich, właścicieli Damasławka. Kiedy w 
1911. rozpoczęto na terenie parku budowę kościoła (ukończoną w 1923 r.), 
przebudowano dworek, adaptując go na potrzeby plebani przykościelnej. Dąbrowa: 
Zespół dworski z zachowanym czworakiem murowano-kamiennym z k. XIX w., bramą 
murowaną i parkiem krajobrazowym z 2 poł. XIX w. Kołybki: Druga siedziba 
Władysława Moszczeńskiego. Pałac o cechach eklektycznych wzniesiony w 1882. 
Otaczający pałac park krajobrazowy (5,88 ha) jest założeniem wcześniejszym, 
datowanym na 1 poł. XIX w. Zespół folwarczny połączony jest kompozycyjnie z 
pałacem aleją dębową. Niemczyn: Zespół dworski złożony z: dworu XVIII/XIX w., 
oficyny i kuźni k. XIX w. oraz parku krajobrazowego k. XIX w. Smuszewo: Zespół 
parkowo-pałacowy z ok. 1870. Pałac usytuowany w północno-wschodniej części parku, 
posiada formę architektoniczną podobną do stylu pałacu w Stępuchowie. Park o 
charakterze krajobrazowym zachowany jest w granicach pierwotnych (3,4 ha). 
Starężyn: Dwór wybudowany ok. 1907. 

Stępuchowo: Najlepiej zachowany w gminie zespół parkowo-pałacowy. 

Malowniczo położony nad brzegiem jeziora Stępuchowskiego pałac został wzniesiony 
w latach 1860-1870 dla Władysława Moszczeńskiego. Zbudowany na grodzisku - 
pozostałości grodu z czasów kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza. Obiekt 
dwukrotnie rozbudowywany w k. XIX i XX w. reprezentuje typ willi neorenesansowej, 
otoczonej rozległym parkiem (5,0 ha). Park zaprojektowany w XIX w. stanowi 
połączenie układu krajobrazowego i geometrycznego o cechach eklektycznych, 
nawiązujących do wzorów renesansu i baroku. Od strony zachodniej pałacu 
usytuowany jest folwark. Z dawnych budynków z końca XIX w. zachowały się 
gorzelnia i stodoła oraz zespół czworaków przy drodze dojazdowej.  

Obiekty sakralne: 

Damasławek: Kościół poewangelicki z roku 1911. Współcześnie parafialny rzymsko-
katolicki pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Kiedy w 1911 r. rozpoczęto 
budowę kościoła, obecny na terenie parku dworek przebudowano adaptując go na 
potrzeby plebani przykościelnej. Kościół konsekrowano w roku 1923. Jest to skromna 
budowla jednonawowa, z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium i rokokowym 
ołtarzem głównym. Niska czworoboczna wieża nie stanowi wyraźnej dominanty 
architektonicznej miejscowości. Kołybki : Kaplica rzymsko-katolicka pw. Św. Huberta. 
Kozielsko: Zabytkowy charakter posiada zespół kościoła pw. Św. Józefa. W skład 
zespołu wchodzi plebania wzniesiona w końcu XVIII w., neogotycki kościół z 1874, 
oraz dom parafialny z początków XX w. Na terenie placu przykościelnego zachowane 
zostały płyty nagrobne z XVIII i XIX w. Niemczyn: Obecny jest tu najstarszy 
zabytkowy cmentarz w gminie założony w XVII w., usytuowany przy kościele 
parafialnym. Jest tu również kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny z 1894., a także poewangelicka kaplica i dzwonnica z ok. 
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1917. 
Historyczne cmentarze z drugiej połowy XIX w. i początku XX w. zachowane zostały 
w Damasławku, Dąbrowie, Gruntowicach, Kozielsku i Wiśniewku. Są objęte ochroną 
konserwatorską. 
Obiekty użyteczności publicznej: 
Damasławek: Wzdłuż ul. Kolejowej usytuowana jest historyczna zabudowa dworca 
kolejowego wraz z zespołem domów mieszkalnych pracowników kolei. Dworzec 
wzniesiony w 1900 r., to budynek murowany z cegły, piętrowy, o elewacjach 
zdobionych dekoracyjnymi pasami glazurowej cegły. Niemczyn: Zajazd, murowany k. 
XIX w. Budynek poczty z roku 1881. 
Obiekty gospodarcze, techniki i kultury ludowej: 
Gruntowice: Spichlerz, drewniano-murowany z ok. 1915. Kopanina: Z zabudowy 
zespołu dworskiego zachował się spichlerz, murowany z roku 1908.Niemczyn: W 
zespole dworskim zachowała się kuźnia murowana z k. XIX w.  

 

Miasto  

i Gmina  

Gołańcz 

Najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie sięgają neolitu (6 tys. lat p.n.e.). Po raz 
pierwszy wspomniano w źródłach pisanych o mieście w roku 1222, kiedy to zostało 
wymienione w spisie wsi płacących dziesięcinę cystersom w Łeknie. O prywatnym 
charakterze miasta świadczy m.in. zachowany do dnia dzisiejszego zamek nad Jeziorem 
Smolary. Od początku swego istnienia należała do rycerskiego rodu Pałuków-
Gołańczewskich. Cała gmina, od czasów historycznych do dnia dzisiejszego, stanowi 
kompleks funkcjonalny osadnictwa, służący obsłudze obszarów rolnych. Mieszkańcy 
Gołańczy i najbliższej okolicy brali czynny udział w powstaniach narodowych, a 
szczególnie wyróżnili się w Powstaniu Wielkopolskim (1918/1919). Z miastem 
związani byli: Maksymilian Mielżyński, pisarz koronny, jeden z największych 
magnatów w Polsce (1738-1799), Józef Wybicki (1747-1822), twórca hymnu 
narodowego, Karol Libelt (1807-1875), filozof i działacz społeczny urodzony w 
Poznaniu, zamieszkały w Czeszewie 
Najciekawszym obiektem historycznym jest zamek w Gołańczy z połowy XIV wieku, 
siedziba rodu Pałuków-Gołańczewskich i ich następców. W okresie potopu 
szwedzkiego zamku bronił przed Szwedami niewielki oddział dowodzony przez 
polskiego szlachcica. Bohaterskie zmagania zbrojne pozostały w pamięci miejscowej 
ludności, zapisując się w postaci legend z nią związanych 
Dwory i pałace: 
Gołańcz: Zamek z 2 poł. XIV wieku, siedziba rodu Pałuków-Gołańczewskich i ich 
następców. Usytuowany jest na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska. Otoczony 
murem obronnym i podwyższony o dwa piętra, spełniał rolę wieży obronnej, a 
następnie mieszkalnej. Spalony w czasie potopu szwedzkiego. W końcu XVIII wieku 
został odbudowany w zmienionym stylu przez ówczesnych właścicieli - Smoguleckich. 
W połowie XIX wieku opuszczony popadł w ruinę. W roku 1989 przeszedł w ręce 
prywatne. Kubatura zamku wynosi 1800 m3, a jego wymiary: 10,98 x 16,88 m. 
Brdowo: Karol Libelt pobudował dworek w folwarku. W jego miejscu powstał w 2 poł. 
XIX w. obecny pałacyk. Jest on wybudowany w stylu XIX wiecznych willowych 
rezydencji angielskich. Pozostałości parkowe. Czerlin: Dwór z XIX w., w złym stanie. 
W sąsiedztwie resztki parku. Czesławice: Dwór z XIX w., ozdobiony wieżyczką, 
zachowany w złym stanie. W sąsiedztwie pozostałości parku. Czeszewo: Eklektyczny 
dwór Karola Libelta z lat 1858-60, projektu Wiktora Stabrowskiego oraz krajobrazowy 
park pałacowy. Ruina - obecnie remontowana.  Danabórz: Na wysokim brzegu jeziora 
wznosi się dworek z 1 poł. IX w. Na północ od dworku znajduje się duże grodzisko 
stożkowate, otoczone od strony lądu wałem. Nad brzegiem jeziora, wśród łąk 
zachowały się resztki po gotyckim zamku obronnym z 2 połowy XV wieku. Oleszno: 
Dwór z XIX w., przebudowany, resztki parku. Smogulec: Kompleks pałacowo-
parkowy. W zespole znajdują się barokowy pałacyk z 2 poł. XIX w. oraz brama 
wjazdowa i park pałacowy. W unikatowym parku krajobrazowym, zachowały się 
rzadkie gatunki drzew. Własność gminy. 
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Obiekty sakralne: 

Gołańcz: Dwa obiekty: kościół pobernardyński pw. NMP - późnogotycki z pocz. XVI 
w. o skromnym wyposażeniu wnętrz z XVIII w., oraz kościół parafialny pw. św. 
Wawrzyńca (1931-34), wybudowany wg projektu inż. Arch. S. Cybichowskiego, m.in. 
z dwoma barokowymi ołtarzami bocznymi z 1 poł. XVIII w.  Chojna: Szachulcowy 
kościół pw. św. Małgorzaty z ok. 1776. Wybudowany najprawdopodobniej przez 
starostę Macieja hr. Mielżyńskiego. Powstał on na miejscu wcześniejszej świątyni z 
XIV w. Czeszewo: Kościół św. Andrzeja z roku ok. 1500. W kościele umieszczone jest 
epitafium Karola Libelta, a w podziemiach znajduje się trumna z jego prochami. Jest tu 
obecny nagrobek jego syna również Karola, poległego w Powstaniu Styczniowym. 
Panigródz: Kościół św. Jana Chrzciciela z 1830. Smogulec: Kościół św. Katarzyny i 
bł. Marii Pasterni istniał już przed rokiem 1415, w formie obecnej od 1619. Budowla 
jednonawowa z dobudowaną dużą krypta Hutten-Czapskich (1876-79). Ołtarz główny 
późnorenesansowy z ok. 1620. Najciekawszy i najcenniejszy obiekt tego typu w Polsce. 
 

 

Miasto  

i Gmina  

Janowiec 

Wielkopolski 

Pierwszym dokumentem pisanym, świadczącym o istnieniu Janowca, nazywanego 
wówczas Janowym Młynem (Ianow Mlyn), jest pochodzący z 1295 roku dokument 
wystawiony przez księcia wielkopolskiego Przemysła II, w którym nadaje on rycerzowi 
Wojciechowi, synowi Jana, prawo lokacyjne do osady młyńskiej - Janowego Młyna, na 
prawie niemieckim. W miejscu gdzie przeprowadzono lokację Janowca, pierwotnie 
istniała przeprawa przez rzekę.  Podczas wojny trzynastoletniej (1454-1466) między 
zakonem krzyżackim a Polską (zakończoną II pokojem toruńskim), w roku 1458 miasto 
wystawiło dwóch zbrojnych rycerzy. Od wieku XIV miasto było własnością prywatną i 
należało do licznych rodów pałuckich i wielkopolskich. W 1682 przez miasto kroczył 
król Jan III Sobieski podążając na odsiecz Wiednia. Mieszkańcy Janowca w okresie 
zaborów aktywnie uczestniczyli w walkach narodowowyzwoleńczych. 
Dwory i pałace: 
Janowiec Wielkopolski: Pałac eklektyczny 1835-1840, rozbudowany w roku 1870. 
Obecnie budynek Publicznego Gimnazjum. Brudzyń: Zespół dworski z 
klasycystycznym dworem Moszczyńskich z 1912., obok park z pomnikowym głazem 
granitowym (wys. 1,2 m., obwód ok. 3 m). W zespole pałacowym zachowały się: 
stajnia z 1880., wozownia - garaż, spichlerz z 1870. i stodoła 1910.  Gącz: Zespół 
dworski z dworem murowanym z k. XIX w. i parkiem (1,5 ha). 
Kołdr ąb: Pałac neogotycki na wysokiej skarpie nad jeziorem Kołdrąbskim z ok. 1870-
1880, położony w parku z przełomu XIX-XX w. Obecnie Dom Dziecka Caritas 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Laskowo: Zespół dworski - murowany dwór z ok. 1810. 
w parku krajobrazowym z XIX w. (3,0 ha). Obiecanowo: Pozostałości zespołu 
dworskiego: oficyna i murowane ogrodzenie z bramą z pocz. XX w., w parku z XIX w. 
(2,38 ha). Puzdrowiec: Zespół dworski: dwór z 1915., pozostałości parku z pocz. XX 
w. Sarbinowo Drugie: Pałac secesyjny z ok. 1795., przebudowany na początku XX w. 
Park krajobrazowy z XIX w. Tonowo: Zespół dworsko-parkowy: dwór z poł. XIX 
wieku w parku (0,4 ha) (rozbudowany w 1913.). Obecnie znajduje się tu Państwowy 
Dom Pomocy Społecznej. Włoszanowo: Pałac o cechach klasycystycznych z 1902., 
stodoła - spichlerz z poł. XIX w. oraz kolonia mieszkalna z pocz. XX w. 

Obiekty sakralne: 

Janowiec Wielkopolski: Późnoklasycystyczny kościół św. Mikołaja z 1840. 
rozbudowany w latach 1922-1924 o wieżę i absydę. Wewnątrz znajdują się: tablica 
pamiątkowa z  roku 1883, upamiętniająca 200 rocznicę przejścia przez miasto króla 
Jana III Sobieskiego zdążającego na odsiecz Wiednia, późnobarokowa ambona z ok. 
1730. i ołtarz boczny z II połowy XVII wieku  A także: Neogotycki Kościół Św. Jana 
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 Chrzciciela z lat 1891-93. Szachulcowa  kaplica pw. św. Barbary z 1853. na cmentarzu 
przy ul. Gnieźnieńskiej. Dawna pastorówka z 1898. 
Juncewo: Zespół kościoła św. Małgorzaty z lat 1885-86, neogotycki z neobarokowym 
wyposażeniem wnętrz. Obok 3 kaplice grobowe z początku XX wieku (Bułakowskich i 
Gutrych). Murowana plebania z pocz. XX w. Kołdr ąb: Zespół kościoła pw. św. Jana 
Chrzciciela z 1891-1893. Neogotycki, z wysoką wieżą, wewnątrz krucyfiks autorstwa 
artysty ludowego z XIX wieku - oraz były dom parafialny. Laskowo: Zespół kościoła 
ewangelickiego: obecnie rzymsko-katolicki pw. NMP (1895-1896), oraz była szkoła 
ewangelicka (obecnie dom mieszkalny).  Świątkowo: Drewniany kościół pw. św. 
Trójcy z XVIII wieku, z wieżą zakończoną baniastym hełmem, wyposażenie wnętrza 
klasycystyczne z początku XIX wieku, w prawym ołtarzu bocznym dwie rzeźby 
późnogotyckie z początku XVI wieku. Przy kościele kamienna figura Matki Boskiej z 
1878. Zrazim : Zespół kościoła ewangelickiego z 1892. złożony z kościoła 
(współcześnie nieużytkowanego), pastorówki (obecnie dom mieszkalny) oraz 
pozostałości ogrodzenia i parku z k. XIX w. Żerniki : Zespół kościoła parafialnego pw. 
Narodzenia NMP: gotycki kościół z 2 poł. XV w. odbudowany i przekształcony w 2 
poł. XVII. Wewnątrz m.in. główny ołtarz z 1 poł. XVII wieku i chrzcielnica 
późnogotycka z przełomu XV i XVI wieku. Na ścianach freski gotyckie z XV wieku, 
Przy kościele drewniana dzwonnica z w. XIX. 
Obiekty użyteczności publicznej: Janowiec Wielkopolski: Ratusz Miejski przy ul. 
Gnieźnieńskiej z 1901 r. rozbudowany w 1913. - współcześnie siedziba władz 
samorządowych. Zespół dworca kolejowego: dworzec murowany z 1887. wraz z 
domem pracowniczym XIX/XX w. Hotel z restauracją z k. XIX w. - obecnie 
restauracja „Słowianka”. 
Obiekty gospodarcze, techniki i kultury ludowej: Janowiec Wielkopolski: Młyn 
murowany z pocz. XX w. Rzeźnia murowana z ok. 1910. Świątkowo: 3 domy 
drewniane z przełomu XIX/XX w. Wybranowo: Dom szachulcowy z k. XIX w. 

 

Miasto  

i Gmina  

 Mieścisko 

Obecne są tu liczne ślady prehistoryczne – najciekawszym jest wioska łowców 
reniferów sprzed 12 tys. lat w okolicy Mirkowiczki. Pierwsza historyczna wzmianka z 
opisywanych terenów dotyczy wsi Żabiczyn i pochodzi z 1216 r. Mieścisko, mimo iż 
współcześnie jest wsią, było osadą królewską. W XV wieku nazywane było Nowym 
Miastem, lub Łyczanym Miastem (od upraw konopi służących do wyrobu płótna). 
Pierwsza wzmianka w dokumentach źródłowych z roku 1436 r. - dotyczyła miasta. 
Jego status potwierdziło otrzymane prawo magdeburskie w 1474 r. Jako własność 
królewska było oddawane w dzierżawę szlachcie za zasługi. W 1793 r. dostało się pod 
panowanie pruskie. W XIX wieku nastąpił dynamiczny rozwój Mieściska. W okresie 
międzywojennym w XX wieku, Mieścisko utrwaliło pozycję centralnego ośrodka dla 
okolicznych miejscowości. W 1934 roku po utracie praw miejskich, miejscowość 
została równocześnie stolicą dużej gminy zbiorczej.  
Dwory i pałace: 
Budziejewo: Dwór późnoklasycystyczny, k. XIX w. Własność prywatna Podlesie 
Kościelne: Dwór wpisany do rejestru zabytków 2156/A- w zasobie ANR Poznań. 
Popowo Kościelne: Dwór XIX w. Własność prywatna. Zbietka: Dwór z 1884. 
Własność prywatna. Żabiczyn: Pałac 1873-1879. w otoczeniu parkowym. 

Obiekty sakralne: 

Mieścisko: Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1875-76), to trzecia 
katolicka świątynia w tej miejscowości. Pierwsza powstała na początku XV wieku 
(wymieniana w dokumentach z 1416.), zbudowana z drewna, spłonęła w 1769 r. Drugi 
kościół, spłonął w 1866. Parafia została ustanowiona i uposażona z inicjatywy 
królewskiej. Obok kościoła stoją kapliczka z 1845. i plebania z 1880. Budziejewko: 
Bezstylowy kościół pw. św. Wojciecha (1848-58). W głównym ołtarzu obraz z okresu 
budowy kościoła, przedstawiający podanie o św. Wojciechu. Gołaszewo: Kościół 
poewangeliski, pw. św. Stanisława Biskupa, 1853. Jaroszewo Pierwsze: Kościół pw. 
św. Kazimierza z k. XIX w. Podlesie Kościelne: Kościół św. Anny wspomniany w 
1426. Dziś drewniany o konstrukcji sumikowo-łątkowej, kryty gontem. We wnętrzu 
ołtarz główny i dwa boczne XVII-XVIII w. oraz rzeźby XVI-XVIII w. Drewniana 
dzwonnica z dzwonem z 1750. 



97 
 

 Popowo Kościelne: Drewniany kościół pod wezwaniem Zwiastowania NMP z 1629 
roku, postawiony przez Stanisława Zagórskiego w miejscu wcześniejszego kościoła 
sprzed 1423 roku. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1387 r. Odbudowany 
po zniszczeniach w 1730 przez plebana Stanisława Łepkowskiego. W 1863 kościół 
odnowiono i pokryto łupkiem. Na uwagę zasługuje wyposażenie wnętrza (XVII-XVIII 
w.) oraz szereg kapliczek (z 1926 r.) z figurami wokół kościoła. Sarbia: Kościół 
poewangelicki 1903-1905, po 1945 katolicki - pw. Matki Bolesnej. Żabiczyn: Kaplica 
z 1939, uruchomiona po II wojnie światowej – pw. św. Andrzeja Boboli. 

 

1.1..1 Miasto  

i Gmina  

Rogoźno 

Najstarsze ślady z okolic to pozostałości obozowisk z okresu paleolitu (12-8 tys. p.n.e.). W 
granicach miasta to pozostałości grodziska wczesnośredniowiecznego z VIII - IX w. Rogoźno już 
w XI wieku było ważnym ośrodkiem skupiającym osadnictwo okolicznych obszarów. Pierwszym 
źródłem pisanym wspominającym o kasztelani w Rogoźnie jest dokument z roku 1248. W roku 
1280 król Przemysł II nadał osadzie prawa miejskie magdeburskie i wybudował zamek 
modrzewiowy, o którym wspomina Jan Długosz w swej pracy pod tytułem Historia Polonica. 
Koronowany na króla Polski Przemysł II został zamordowany w wyniku zamachu 
zorganizowanego w Rogoźnie z inicjatywy margrabiów brandenburskich.  
Kasztelańskie miasto, aż do rozbioru w 1795 było siedzibą starostwa. W 1793 Rogoźno przeszło 
pod panowanie Prus, zaś w latach 1807-1815 należało do Księstwa Warszawskiego. Druga 
połowa XIX w. to ponowny rozwój – miasto uzyskało połączenie kolejowe z Poznaniem i Piłą, 
zbudowano gazownię, rzeźnię, stolarnię i fabrykę maszyn młyńskich. Powstały liczne instytucje i 
organizacje. Powstańcy wielkopolscy z Rogoźna oswobodzili miasto 1 stycznia 1919 r. II wojna 
światowa – to okres martyrologii dla jego mieszkańców. 
Dwory i pałace: 
Budziszewko: Pałac z 1 poł. XIX w. otoczony niewielkim parkiem. Na planie wydłużonego 
prostokąta, dwukondygnacyjny. W trakcie pobytu w Wielkopolsce przebywał w nim Adam 
Mickiewicz. Sierniki : Zespół pałacowo-parkowy, jeden z najcenniejszych zabytków architektury 
dworskiej w Wielkopolsce. Pałac klasycystyczny (1786-88), budowla monumentalna, o idealnych 
proporcjach, zwarta kompozycyjnie - stała się wzorem dla innych wiejskich pałaców 
klasycystycznych w Wielkopolsce. Oficyny współczesne pałacowi (bliżej pałacu) i z pocz. XIX 
w. Park angielski z k. XVIII w., łączy się z pobliskim lasem. Słomowo: Zespół pałacowo-
parkowy (1904-06). Pałac wzorowany na pałacyku Petit Trianon w Wersalu. Zbudowany na 
planie kwadratu. Otoczony balustradą.  Studzieniec: Barokowy dwór z k. XVIII w. Na planie 
prostokąta z dwoma alkierzami wysuniętymi przed lico budynku. Dach łamany, kryty gontem. 
Parterowy. Wierna kopia tego dworu znajduje się w Wielkopolskim Parku Etnograficznym nad 
jeziorem Lednickim, w Lednickim Parku Krajobrazowym. Wełna: Późnobarokowy pałac 1762-
1781. Podstawą założenia architektonicznego są stykające się ze sobą sale na planie elipsy. Pod 
salonem tzw. sala terrena, ze stropem wspartym na słupach. 

Obiekty sakralne: 

Rogoźno: Późnogotycki kościół pw. Św. Wita z 1526 r. z fundacji starosty rogozińskiego. Po 
pożarze w 1668 r. rozbudowany o zakrystię i skarbiec. W 1862 wzniesiono kruchtę. Trójnawowy, 
pseudobazylikowy. Nawa główna i prezbiterium przykryte sklepieniem gwiaździstym. Bogato 
wyposażony, m.in.: neogotycki ołtarz główny 1897., w nawie południowej ołtarz późnobarokowy 
z ok. 1700., w nawie północnej obraz św. Wita z poł. XVIII w. w srebrnej koszulce. Rogoźno: 
Kościół pw. Świętego Ducha  1808-1817. dawny zbór ewangelicki. Późnoklasycystyczny z 
neoromańską fasadą na planie prostokąta. Obok drewniana dzwonnica k. XVIII w. Budziszewko: 
Kościół pw. Św. Jakuba. Pierwotnie drewniany z 1755., o konstrukcji zrębowej, od 1960 
częściowo konstrukcji żelaznej. Orientowany, jednonawowy z transeptem. Wyposażenie XVIII 
w. Parkowo: Kościół pw. NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty (1780-1802). Orientowany, w 
stylu barokowo-klasycystycznym. Zbudowany na rzucie koła, z centralnie położoną kopułą na 
wysokim tamburze (bębnie). Wyposażenie XVII-XVIII w. Pruśce: Kościół pw. św. Stanisława 
Biskupa (1869-71). Orientowany, w stylu eklektycznym. Trójnawowy, pseudobazylikowy. 
Trójkondygnacyjna prostokątna wieża, z kruchtą w przyziemiu. Wyposażenie XVIII-XIX w. 
Słomowo: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP (1904-06). Wzniesiony z fundacji Jana Turno jako 
kaplica pałacowa. Orientowany, na rzucie krzyża łacińskiego. Wełna: Kościół Podwyższenia Św. 
Krzyża, należy do najcenniejszych zabytków budownictwa drewnianego w Wielkopolsce. 
Wzniesiony w 1727 r., barokowy, orientowany - został zbudowany na planie krzyża łacińskiego 
oraz otoczony tzw. sobotami, tj. krytym gankiem obiegającym dookoła nawę i wieżę. Obiekt 
zbudowano w konstrukcji zrębowej, sumikowo-łątkowej, a wieże na siup. Dach kryty gontem. 
Soboty i aneksy z dachami pulpitowymi. Wyposażenie XVIII w. Ołtarz główny w całości 
wycięty w drewnie. Wnętrze wypełnione polichromią. 
 

 Obiekty gospodarcze, techniki i kultury ludowej: 
Rogoźno: Późnoklasycystyczny Ratusz Miejski, 1826-1828, rozbudowany w latach 1911-1913. 
Współcześnie siedziba Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz. 
Jaracz: istniejące tu Muzeum Historii Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego – 
Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 
obejmuje zespół zabudowań, w tym: młyn wodny z ok. 1871., stajnia przymłyńska, Dom 
Młynarza z XIX w. Maszyny i urządzenia młynarskie pochodzą z lat 20. XX wieku. 
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Miasto  

i Gmina  

 Skoki 

  
Skoki założone w II połowie XIV w., w 1367 r., otrzymały prawa miejskie średzkie na mocy 
przywileju nadanego przez króla Kazimierza Wielkiego. Były miastem prywatnym, ośrodkiem 
handlu i rzemiosła, położonym na przecięciu szlaków handlowych. W II połowie XVI w. stały się 
jednym z ważniejszych ośrodków reformacji w Wielkopolsce. W wieku XVII założono tu tzw. 
Nowe Miasto dla napływających do miasta protestantów. Z losami miasta od 2 poł. XVI w. 
nierozerwalnie związane były gminy wyznaniowe: braci czeskich, luteranów i gmin żydowskich. 
Duża tolerancja religijna i narodowościowa przyczyniły się do rozwoju miasta. Oprócz 
rdzennych Polaków, mieszkali tu Czesi, Niemcy, Szkoci, przybysze z Niderlandów (dzisiejsza 
Holandia) i Żydzi. W 1 poł. XVII w. miasto przeszło w ręce kalwińskiej rodziny Rejów. Skoki 
były w XVI i XVII wieku silnym ośrodkiem sukienniczym. 
Wiek XVIII i XIX to czasy pożarów i zarazy, które osłabiły pozycję miasta. Od 1793 r. miasto i 
okolice znalazły się pod zaborem pruskim i zgodnie z hasłami pracy organicznej rozpoczęła się 
konkurencja z Niemcami, zwłaszcza w rolnictwie.  
W roku 1830 (w okresie Powstania Listopadowego) w pobliskim Budziszewku przebywał Adam 
Mickiewicz. W czasie tym, zgodnie z wpisem do księgi parafialnej, został on ojcem chrzestnym 
córki Konstancji Łubieńskiej. Mieszkańcy Skoków brali czynny udział w roku 1848 w Wiośnie  
Ludów  i  w  latach  1918-1919 w Powstaniu Wielkopolskim.  
Dwory i pałace:  
Skoki: Eklektyczny dwór z 1870. otoczony parkiem krajobrazowym. Od 1933 mieści się w nim 
dom plenerowy dla wyższych szkół plastycznych. Glinno: Zespół dworski z 1 poł. XIX w. Dwór 
klasycystyczny, z drewnianym gankiem, dachem naczółkowym i nowym skrzydłem od południa. 
Otoczony parkiem. Jabłkowo: Otoczony resztkami parku parterowy dwór Brzeskich z 1 poł. XIX 
w. Zniekształcony piętrowymi przybudówkami. Park ze szpalerami grabowymi z pocz. XIX w. 
Jagniewice: Zespół dworski: dwór i park z przełomu XIX i XX w. Lechlin: Nad jeziorem w 
parku krajobrazowym, dwór z pocz. XIX w. z charakterystyczną trzykondygnacyjną wieżą 
dobudowaną w 1840. Pawłowo Skockie: Zespół dworski. Dwór i założenia parkowe z poł. wieku 
XIX. Roszkowo: W parku angielskim pałac neorenesansowy Swiniarskich z 1844, z pięknymi 
polichromiami. Obok dworu spichlerz kamienno-ceglany z neoromańskimi okienkami. 
Rościnno: Zespół pałacowy. Dobrze zachowany pałac eklektyczny z 2 poł. XIX w. otoczony 
parkiem z pięknym 500-700.letnim starodrzewiem. Dziś Dom rekolekcyjny Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. Stawiany: W parku krajobrazowym eklektyczny, piętrowy dwór, z ośmioboczną 
wieżą z 1854. Przy głównej drodze zespół czworaków z poł. XIX w. Założenie parkowe z XIX 
w. Pomarzanki: Dwór Swiniarskich, nieużytkowany, z k. XIX w. Wysoka: Zespół dworski. 
Dwór z k. XIX w., w sąsiedztwie rządcówka, trojak, obora i stodoła (murowano-drewniana, pocz. 
XX). 

Obiekty sakralne: 

Skoki: Zespół kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja. Kościół z 1737., szachulcowy. W 
wyposażeniu wnętrza elementy barokowe i rokokowe. Skoki: Neogotycki kościół poewangelicki 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (1855-56). Jabłkowo: Kościół parafialny pw. św. Michała 
Archanioła z 1754. Drewniany z wyposażeniem barokowym i rokokowym z 2 poł. XVIII w. Na 
belce tęczowej krucyfiks z 1 poł. XV w. Grobowiec – mauzoleum Brzeskich, murowany, XIX w. 
Lechlin: Kościół pw. św. Stanisława (1839-40). W wyposażeniu rzeźby charakterystyczne dla 
okresu baroku, oraz płaskorzeźba NMP z XVIII w. Popowo Kościelne: Kościół drewniany z 
1629, przebudowany 1730. Wyposażenie wnętrza XVII i XVIII w. Raczkowo: Kościół pw. 
Wszystkich Świętych (1780-82). Drewniany z wieżą o blaszanym hełmie barokowym. W ołtarzu 
krucyfiks z XVII w. Obok plebania i dzwonnica. Rejowiec: Dawny zbór kalwiński, obecnie 
kościół rzymsko-katolicki pw. Serca Jezusa. Kościół modrzewiowy i drewniana dzwonnica 
pochodzą z roku 1820. W kruchcie kościoła znajduje się trzynaście XII w. tablic trumiennych 
malowanych na blasze, polskiej szlachty kalwińskiej. 
 
 

 

 

Obiekty użyteczności publicznej: 
Skoki: Zespół dworca kolejowego z ok.1900: dworzec kolejowy, murowano-drewniany oraz 3 
domy pracownicze murowano-drewniane i budynek gospodarczy, ul. Dworcowa. 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, obiekt murowany z ok. 1900. 
Obiekty gospodarcze, techniki i kultury ludowej: 
Antoniewo Górne: Zespół folwarczny przełom XIX/XX w.: dwór rozbudowany w latach 40. XX 
w., stajnia, obora i świniarnia, jałownik oraz spichlerz. Brzeźno: Zespół folwarczny XIX/XX: 
dwór, oficyna, czworak, dwojak i obora. Chociszewo: Pozostałości zespołu folwarcznego pocz. 
XX: dwór, oficyna, gorzelnia, obora. Jagniewice: Pozostałości zespołu folwarcznego: dwór z 
roku 1880, rządcówka pocz. XX, czworak k. XIX, budynek gospodarczy pocz. XX. 
Pomarzanki: Zespół folwarczny: dwór k. XIX (nieużytkowany - ruina), park krajobrazowy 
XIX/XX. Raczkowo: Pozostałości zespołu folwarcznego XIX/XX: obora, stodoła, magazyn 
zbożowy. Rakojady: Pozostałości zespołu folwarcznego, pocz. XX: dwór, spichlerz, wozownia, 
magazyn. Stawiany: Spichrz folwarczny z 1860.  
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Gmina  

Wapno 

Ślady osadnictwa w gminie pochodzą sprzed 10 tys. lat. Ciekawym świadectwem 
wczesnego średniowiecza jest grób kurhanowy datowany na VI w., z pochówkiem 
ciałopalnym i z licznymi ozdobami ze złota. Pierwszy zapis źródłowy dotyczy wsi 
Podolin i pojawił się w roku 1136 w bulli papieża Innocentego. Pierwsza historyczna 
wzmianka o Wapnie pochodzi z 1299 r. Szersze informacje o Wapnie i 
miejscowościach sąsiadujących pochodzą z wieków XV-XVI, gdy znajdowały się one 
w uposażeniu arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Najważniejszą miejscowością okolicy o 
statusie miasta – już w wieku XV – była Srebrna Góra.  
Nazwa wsi Wapno pochodzi od zalegającego na tym terenie pod powierzchnią ziemi 
gipsu, zwanego niegdyś wapnem. Na rozwój opisywanych terenów największy wpływ 
miała eksploatacja gipsów (od 1828 roku) i soli. W 1871 r. w trakcie prac wiertniczych 
natrafiono na złoże soli kamiennej. W 1911 r. rozpoczęto budowę kopalni soli, która 
odegrała ogromną rolę w rozwoju Wapna i okolic. W latach 1950-1965 kopalnia w 
Wapnie była największym producentem soli w Polsce. Eksploatację soli i rozwój 
Wapna przerwała w roku 1977 katastrofa górnicza, w wyniku której kopalnia została 
zalana wodą, ewakuowano 1 402 mieszkańców, a prawie cała zabudowa centrum 
Wapna uległa zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dziś o jednej z największych polskich 
kopalni soli przypominają zabudowania przemysłowe, wykorzystywane w różnych 
celach. 
Dwory i pałace: 
Srebrna Góra: Zachował się tu zespół dworski z roku 1799, wraz z parkiem 
krajobrazowym. Klasycystyczne założenie dworskie, wzniesiono z fundacji wojewody 
gnieźnieńskiego. Dwór – budowla parterowa, z wysokim portykiem z 4 kolumnami 
jońskimi; wybudowano na niewielkim wzniesieniu, od północy i południa dziedziniec 
zamknięty jest analogicznymi budynkami oficyn. Zespół zabudowy z uwagi, iż 
zlokalizowany jest na skarpach, od strony dziedzińca ma formę jednopiętrową, od tyłu 
dwukondygnacyjną. Całość ma powiązanie widokowe z parkiem krajobrazowym (16,5 
ha). Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej. 
Aleksandrowo: Pałac z XIX w., w bardzo złym stanie technicznym, przebudowany, 
otoczony zabytkowym parkiem krajobrazowym (2,78 ha), z zachowanymi alejkami i 
bogatym starodrzewiem. 
Zespoły dworsko-parkowe wraz z założeniami folwarcznymi w: Wapnie, 
Aleksandrowie, Graboszewie, Podolinie i Stołężynie - powstałe w wieku XIX, są 
bardzo zniszczone, a nawet przebudowane lub częściowo rozebrane, często o 
nieczytelnym układzie historycznym. 

Obiekty sakralne: 

Srebrna Góra: Drewniany kościół wzniesiony został w 1687 r. przez starostę Andrzeja 
Smuszewskiego. W latach 1845-46 został zastąpiony murowaną budowlą. Po pożarze w 
1954. odbudowany z zachowaniem cech późnoklasycystycznych i eklektycznych 
Historyczne cmentarze: w Srebrnej Górze poewangelicki i katolicki, Stołężynie 
poewangelicki. 
 

 

 

Obiekty gospodarcze, techniki i kultury ludowej: 
Wapno: Na terenie byłej kopalni soli, znajduje się wpisany do rejestru zabytków obiekt 
górniczy maszyny wyciągowej wraz z mieszczącym ją zabytkowym budynkiem. 
Trójkondygnacyjna wieża ciśnień z 1924. - usytuowana na niewielkim wzniesieniu 
stanowi architektoniczną dominantę wysokościową. 
„Poniatówki”  - W roku 1918, na opisywanym terenie nastąpiła parcelacja wielkich 
majątków ziemskich. W latach 30. XX wieku, za ministra J. Poniatowskiego część ziem 
przydzielono osadnikom z Małopolski i Pogórza Karpackiego. Wraz z nimi pojawiły 
się chałupy na planie małego prostokąta o konstrukcji słupowej i sumikowo-łątkowej, 
na zewnątrz otynkowane. Dach dwuspadowy kryty był gontem. Wejście z narożnika 
lub na osi budynku przez okolony balustradą ganek. Wewnątrz była jedna lub dwie 
izby, sień, kuchnia i komórka. Niewielkie budynki gospodarcze były analogicznej 
konstrukcji. Najwięcej „Poniatówek” znajduje się wzdłuż wsi Rusiec, przez 
Graboszewo do Aleksandrowa. 
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Gmina  

Wągrowiec 

 

Choć na terenie gminy najstarsze ślady osadnictwa sięgają schyłku paeolitu (12-8 tys. 
p.n.e.), to jednak najliczniejsze pochodzą z okresu średniowiecza.  
Łekneński Kompleks Osadniczy jest obszarem wydzielonym w oparciu o kryteria 
historyczne i przyrodnicze. Obejmuje on terytorium w granicach administracyjnych wsi 
Łekno, Tarnowo Pałuckie, Bracholin, zespołu jezior rynny łekneńsko-bracholińsko-
rgielskiej oraz osad stanowiących otulinę, w tym Kaliska położone na północnych 
przedmieściach Wągrowca i Koninek leżący na północny wschód od Łekna. Obecne są 
tu ślady wczesnośredniowiecznego grodu plemiennego, a następnie grodu 
państwowego. Łekno zachowało ukształtowany w średniowieczu miejski układ 
urbanistyczny z centralnie usytuowanym rynkiem i znajdującym się nieopodal niego 
kościołem. Łekno to miejsce najstarszej w Polsce lokacji opactwa cysterskiego. 
Klasztor lokował w Łeknie w 1 poł. XII w. Zbylut z rodu Pałuków. Najstarsza 
wzmianka historyczna o Łeknie pochodzi z bulli Innocentego z 1136 r. Do dziś 
zachowały się tylko kamienne ślady pozostałości grodów, romańskiej rotundy i 
gotyckiej architektury sakralnej. Są one zabezpieczone konserwatorsko w postaci 
ekspozycji paramuzealnej. Działalność cystersów pozostawiła ślad na całym regionie. 
Wyjątkowość okolicy potwierdza niebywała liczebność śladów prehistorii i historii nam 
współczesnej w większości miejscowości: Bukowcu, Danaborzu, Grylewie, Wiatrowie, 
Potulicach. 
Dwory i pałace: 
Wiatrowo : Pałac, pierwotnie dwór rodu Moszczeńskich herbu Nałęcz - z 2 poł. XVIII 
w., odbudowany w roku 1856, ze skrzydłami w stylu gotyku romantycznego. W 
otoczeniu park krajobrazowy. Grylewo: Późnobarokowy dwór wybudowany na planie 
prostokąta przez rodzinę Grabowskich herbu Zbiświcz w 1789. Posiada trzyosiowy 
ryzalit zwieńczony tympanonem. Elewacje rozczłonkowane są pilastrami toskańskimi z 
zachowaniem zasady wielkiego porządku. Z tego okresu pochodzi park krajobrazowy z 
grupami starodrzewia. 
Łęgowo: Dwór z 2 poł. XIX w. Łukowo: Dwór z ok. 1880. Pawłowo Żońskie: Dwór z 
ok. 1915. Obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa. Potulice: Założenie pałacowo-
parkowe z pocz. XIX w. Parterowy dwór z dwoma przybudówkami z poł. XIX w. Obok 
oficyna oraz zabudowania gospodarcze i gorzelnia z poł. XIX w. Poniżej dworu park 
krajobrazowy (7,6 ha) z klasycystyczną świątynią grecką z pocz. XIX w. oraz resztkami 
kamienno-ceglanej groty. 
Tarnowo Pałuckie: Dwór - dekoracją wnętrz tego budynku jest ozdobny piec kaflowy 
znajdujący się w jednym z mieszkań, jeden z ostatnich egzemplarzy tego typu pieca na 
terenie gminy 
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Obiekty sakralne: 

Tarnowo Pałuckie: Już ok. XIII w. (przed 1263 r.) pobudowano pierwszy drewniany kościół, który 
posadowiono na kamiennych fundamentach. W 1 poł. XIV w. na jego miejscu postawiono nowy (drugi) 
obiekt, który w głównej bryle zachował się do dziś (najstarsze drewno użyte do jego konstrukcji zostało 
ścięte jesienią/zimą 1373/1374 r.). Obecna bryła kościoła pw. św. Mikołaja jest orientowanym, drewnianym 
obiektem o konstrukcji zrębowej z 1639. Cała powierzchnia ścian nawy, strop, prezbiterium i zakrystia 
pokryte są bogatą polichromią. Jest on najcenniejszym drewnianym obiektem sakralnym w Polsce - perłą 
architektury drewnianej.  
Jedna z miejscowych legend opisuje genezę powstania drewnianego kościoła wspominając o wielkiej 
powodzi, której wody przyniosły z nieznanej okolicy kościół. Zatrzymał się on na wzniesieniu, gdzie stoi do 
dnia dzisiejszego. 
Grylewo: Neogotycki kościół pw. św. Katarzyny (1861-66). Zaprojektowany przez znanego na Pałukach 
budowniczego z Kcyni, Wiktora Stabrowskiego. W wyposażeniu cenne rzeźby świętych z przełomy XVII i 
XVIII w. Łaziska: Zespół architektoniczny: grobowiec rotmistrza odznaczonego Orderem Virtuti Militarii i 
francuskiej Legii Honorowej Franciszka Łakińskiego wraz z barokową kolumną z 1845. Grobowiec ma 
postać 6 metrowej piramidy, na rzucie kwadratu z ciosanych i gładzonych kamieni polnych.  
Łekno: Późnogotycki, trójnawowy, murowany kościół parafialny pw. św. Piotra i św. Pawła z 
gwiaździstym sklepieniem. Pierwszy kościół ufundowany był przez cystersów z 1246. 
Współczesne założenie pochodzi z poł. XVI w. z fundacji Nikodema Łeknińskiego. W zakrystii 
kościoła umieszczono epitafium poświęcone Józefowi Zerboni di Sposetti, pierwszemu 
prezesowi Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 
Potulice: Zespół kościoła parafialnego z roku 1728. Drewniany jednonawowy, konstrukcji 
zrębowej, kryty gontem, z wieżą o barokowym hełmie. Wewnątrz rokokowy ołtarz główny z 
1778 r.  i barokowa kamienna chrzcielnica w kształcie kielicha z 2 poł. XVIII w. Do kościoła 
przylega murowana kaplica grobowca Biegańskich poł. XIX w. Obok plebania z 1 poł. 
XIX w. 
Obiekty gospodarcze, techniki i kultury ludowej: 
Bracholin: Wiatrowy młyn, wiatrak typu holenderskiego z 2 poł. XIX w. Murowany z 
cegły na wysokiej podmurówce kamiennej. Charakterystyczną cechą jest kopulasta 
głowica kryta papą. 
Łekno: Mleczarnia, budynek murowany (wpisany do rejestru zabytków).   
 

Źródło: literatura problemu oraz krajoznawcza, ogólnodostępne materiały informacyjno-promocyjne, a także 
opracowania i raporty dostępne w urzędach miast i gmin.  
 
Tabela 9. Uwarunkowania kulturowe i atrakcje kulturalne w LGD Dolina Wełny 

JTS  Zasoby kulturowe i atrakcje kulturalne 

 

Gmina 

Damasławek 

- Gminny Ośrodek Kultury, w którym działa Gminne Centrum Informacji. 
Prężnie działający ośrodek obok zaplecza bibliotecznego oraz licznych sekcji 
tematycznych i muzycznych np. Zespół „Jarzębinki”, organizuje spotkania ze 
sztuką m.in.: Uliczne Zdarzenia - Ulica XXI czyli jarmark artystyczny (wrzesień). 
- Imprezy cykliczne, m.in.: Noc Sobótki, Rockmeeting, Powiatowy Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej.  
- Spośród stowarzyszeń aktywizujących lokalną społeczność, wymienić należy: 
Towarzystwo Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą. 

 

Miasto 

i Gmina 

Gołańcz 

- Gołaniecki Ośrodek Kultury to centrum kultury dla mieszkańców miasta, gminy 
oraz przyjezdnych gości i turystów. Działalność Ośrodka skupia się na tworzeniu, 
upowszechnianiu oraz odnowie kultury regionalnej i narodowej. Przy GOK 
działają m.in.: Zespół „Kasztelanki”, dziecięcy teatr żywego planu OTOO, 
młodzieżowy teatr plenerowy TAKI, orkiestra dęta. 
- Do najciekawszych imprez cyklicznych można zaliczyć: historyczne widowiska 
plenerowe oparte na miejscowej legendzie oraz podaniach ludowych, które 
odbywają się w noc Św. Jana przy gotyckim zamku Pałuków nad jeziorem 
Smolary w Gołańczy (czerwiec); oraz Ogólnopolską Ostoję Artystyczną 
BASZTA (sierpień) - multiartystyczny przegląd oraz spotkanie wykonawców, 
połączone z konkursem muzycznym i koncertem gwiazd w gołanieckim zamku, a 
także m.in.: widowiska Wielkopostne Misterium Męki Pańskiej (marzec - 
kwiecień), Gorąca Poezja (listopad) - przegląd piosenki poetyckiej, plenerową 
zabawę na gołanieckim rynku Sylwester Na Rynku. 
-Regionalna Izba Tradycji, posiada zbiór 260 eksponatów dotyczących regionu. 
Izba prezentuje kulturę materialną na ekspozycji stałej i wystawach czasowych 
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oraz prowadzi dokumentację zabytków Gminy Gołańcz. 
- Przy ZSP w Gołańczy znajduje się Sala Pamieci K. Libelta patrona szkoły. 
- W mieście działa Kurkowe Bractwo Strzeleckie. 
- Stowarzyszenia i organizacje, m.in.: Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Gołanieckiej, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz: 
Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

Miasto 

i Gmina 

Janowiec 

Wielkopolski 

- Animatorem działań kulturalnych w gminie jest Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, w skład którego wchodzą: Dom Kultury w Janowcu Wielkopolskim 
oraz świetlice wiejskie, a także Biblioteka Gminna im. Stefanii Popiołek 
(wraz z filiami).  
- Z ciekawszych działań lokalnych należy wyróżnić Zespół Folklorystyczny 
„Pałuczanie” działający w Sarbinowie; Koło Śpiewackie ,,Harmonia”, które 
szczyci się tradycjami sięgającymi okresu międzywojennego; Zespół 
Folklorystyczny „Folk-Rom”, Kabaret „Retro”, Orkies tra Dęta im. 
Stanisława Rozmarynowskiego 
- Cykliczne imprezy kulturalne m.in.: Dni Janowca Wielkopolskiego - 
Janowiecki Festyn Majowy „Nie zapominajmy o tradycji”, na który składaj ą 
się: Jarmark Sztuki Ludowej, Kiermasz Kwiatów i innych  artykułów 
ogrodniczych (III dekada maja), oraz Ogólnopolskie Targi Rolne (wpisane 
do kalendarza imprez targowych Ministerstwa Rolnictwa - II dekada maja). 
- W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim 
znajduje się ekspozycja pamiątek lokalnych i informacji o patronie szkoły. 
- Stowarzyszenia, m.in.: Towarzystwo Miłośników Janowca Wielkopolskiego, 
Towarzystwo Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Gnieźnie (Janowiec 
Wielkopolski posiada status członka wspierającego), Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Laskowo. 

 

Gmina 

Mieścisko 

- Wśród ogólnodostępnych placówek kulturalnych są: Dom Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku, Wiejskie 
Domy Kultury w Sarbii, Popowie Kościelnym i Gołaszewie, Klub Rolnika w 
Podlesiu Wysokim oraz świetlice wiejskie.  
- Działają: Zespół Ludowy „Sarbianie” w Sarbii, Chór „Kanon” i Orkiestra Dęta 
przy Domu Kultury, zespoły taneczne przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie. 
- Corocznie we wrześniu w Mieścisku, odbywają się Targi Michałowskie. Jest to 
dwudniowa impreza kulturalno-handlowa, o zasięgu regionalnym, łącząca 
teraźniejszość (kiermasz handlowy) z historyczną przeszłością (targ), 
organizowana w okresie poprzedzającym odpust w miejscowym kościele 
parafialnym pw. św. Michała Archanioła. Impreza prezentuje gminny dorobek 
kulturalno-sportowy, wzbogacany występami folklorystycznych zespołów 
ludowych i innych z regionu Pałuk. 
- Regionalne Centrum Tradycji Gminy Mieścisko, gromadzi wiele ciekawych 
lokalnych eksponatów i pamiątek.  
- Stowarzyszenia, m.in.: Związek Gmin Pojezierza Wielkopolskiego z siedzibą w 
Mieścisku, Stowarzyszenie Dolina Wełny w Mieścisku, Stowarzyszenie Pomocy 
Uczniom im. Jana Pawła II, oraz: Ochotnicze Straże Pożarne. 
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Rogoźno - Animatorem działalności kulturalnej są: Rogozińskie Centrum Kultury, 
Muzeum Regionalne im. W. Dutkiewicz w Rogoźnie, Ośrodek Kultury w 
Rogoźnie oraz Biblioteka Publiczna w Rogoźnie. 
Obok działań muzycznych (orkiestra dęta, chóry), teatralnych (TO MY), 
rekreacyjnych (szachy), organizowane są liczne imprezy cykliczne, m.in.: 
Ogólnopolskie Warsztaty Gitarowe, Przemysławowski Turniej Bryd ża 
Sportowego, Korespondencyjne Mistrzostwa Polskie w Brydżu Sportowym, 
Biegi Majowe, Dzień Dziecka z Rybą. 
- Spośród cyklicznych imprez kulturalnych wymienić należy: Jarmark na 
Św. Wita, Dożynki Gminne, Dni Rogoźna, Wianki, Spotkanie pod dębem, 
Podkoziołek muzykujący Rogoźnian. 
- Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie mieści się w 
zabytkowym XIX w. późnoklasycystycznym ratuszu. Posiada działy: 
etnograficzny, historyczny i przyrodniczy oraz analogiczne wystawy stałe.  
- W dawnej osadzie w Jaraczu otwarto Muzeum Historii Młynarstwa i 
Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego - Oddział Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Na cele ekspozycyjne 
przeznaczono młyn wodny z około 1871 r. oraz stajnię przymłyńską. W XIX-
wiecznym Domu Młynarza funkcjonuje stała wystawa "Historia społeczno-
gospodarcza młynarstwa" (na piętrze minihotel). 
- W Łukowie, w domu parafialnym przy kościele pw. Św. Michała Archanioła, 
znajduje się Izba Pamięci im. Franciszka i Adama Mickiewiczów. W kruchcie 
kościoła znajduje się tablica upamiętniająca ostatnią pasterkę Adama 
Mickiewicza w Polsce, którą spędził w tej świątyni. 
- W SP nr 3 im Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie obecna jest Izba 
Pamięci.  
- W Budziszewku w SP im. Adama Mickiewicza znajduje się Izba Pamięci 
patrona szkoły. 
- W Gościejewie działa Zespół „Gościnianka” 
- W Rogoźnie działa Kurkowe Bractwo Strzeleckie „Rogoża” 
- Stowarzyszenia, m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, Fundacja Ekologiczna 
„Czysta Wełna”, Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie”, Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego, oraz: Koła Gospodyń Wiejskich (Parkowo, 
Gościejewo). 
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Miasto 

i Gmina  

Skoki 

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach im Eugeniusza Paukszty, od 
roku 2001 jest instytucją kultury o rozszerzonej działalności kulturalno-
oświatowej. Dział kulturalny obejmuje m.in. Regionalną Izbę Pamięci oraz salę 
wystawowo-konferencyjną. Biblioteka organizuje różnego rodzaju imprezy 
masowe jak: Dni Gminy i Miasta Skoki, Mikołajki, festyny rekreacyjno-
sportowe, dożynki, wycieczki, biesiady śpiewacze, festiwale.  
- Działają: Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa”, Chór Kameralny, Grupa 
Artystyczna „Skoczki”, Zespół wokalno-instrumentalny „Da Nutki” oraz Kapela 
skocka „Kowole”.  
- Wśród licznych imprez cyklicznych warte uczestnictwa są: Dni Miasta i Gminy 
Skoki, Weekend z Celtami w Jabłkowie, Gminne Święto Plonów - Dożynki.  
- Regionalna Izba Pamięci jest formą muzeum ziemi skockiej poświęconą 
przeszłości i współczesnej kulturze lokalnego środowiska. Głównym motywem 
jej powstania była ochrona przed zapomnieniem i zniszczeniem dóbr 
kulturalnych, świadczących o przeszłości i historii ziemi skockiej oraz jej 
mieszkańców. W zbiorach Regionalnej Izby Pamięci znajdują się: wycinki 
prasowe, dokumenty pisane, fotografie, odznaczenia, obrazy, sztandary, albumy, 
dyplomy, puchary. Są to zbiory przekazane przez mieszkańców miasta i gminy 
oraz wykupione w antykwariatach.  
- W Budziszewicach w świetlicy wiejskiej znajduje się ekspozycja lokalnych 
pamiątek i przedmiotów użytku codziennego. 
- W mieście działa Kurkowe Bractwo Strzeleckie. 
- Stowarzyszenia m.in.: Stowarzyszenie „Skocznian”, Stowarzyszenie „Wspólna 
Sprawa Gmina Skoki”, Fundacja „Pomoc dzieciom wiejskim” w Bli życach, 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Razem w Przyszłość” - Rejowiec (gm. Skoki), 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Koło w Skokach, 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Skockie Stowarzyszenie Rolników 
- „Producent 2000” - Potrzanowo. 

 

Gmina 

Wapno 

- Samodzielną Instytucją Kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wapnie. 
Nie tylko organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży, ale również promuje prace 
regionalnych artystów. 
- Prężnie działa Centrum Kultury Wiejskiej w Ruścu. 
- Spośród cyklicznych imprez warto wyróżnić: Dożynki Gminne, Święto 
Pieczonego Ziemniaka, Pożegnanie Lata. 
- Izba Pamięci Kopalni Soli w Wapnie. Izba powstała w ramach projektu 
"Solny Most", realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Wapno. Składa się z dwóch pomieszczeń. W pierwszym zgromadzono 
dokumentację fotograficzną dotyczącą realizacji projektu "Solny Most" oraz 
makietę kopalni. W drugim znajdują się pamiątki związane z byłą kopalnią soli: 
zdjęcia, sztandary, mundury, próbki soli, podręczny sprzęt górniczy. Izba 
zlokalizowana jest w byłym ośrodku kultury i w chwili obecnej zarządzana jest 
przez stowarzyszenie.  
- Skansen maszyn rolniczych w Stołężynie istnieje od 2002 r. Zgromadzono w 
nim około 40 eksponatów w tym: młocarnie, kosiarkę, pługi, brony i drobny 
sprzęt przydatny w rolnictwie. Własność: Edmund Czerwiński. 
- Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno. 
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Gmina 

Wągrowiec  

- Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie jest animatorem 
działań artystyczno-kulturalnych w gminie wiejskiej Wągrowiec. Ośrodek 
aktywizuje lokalną społeczność kultywując regionalne tradycje oraz wspierając 
amatorski ruch kulturowy i artystyczny. W Ośrodku obecna jest Ekspozycja 
Ekspedycji Archeologicznej „Łekno”. 
- Wśród licznych imprez cyklicznych, ponadloklną wartość reprezentuje Jarmark 
Cysterski w Łeknie (lipiec), w trakcie którego miejscowość ta przybiera postać 
średniowiecznego grodu. Tradycja jarmarków poszerzona została o współczesne 
atrakcje, jak biegi cysterskie czy turniej rodzinny „Rodzina w grupie silna”.  
- Spośród innych imprez cyklicznych niezapomniane wrażenia dotaczają 
„Misterium Męki Pańskiej”, a także „Wiosna na Pałukach”, czy też konkurs 
recytatorski „Złoty Klon” (październik). Organizowane są również: „Majówki”, 
Dożynki Gminne, „Święto Niepodległości”, a także „Festyn Archeologiczny na 
Zbylutowym Grodzie” 
- W gminie obecne są ekspozycje paramuzealne: 
Łekneński Kompleks Osadniczy nad Jeziorem Łekneńskim. Od wczesnego 
średniowiecza jeden z najważniejszych punktów osadniczo-kulturowych. Wokół 
tej miejscowości funkcjonowało kolejno po sobie kilka różnoczasowych osad i 
obiektów architektonicznych. Głównym punktem osadniczym we wczesnym 
średniowieczu był Klasztorek (obecnie wykopaliska - Tarnowo Pałuckie), 
położony na lewym brzegu Jeziora Łekneńskiego. Funkcjonowały tu kolejno: 
gród plemienny, gród państwowy, klasztorek cysterski i kaplica cmentarna. W 1 
poł. XII w. Zbylut z rodu Pałuków lokował w Łeknie klasztor cystersów, 
uważany obecnie za najstarsze opactwo na ziemiach polskich. Można się tu 
zapoznać z odkrytymi i zabezpieczonymi konserwatorsko reliktami grodów, 
romańskiej rotundy i gotyckiej architektury sakralnej. 
Danabórz - grodzisko wczesnośredniowieczne. 
Zespół Archeologiczny Tarnowo Pałuckie - miejsce lokalizacji rotundy i 
klasztoru z początków chrześcijaństwa. 
- W Szkole Podstawowej im. Ks. Jakuba Wujka w Siennie działa Izba Pamięci z 
ekspozycją pamiątek o dawnych i aktualnych mieszkańcach wsi - opisująca 
wspólne dziedzictwo kulturowe Niemców i Polaków. 
- Stowarzyszenia i organizacje, m.in.: Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Łekneńskiej, Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w 
Siennie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice, oraz: Koło Pszczelarzy, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. 

Źródło: literatura problemu oraz krajoznawcza, ogólnodostępne materiały informacyjno-promocyjne, 
a także opracowania i raporty dostępne w urzędach miast i gmin.  

Tabela 10. Wykaz organizacji  pozarządowych zlokalizowanych na obszarze  

powiatu wągrowieckiego i gmin: Janowiec Wielkopolski, Rogoźno 
 

 
ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA 
 

NAZWA LOKALIZACJ
A 

Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna Rogoźno 
Towarzystwo Miłośników Janowca Wielkopolskiego Janowiec 

Wielkopolski 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Połanieckiej Gołańcz 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Łekieńskiej Łekno 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej Wągrowiec 
Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie Sienno 
Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego Wągrowiec 
Stowarzyszenie Archeologiczne „MEMORIA” w Wągrowcu Wągrowiec 
Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne im. Bronisława 
Zielińskiego 

Wągrowiec 
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Stowarzyszenie Teatru Prób Wągrowiec 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi  Żelice Żelice 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo Laskowo 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno Wapno 
Stowarzyszenie „Wspólna Gmina Skoki” Skoki 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Razem w przyszłość” Skoki 
Towarzystwo Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą Damasławek 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Rogoźno 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Koło w 
Skokach 

 Skoki 

PTTK - Oddział w Wągrowcu Wągrowiec 
Stowarzyszenie „Skoczanin” Skoki 
Gołaniecki Klub Sportowy „Zamek” Gołańcz 
 Stowarzyszenie „Dolina Wełny” Mieścisko 
Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku Mieścisko 
Polsko-Duńskie stowarzyszenie Charytatywne i Kulturalne „Brzydkie 
Kaczątko” w Wągrowcu 

Wągrowiec 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Walczącym o Lepszy Los 
„Światło Nadziei” 

Rogoźno 
 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko – Gminny  Rogoźno 
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny  Rogoźno 
MONAR – MARKOT Gościejewo 
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT Dom Readaptacji 
Społecznej dla Matek z Dziećmi oraz Ludzi Bezdomnych i Niepełnosprawnych 

Rogoźno  
 

Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Musolffa Wągrowiec 
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” Skoki 
Rogozińskie Stowarzyszenie „Trzeźwe Życie” Rogoźno 
Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę Koło w Rogoźnie Rogoźno 
Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Janowcu Wielkopolskim Janowiec 

Wielkopolski 
Stowarzyszenie Zdrowy Styl Gołańcz 
Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIERE” Wągrowiec 
Wągrowieckie Towarzystwo „Amazonki” w Wągrowcu Wągrowiec 
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” Damasławek 
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” 
w Wągrowcu 

Wągrowiec 

Bractwo Kurkowe „ROGOŻA” Rogoźno 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gołańczy Gołańcz 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mieścisku Mieścisko 
Bractwo Strzeleckie w Wągrowcu Wągrowiec 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach Skoki 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Rogoźno 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kupców Oddział Terenowy w Rogoźnie Rogoźno 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Koło Gminne w Rogoźnie Gościejewo 
Samorządność Wągrowiecka 2000 Wągrowiec 
Stowarzyszenie „Forum Obywatelskie Powiatu Wągrowieckiego” Wągrowiec 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych 
Rzeczypospolitej Polskiej – Koło nr 6 w Wągrowcu 

Wągrowiec 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki” Wągrowiec 
Klub Żeglarski OGNIWO Wągrowiec 
Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa i Ratownictwa Wodnego „PERKOZ” nad 
Jeziorem Budziszewskim 

Rogoźno 
 

Liga Ochrony Przyrody  Oddział w Rogoźnie Rogoźno 
Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie” Rogoźno 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Wędkarskie „Pałuczanin Damasławek” Damasławek 
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 FUNDACJE 

 
Fundacja Ekologiczna „Czysta Wełna” Rogoźno 
Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Dar Rogoźna” Rogoźno 
Fundacja „Pomoc Dzieciom wiejski w Bliżycach” Skoki 
Fundacja EKO-DREW w Wapnie Wapno 

        
 ZWIĄZKI 

 
Źródło: Zestawienie sporządzono na podstawie wykazu organizacji pozarządowych 
działających na terenie powiatu wągrowieckiego i ankiet przesłanych przez urzędy gmin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzki Związek Pszczelarski Koło Miejskie Rogoźno 
Wojewódzki Związek Pszczelarski – koło Wągrowiec 
Polski Związek Niewidomych Oddział Rogoźno Rogoźno 
Związek Kombatantów,  Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych 
Gminne Koło Rogoźno 

Rogoźno 
 

NSZZ Solidarność  Pracowników Oświaty i Wychowania Komisja Zakładowa Rogoźno 
Związek Sybiraków Koło Rogoźno Rogoźno 
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Rogoźnie Rogoźno 
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Wągrowiecko-Rogoziński Wągrowiec 
Stowarzyszenie Związek Wędkarskie „Jezioro Czarne” Rogoźno 
Związek Wędkarski „Wielkopolanin” Janowiec 

Wielkopolski 
Polski Związek Wędkarski Koło przy RCK Polski Związek Filatelistów Rogoźno 
Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Rogoźno  
Polski Związek Wędkarski – koło Gołańcz 
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach Skoki 
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rogoźnie Rogoźno 
Związek Nauczycielstwa Polskiego Sekcja emerytów Budziszewko 
Związek Harcerstwa Polskiego Gminny Związek Drużyn Rogoźno  
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska. Komenda Hufca w 
Wągrowcu 

Wągrowiec 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonowy Oddział w Rogoźnie Rogoźno 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło „Agromet - Rofama”   Rogoźno 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło Gołańcz 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Wągrowcu Wągrowiec 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Janowiec 

Wielkopolski 
Związek Inwalidów Wojennych RP. Oddział w Wągrowcu  Wągrowiec 
Polski Związek Łowiecki nr 53  Olszyna Rogoźno 
Polski Związek Łowiecki koło  nr 27 „Darz Bór” Gołańcz 
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Rogoźno 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Gołańcz 
Wielkopolski Związek Solidarności Polskich Kombatantów Koło Terenowe w 
Wągrowcu 

Wągrowiec 

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Gołańcz 
Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Budziszewko 
Koło Charytatywne Caritas Gołańcz 
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Tabela 11. Podstawowe dane o ludności na terenie LGD „DOLINA WEŁNY” w 2006 roku 

Wyszczególnienie Wąg– 
rowiec 
miasto 

Gołańcz Skoki Rogoźno Janowiec Dama 
sławek 

Mieś– 
cisko 

Wap– 
no 

Wąg– 
rowiec miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

Powierzchnia w 
km2 

18 13 179 11 187 11 205 3 128 105 135 44 348 

Ludność ogółem 24 766 3 335 5 009 3 883 4 891 10 
937 

6 365 4 086 5 203 5 506 5 908 3 076 11 378 

Mężczyźni 11 915 1 622 2 585 1 890 2 481 5 369 2 920 1 988 2 592 2 688 2 972 1 518 5 758 
Kobiety 12 851 1 713 2 424 1 993 2 410 5 568 3 145 2 098 2 611 2 818 2 937 1 558 5 620 
Ludność na 1 km2 1 376 257 28 353 26 994 31 1 362 41 52 44 70 33 
Kobiety na 100 
mężczyzn 

108 106 94 105 97 104 108 106 101 105 99 103 98 

Ludność w wieku 
przedpro–
dukcyjnym 

 
5 089 

 
782 

 
1 303 

 
856 

 
1 221 

 
2 400 

 
1 635 

 
746 

 
1 212 

 
1 262 

 
1 474 

 
671 

 
2 963 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

 
16 280 

 
2 169 

 
3 032 

 
2 602 

 
3 040 

 
7 154 

 
3 940 

 
2724 

 
3 298 

 
3 477 

 
3 689 

 
1 950 

 
7 137 

Ludność w wieku 
poproduk– 
cyjnym 

 
3 397 

 
384 

 
674 

 
425 

 
630 

 
1 383 

 
790 

 
616 

 
693 

 
767 

 
745 

 
455 

 
1 278 

Ludność w wieku 
edukacyjnym (7 – 
24 lata) 

 
6 446 

 
960 

 
1 577 

 
1 103 

 
1 537 

 
2 984 

 
1 846 

 
1 147 

 
1 719 

 
1 551 

 
1 710 

 
885 

 
3 376 

Kobiety w wieku 
edukacyjnym 

3 164 470 743 554 727 1 476 905   806 848 414 1 624 

Małżeństwa  147 23 30 25 23 74 39 72 31 43 38 24 77 
Urodzenia żywe 278 40 51 51 53 118 107 93 36 76 86 41 157 
Zgony 206 28 48 27 42 117 60 101 43 55 63 32 100 
Przyrost naturalny 72 12 3 24 11 1 47 –8 –7 21 23 9 57 
Saldo migracji 96 –36 –34 41 –24 43 8 –7* –9* –40 –12 1 –46 
Saldo ludności 
czasowo obecnej 
(nieobecnej) 

 
36 

 
14 

 
–114 

 
7 

 
–43 

 
23 

 
15 

 
x 

 
x 

 
–97 

 
–53 

 
–56 

 
–148 

Ludność czasowo 
nieobecna 

454 80 170 69 107 185 183 x x 147 125 113 310 

Ilość organizacji 
pozarządowych 

 
23 

 
10 

 
––– 

 
7 

 
––– 

 
34 

 
––– 

 
5 

 
––– 

 
3 

 
4 

 
2 

 
4 

Źródła: obliczenia własne na podstawie Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie 
wielkopolskim w 2006 roku, US, Poznań 2007, wersja elektroniczna; Ludność, ruch naturalny i 
migracje w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 roku, US, Bydgoszcz 2007, wersja 
elektroniczna;  
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Tabela 12. Wybrane wskaźniki potencjałów kapitałów ludzkiego i społecznego według gmin 
terenu LGD „DOLINA WEŁNY” w 2006 roku 

Wyszczególnienie Wąg– 
rowiec 
miasto 

Gołańcz Skoki Rogoźno Janowiec Dama 
sławek 

Mieś– 
cisko 

Wap– 
no 

Wąg– 
rowiec miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

Ludność na 1 km2 1 376 257 28 353 26 994 31 1 362 41 52 44 70 33 
odsetek wskaźnika 
rejonu 

2 117 395 43 543 40 1 258 39 1 918 58 80 68 108 51 

odsetek wskaźnika 
subregionu 

2 184 408 68 560 41 975 30 1 195 36 83 108 111 52 

odsetek wskaźnika 
regionu 

1 218 227 25 312 23 880 27 1 184 36 46 39 62 29 

Kobiety na 100 
mężczyzn 

108 106 94 105 97 104 108 106 101 105 99 103 98 

odsetek wskaźnika 
rejonu 

105 103 91 102 94 102 106 104 99 102 96 100 95 

odsetek wskaźnika 
subregionu 

105 103 91 102 94 100 104 99 94 102 96 100 92 

odsetek wskaźnika 
regionu 

102 100 89 99 92 98 102 99 94 99 94 97 92 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

 
 

52,1 

 
 

53,8 

 
 

65,2 

 
 

49,2 

 
 

60,9 

 
 

52,9 

 
 

61,5 

 
 

50,0 

 
 

60,0 

 
 

58,4 

 
 

60,2 

 
 

57,7 

 
 

59,4 

odsetek wskaźnika 
rejonu 

93 96 116 87 108 94 109 102 108 104 107 103 106 

odsetek wskaźnika 
subregionu 

94 98 118 89 110 99 115 104 110 106 109 105 108 

odsetek wskaźnika 
regionu 

96 99 120 90 112 97 113 103 109 107 111 106 109 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku 
poprodukcyjnym 

 
 

149,8 

 
 

203,6 

 
 

193,3 

 
 

201,4 

 
 

193,8 

 
 

173,5 

 
 

207,0 

 
 

131,1 

 
 

175,5 

 
 

164,5 

 
 

197,8 

 
 

147,4 

 
 

231,8 

odsetek wskaźnika 
rejonu 

84 114 108 113 109 91 108 80 107 92 111 83 130 

odsetek wskaźnika 
subregionu 

85 116 110 115 110 99 118 95 126 94 113 84 132 

odsetek wskaźnika 
regionu 

100 136 129 135 130 116 139 92 124 110 132 99 155 

Ludność w wieku 
edukacyjnym na 
100 ludności 

 
26,0 

 
28,8 

 
31,5 

 
28,4 

 
31,4 

 
27,3 

 
29,0 

 
28,1 

 
33,0 

 
28,2 

 
28,9 

 
28,8 

 
29,7 

odsetek wskaźnika 
rejonu 

92 102 111 100 111 100 106 111 130 100 102 102 105 

odsetek wskaźnika 
subregionu 

94 105 114 103 114 101 108 110 129 102 105 105 108 

odsetek wskaźnika 
regionu 

100 111 121 109 121 105 111 108 127 108 111 111 114 

Małżeństwa na 
1 000 ludności 

5,96 6,87 5,84 6,49 4,67 6,79 6,16 7,65 7,40 7,68 6,38 7,69 6,69 

odsetek wskaźnika 
rejonu 

90 104 88 98 71 102 92 119 115 116 96 116 101 

odsetek wskaźnika 
subregionu 

91 105 89 99 71 110 99 125 121 118 98 118 102 

odsetek wskaźnika 
regionu 

97 112 95 106 77 111 100 124 120 125 104 125 109 

Urodzenia żywe na 
1 000 ludności 

 
11,27 

 
11,95 

 
9,93 

 
13,25 

 
10,75 

 
10,82 

 
16,91 

 
9,88 

 
8,59 

 
13,58 

 
14,44 

 
13,14 

 
13,64 

odsetek wskaźnika 
rejonu 

92 98 81 108 88 92 143 100 87 111 118 110 111 

odsetek wskaźnika 
subregionu 

101 107 89 118 96 95 148 99 86 121 129 117 122 

odsetek wskaźnika 
regionu 

104 110 92 123 99 100 156 97 84 126 134 121 126 

Zgony na 1 000 
ludności 

8,35 8,37 9,35 7,01 8,52 10,73 9,48 10,73 10,26 9,83 10,58 10,25 8,69 

odsetek wskaźnika 
rejonu 

95 95 106 79 97 115 102 115 110 111 120 116 99 

odsetek wskaźnika 
subregionu 

94 94 105 79 96 123 109 115 110 110 119 115 98 

odsetek wskaźnika 
regionu 

91 92 102 77 93 117 103 113 108 107 115 112 95 

Przyrost naturalny 
na 1 000 ludności 

 
2,92 

 
3,59 

 
0,58 

 
6,23 

 
2,23 

 
0,09 

 
7,43 

 
–1,67 

 
–0,19 

 
3,75 

 
3,86 

 
2,88 

 
4,95 

odsetek wskaźnika 86 105 17 183 65 4 302 –309 –35 110 113 84 145 
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rejonu 
odsetek wskaźnika 
subregionu 

127 157 25 240 86 3 275 –257 –29 164 169 126 216 

odsetek wskaźnika 
regionu 

177 218 35 461 135 5 450 –226 –26 227 198 174 300 

Saldo migracji na 
1 000 ludności 

 
3,89 

 
–

10,76 

 
–6,62 

 
10,65 

 
– 

4,87 

 
3,94 

 
1,26 

 
–1,71 

 
–1,73 

 
–7,15 

 
–2,01 

 
0,32 

 
–4,00 

odsetek wskaźnika 
rejonu 

–492 1 362 838 –1 
348 

616 243 77 104 108 905 –2544 –40 506 

odsetek wskaźnika 
subregionu 

–165 458 282 –453 207 80 26 135 111 304 86 –14 170 

odsetek wskaźnika 
rejonu 

2 431 –6 
725 

–
4137 

6 656 –
3043 

2 462 787 103 93 4 469 1 256 200 –2 500 

Ludność w 
tysiącach na 1 
organizację 
pozarządową 

 
1,21 

 
0,83 

 
1,25 

 
0,51 

 
1,86 

 
1,83 

 
1,48 

 
1,54 

 
2,84 

Źródła: obliczenia własne na podstawie Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie 
wielkopolskim w 2006 roku, US, Poznań 2007, wersja elektroniczna; Ludność, ruch naturalny i 
migracje w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 roku, US, Bydgoszcz 2007, wersja 
elektroniczna; wyniki badań ankietowych w gminach LGD ”Dolina Welny” oraz wykazu organizacji 
pozarządowych www.bip.wagrowiec.pl – B. Jurga, A. Wojcinska, Kapitał społeczny i infrastruktura 
społeczna w zakresie kultury i sztuki, [w:] Cenne zasoby kulturowe na terenie wdrażania ZSROW. 
Red. J. Rymaniak, DW Harasimowicz, Poznań 2008. 
 
Tabela 13. Mierniki – reprezentanci oraz wartości współczynnika syntetycznego dla LGD i gmin 
wchodzących w jej skład za 2006 rok 
Wyszczególnienie Wąg– 

rowiec 
miasto 

Gołańcz Skoki Rogoźno Janowiec Dama 
sławek 

Mieś– 
cisko 

Wap– 
no 

Wąg– 
rowiec miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

Komfort 
osadnictwa*  

(0,99) 

0 1,12 1,35 1,02 1,35 0,38 1,34 0,01 0,97 1,32 1,33 1,31 1,34 

Liczba kobiet na 
1 mężczyznę 
(1,03) 

 
1,08 

 
1,06 

 
0,94 

 
1,05 

 
0,97 

 
1,04 

 
1,08 

 
1,06 

 
1,01 

 
1,05 

 
0,99 

 
1,03 

 
0,98 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 
na 1 osobę w 
wieku 
nieprodukcyjnym 
(1,75) 

 
 

1,92 

 
 

1,86 

 
 

1,53 

 
 

2,03 

 
 

1,64 

 
 

1,89 

 
 

1,62 

 
 

1,76 

 
 

1,67 

 
 

1,71 

 
 

1,66 

 
 

1,73 

 
 

1,68 

Ciągłość 
demograficzna 
(1,85) 

1,50 2,04 1,93 2,01 1,94 1,73 2,07 1,31 1,75 1,64 1,98 1,47 2,32 

Ludność w wieku 
edukacyjnym na 
1 obywatela 
(0,29) 

 
0,26 

 
0,29 

 
0,31 

 
0,28 

 
0,31 

 
0,27 

 
0,29 

 
0,28 

 
0,33 

 
0,28 

 
0,29 

 
0,29 

 
0,30 

Małżeństwa na 
1 000 ludności 
(6,64) 

 
5,96 

 
6,87 

 
5,84 

 
6,49 

 
4,67 

 
6,79 

 
6,16 

 
7,65 

 
7,40 

 
7,68 

 
6,38 

 
7,69 

 
6,69 

Saldo migracji 
skorygowane 
przyrostem 
naturalnym na 
1 000 ludności 
(1,49) 

 
6,81 

 
–7,17 

 
–

6,04 

 
16,88 

 
– 

2,64 

 
4,03 

 
8,69 

 
–3,38 

 
–1,92 

 
1,85 

 
–1,85 

 
3,20 

 
0,95 

Organizacje 
pozarządowe na 
1000 ludności 
(0,94) 

 
0,93 

 
1,20 

 
1,20 

 
0,80 

 
0,80 

 
1,97 

 
1,97 

 
0,54 

 
0,54 

 
0,54 

 
0,68 

 
0,65 

 
0,35 

wskaźnik 
syntetyczny 
(14,98)  

 
18,46 

 
7,27 

 
7,06 

 
30,56 

 
9,04 

 
18,10 

 
23,22 

 
9,23 

 
11,75 

 
16,07 

 
11,46 

 
17,37 

 
14,61 

* Wskaźnik. komfortu osadnictwa = wart. max. wskaźnika ludności na 1 000 km² = 1,376 (Wągrowiec 
miasto) – wart. wskaźnika gminy na 1000 km² 
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2 Tabela 14. Wybrane wskaźniki społeczno-gospodarcze  

1 Źródło: Województwo Wielkopolskie. Podregiony – Powiaty – Gminy 2007. Urząd Statystyczny w 
Poznaniu (dane na 31 XII 2006 r.) 
2 dane za rok 2007 pozyskano z Banku Danych Regionalnych GUS, wersja on–line: 
http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_cechter.wymiary  
3 dla gminy Janowiec Wielkopolski dane za rok 2006 pozyskano z Banku Danych Regionalnych GUS, 
wersja on–line: http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_cechter.wymiary 
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Rys.2. Obciążenie ludności w wieku produkcyjnym pozostałymi                            
           kategoriami ekonomicznymi
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Rys.3. Współczynnik ciągłości demograficznej
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Rys.5. Małżeństwa na 1000 ludności
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Rys.6. Ruch naturalny ludności
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Rys.19. Współczynniki syntetyczne gmin na tle 
współczynnika syntetycznego LGD w 2006 roku
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b) Uwarunkowania gospodarcze 

Wykaz większych podmiotów gospodarczych – zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej 
przez urzędy miast i gmin: 
GMINA DAMASŁAWEK: 

1. Stanisław Barbara Jóźwiakowski Z.H. Jóźwiakowski, 62-110 Damasławek, ul. Żnińska 11  
2. Zdzisław Krystyna Grajek P.P.H.U. KRYS–PAK, 62-110 Damasławek, ul. Kcyńska 17  
3. Leszek Małgorzata Witczak P.P.H.U. PAKSOL, 62-100 Damasławek, ul. Żnińska 13  
4. Marzec Marian ROLMECH, 62–107 Niemczyn  
5. Kaczmarek Tadeusz TEL PAK, 62–110 Damasławek, ul. Zielona 2a  
6. Tadej Małgorzata TAKOPASZ, 62–100 Damasławek, ul. Wągrowiecka 23  
7. Jan Matyjaszek MAT – AGRO, 62–107 Niemczyn  
8. Stanisław Maciuba AGRO POL  

MIASTO i GMINA GOŁAŃCZ: 
1. Janusz Chołody, ul. K.Libelta 63/6, 62–130 Gołańcz, – "Auto-Naprawa"  
2. Zdzisław Nowak, ul. Cisowa 7, 62–130 Gołańcz, "NOWBUT"  
3. Wojciech Piotrowski, ul. Walki Młodych 7, 62–130 Gołańcz, PIEKARNIA  
4. Wenancjusz Kossowski, ul. Jeziorna 12, 62-130 Gołańcz, "AGRO–AUTO"  
5. Maria Wota ul. Libelta 51/5, 62-130 Gołańcz, "WOPOL–TRANS"  
6. Bronisław Łukaszewski, ul. Ks. Mrotka 6, 62-130 Gołańcz, "BRONEX"  
7. Bartosz Piechocki, ul. Klasztorna 24, 62-130 Gołańcz, "MILENIUM"  
8. Mariusz Wiórkowski, Chawłodno 8, 62-130 Gołańcz, "WIGROPIL"  
9. Władysław Michalski, ul. Cisowa 23, 62-130 Gołańcz, "AGAZ"  
10. Daniel Łukaszewski, Morakowo 54/2, 62-130 Gołańcz, "BUS–TRANS"  
11. Robert Zieliński, ul. Hutten Czapskich 1, 62-130 Gołańcz, FHU Z i K  
12. Ryszard Kuchta, ul. Sportowa 10, 62-130 Gołańcz, Stolarnia  
13. Elewator Zbożowy, ul. Margonińska, 62-130 Gołańcz,  
14. Przedsiebiorstwo Zbożowo–Młynarskie "Damłyn", ul. Margonińska, 62-130 Gołańcz  
15. Przedsiębiorstow Produkcyjno–Handlowe "SPOMIS", ul. Smolary, 62-130 Gołańcz  
16. Gminna Spółdzielnia "SCh", ul. Klasztorna 25, 62-130 Gołańcz,  
17. Usługowo–Handlowa Spółdzielnia Rolników, ul. Sportowa 10, 62-130 Gołańcz  
18. Waldemar Chudzik, ul. Osada 6, 62-130 Gołańcz, "MARTYNA"  
19. Benedykt Janowiak, Tomczyce, 62-130 Gołańcz, Transport  
20. Zakład Przemysłu Drzewnego "ROMA" sp. z o.o., ul. Klasztorna 23, 62-130 Gołańcz,  
21. Zbigniew Maćkowski ul. Polna 1a, 62-130 Gołańcz, Mechanika pojazdowa  
22. Janusz Cieślik, ul. K.Libelta 23/4, 62-130 Gołańcz, Elektromechanika pojazdowa  
23. Zdzisław Milke, ul. K.Libelta 13/7, 62-130 Gołańcz, Naprawa pomp wtryskowych  
24. Przemusław Białożyński, ul. Walki Młodych 16, 62-130 Gołańcz "AUTO–LAK" 

GMINA MIEŚCISKO 
1. Gospodarstwo Rolne s.c. Nieświastowice, 62-285 Popowo Kościelne  
2. Gospodarstwo Rolne s.j. Mieścisko 62-290, ul. Pocztowa 14  
3. AGROJARO sp. z o.o. Żabiczyn, 62-290 Mieścisko  
4. KOUDIJS Sp. zo.o. Wytwórnia Pasz ul. Pocztowa, 62-290 Mieścisko  
5. ZPHU SERPOL Zakład Pracy Chronionej 62-290 Mieścisko, ul. Nowa 2  
6. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MIKOROL 62-290 Mieścisko, ul. 

Nowa 2  
7. Chemia, Rzemiosło Usługowe Andrzej Andrzejewski, 62-285 Popowo Kościelne  
8. Zakład Stolarski Zenon Kasperek 62-290 Mieścisko, ul. Zacisze 2  
9. AUTO LACK SERVICE Piotr Nowak Sarbia 30, 62-285 Popowo Kościelne  
10. Rzeźnia Adam Kotecki 62-290 Mieścisko, ul. Ruda Koźlanka 11 

MIASTO i GMINA SKOKI 
1. Bałażyk Edmund 62-085 Skoki, ul. Dworcowa 33  
2. Laskowski Marian 62-085 Skoki, ul. Antoniewska 53B  
3. Gruszka Jerzy 62-085 Skoki, ul. Antoniewska 6  
4. Bałażyk Marek 62-085 Skoki, ul. Sienkiewicza 5  
5. Rosin Jerzy 62-085 Skoki, ul. K.Wielkiego 2  
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6. Broniecka Maria 62-085 Skoki, ul. Jana Pawła II 6  
7. Dziurka Jan 62-085 Skoki, ul. Poznańska 1  
8. Gołembowski Stanisław 62-085 Skoki, ul. Dąbrowskiego 9  
9. Kopała Tadeusz Bliżyce 5, 62-085 Skoki  
10. Deminiak Franciszek 62-085 Skoki, ul. Okrężna 29  
11. Kaczmarek Anna, Andrzej Potrzanowo ul. Skocka 3, 62-085 Skoki  
12. Nowak Teresa 62-085 Skoki, ul. Wągrowiecka 2  
13. Kaczmarek Marian 62-085 Skoki, ul. Akacjowa 7  
14. Jaszyk Stanisław 62-085 Skoki, ul. Leśna 9  
15. Zopf Andrzej 62-085 Skoki, ul. Rakojedzka 61  
16. Koteras Kornelia Kuszewo 1, 62-285 Popowo  
17. Deminiak Marian 62-085 Skoki, ul. Antoniewska 12  
18. Radzińska Grażyna 62-085 Skoki, ul. Kościuszki 10  
19. Chudzik Ireneusz 62-085 Skoki, ul. Wodna 1  
20. Plucińska Lidia 62-085 Skoki, ul. Antoniewska 10  
21. Wojtasiak Zygmunt 62-085 Skoki, ul. Świerkowa 24  
22. Witkiewicz Ireneusz 62-085 Skoki, ul. Parkowa 15A  
23. Migasiewicz Krzysztof 62-085 Skoki, ul. Poznańska 3  
24. Jarzębowska Teresa 62-085 Skoki, ul. Kościuszki 38  
25. Kubicki Paweł 62-085 Skoki, ul. Wągrowiecka 22  
26. Tyll Anna Kakulin 5, 62-285 Popowo  
27. Teofilewski Maciej 62-085 Skoki, ul. Głowackiego 13  
28. Wójcik Maciej 62-085 Skoki, ul. Kościuszki 15  
29. Modlibowscy, Markiewicz 62-085 Skoki, ul. Rogozińska 5  
30. Jarzembowski Mieczysław 62-085 Skoki, ul. Parkowa 9A  
31. Aleksander, Paweł Szymkowiak 62-085 Skoki, ul. Okrężna 32  
32. Lawrenz Paweł Bliżyce 17, 62-085 Skoki  
33. Kamińska Dorota 62-085 Skoki, ul. Poznańska 10  

GMINA WAPNO: 
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "GIPSICO" sp. z o.o.  

62-120 Wapno, ul. Świerczewskiego  
2. OKNO F.C.B. spółka z oc, 62-120 Wapno, ul. Świerczewskiego  
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BLACK WATER  

62-120 Wapno, ul. Świerczewskiego  
4. Przedsiębiorstwo Rolne "WAR–POL", 62-120 Wapno, ul. Świerczewskiego  
5. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Stołężyn, 62-120 Wapno  
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "CHIT", 62-120 Wapno ul. Długa  
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "INKO" Andrzej Miś  

62-120 Wapno, ul. Świerczewskiego 1  
GMINA WĄGROWIEC: 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe "ROMEX", Łęgowo 37, 62-100 Wągrowiec   
2. Meble Dębowe "LUDWIK & OLECH", Ochodza 1, 62-100 Wągrowiec  
3. "MARTYNA" Sp. z o.o., 62-106 Rąbczyn   
4. Wytwórnia Lamp Oświetleniowych s.c., Sarbka 11, 62-113 Żelice   
5. Hotel Restauracja "MARCEL", Kobylec 136, 62-100 Wągrowiec   
6. "SILIKATY OSTROŁĘKA" Sp. z o.o. z/s w Grabowie, Przysieczyn, 62-100 Wągrowiec   
7. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian , Bobrowniki 1, 62-100 Wągrowiec   
8. Stacja Hodowli Roślin, Wiatrowo 16, 62-100 Wągrowiec   
9. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Rudniczyn 12, 62-113 Żelice   
10. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Siedleczko 29 A, 62-105 Łekno   
11. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Łukowo, 62-105 Łekno  
12. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Łaziska, 62-100 Wągrowiec   
13. PPHU "ROLCOP" Sp z o.o., Potulice 17, 62-112 Runowo   
14. Farma "MICHARZEWO" – Gospodarstwo Rolne, Micharzewo, 62-100 Wągrowiec   
15. Zakład Produkcyjno-Handlowy "PILEX", Łęgowo 5, 62-100 Wągrowiec   
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16. "NELBA" S.C., Werkowo 17 62-105 Łekno, "CARPENTER BROSS" PPHU  
Brzeźno Stare, 62-105 Łekno  

17. Zakład Wielobranżowy "STENDRÓB", Brzeźno Stare 23 A, 62-105 Łekno   
18. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STANDREW", Łęgowo 12 A, 62-100 Wągrowiec   
19. "REDROL" PPHU Sp. z o.o., Redgoszcz, 62-106 Rąbczyn   
20. "WIGROBIL" S.C., 62-113 Żelice   
21. PPHU "NOWE" Sp. z o.o., Nowe 14, 62-100 Wągrowiec   
22. Ośrodek Rehabilitacji i Fizykoterapii "MAGDALENKA", Wiatrowo, 62-100 Wągrowiec   
23. Zakład Produkcyjno-Handlowy "PILEX" Szczecin Oddział Łęgowo  

Łęgowo 5, 62-100 Wągrowiec  

c) Dostępność komunikacyjna 

Tabela 17. Odległości głównych miejscowości LGD do najbliższych miast 

Odległość 

[km]  
Poznań Bydgoszcz Piła 

Damasławek 87,8 60,0 84,5 

Gołańcz 81,4 59,6 57,4 

Janowiec Wlkp. 67,7 69,1 85,1 

Mieścisko 57,3 78,5 76,8 

Rogoźno 49,8 88,6 57,2 

Skoki 40,5 90,7 78,1 

Wapno 90,7 51,9 71,6 

Wągrowiec 65,4 72,9 64,2 

Źródło: opracowano na podstawie http://mapa.pf.pl/  

 

Tabela 18. Odległości między miejscowościami LGD 

Odległość 
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Damasławek – 24,9 9,1 20,3 38,1 40,2 8,0 22,3 

Gołańcz 24,9 – 31,9 28,8 34,3 36,8 14,2 18,7 

Janowiec Wlkp. 9,1 31,9 – 13,7 37,4 29,1 17,1 21,7 

Mieścisko 20,3 28,8 13,7 – 27,7 17,1 26,4 13,1 

Rogoźno 38,1 34,3 37,4 27,7 – 20,9 41,0 15,8 

Skoki 40,2 36,8 29,1 17,1 20,9 – 43,5 18,2 

Wapno 8,0 14,2 17,1 26,4 41,0 43,5 – 25,4 

Wągrowiec 22,3 18,7 21,7 13,1 15,8 18,2 25,4 – 

Źródło: opracowano na podstawie http://mapa.pf.pl/  
SYSTEM KOMUNIKACYJNY LGD „DOLINA WEŁNY” 
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1) SPIS DRÓG  

Droga krajowa nr 11 ma charakter tranzytowy, łącząc: Bytom – Kluczbork – Kępno – Ostrów Wlkp., 

– Jarocin – Poznań – Rogoźno – Piłę – Koszalin – Kołobrzeg.  

Drogi wojewódzkie: 

Nr 190: Gniezno – Kłecko – Jaroszewo – Mieścisko – Wągrowiec – Kobylec – Oporzyn – Margonin  

– Krajenka (w granicach regionu 34,43 km) 

Nr 191: Chodzież – Szamocin – Lipa (w granicach regionu 1,62 km) 

Nr 193: Chodzież – Margonin – Buszewo – Gołańcz – Morakowo (w granicach regionu 7,34 km) 

Nr 194: Wyrzysk – Osiek n. Notecią – Zamczysko – Gołańcz – Morakowo 

 (w granicach regionu 23,11 km) 

Nr 196: Poznań – Murowana Goślina – Skoki – Wągrowiec (w granicach regionu 23,47 km) 

Nr 197: Sławica – Pawłowo Skockie – Kiszkowo – Gniezno (w granicach regionu 7,75 km) 

Nr 241: Ruda – Rogoźno – Wągrowiec – Panigródz – Kcynia – Nakło n. Notecią 

(w granicach regionu 27,41 km) 

Nr 251: Kaliska – Micharzewo – Łekno – Damasławek – Żnin – Inowrocław 

(w granicach regionu 19,65 km) 

W opracowaniach strategicznych dla powiatu wągrowieckiego wyraźnie podkreślana jest waga dróg 
wojewódzkich nr 196, 241 i 251: 

- drogi 196 i 241 pozwalają na swobodny transport osób i towarów w kierunku Poznania, 
Bydgoszczy jak również dojazd poprzez Rogoźno do drogi krajowej nr 11 (Kołobrzeg – 
Poznań – Bytom); 

- droga wojewódzka nr 251 w kierunku Żnina, która stanowi niezbędne połączenie z drogą 
krajową nr 5 (Świecie – Bydgoszcz – Gniezno – Poznań – Wrocław); 
Powyższe drogi wymagają przebudowy, co pozwoli na zwiększenie ich przepustowości i 

dostępności, jak również wzmocni je z uwagi na przenoszenie coraz większych obciążeń od 
zwiększającego się sukcesywnie ruchu pojazdów.  
Drogi powiatowe. Wśród dróg powiatowych dominują drogi o nawierzchni twardej stanowiące 84,6 
%, pozostałe 15,4 % to drogi gruntowe. Najwięcej dróg powiatowych o nawierzchni twardej posiada 
gmina Wagrowiec (25,7 %), najmniej gmina Wapno (4,8 %). Najwięcej dróg powiatowych 
gruntowych posiada gmina Skoki – aż 6,6 %. 

Podobnie jak drogi wojewódzkie, drogi powiatowe są w bardzo złym stanie technicznym. 
Władze lokalne poszukują środków na współfinansowanie inwestycji przebudowy dróg ważnych dla 
powiatu, albowiem również i one wymagają wzmocnienia ze względu na przenoszenie coraz 
większych obciążeń oraz wzmożony ruch pojazdów. 
Drogi gminne. Sieć dróg gminnych w powiecie wągrowieckim wynosi 586,2 km, z czego 271,9 km 
posiada nawierzchnię twardą, stanowiąc niecałe 50 % ogółu tych dróg. Drogi gminne to głównie drogi 
gruntowe, stąd zachodzi pilna konieczność ich przebudowy do właściwego stanu technicznego i 
użytkowego. 

2) KOMUNIKACJA KOLEJOWA 

Na badanym obszarze dworce kolejowe znajdują się w miejscowościach: Gołańcz, Rogoźno, Skoki, 

Wągrowiec 

Przystanki kolejowe:  

- gmina Gołańcz: Laskowice,  
- gmina Rogoźno: Parkowo, Tarnowo Rogozińskie,  
- gmina Skoki: Sława Wielkopolska,  
- gmina Wągrowiec: Grylewo, Kobylec, Przysieczyn, Roszkowo Wągrowieckie.  
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Wągrowiec posiada bezpośrednie osobowe połączenia kolejowe3 na linii nr 356, z miejscowościami (z 

wykorzystaniem autobusów szynowych): Poznań, Gołańcz, Wolsztyn, na trasach: 

- Poznań – Gołańcz,  
- Wągrowiec – Poznań – Wolsztyn; 
- Wągrowiec – Gołańcz. 

Gołańcz posiada bezpośrednie osobowe połączenia kolejowe na linii nr 356, z miejscowościami: 

Poznań, Wolsztyn, na trasach (z wykorzystaniem autobusów szynowych): 

- Gołańcz – Wągrowiec – Skoki – Poznań – Wolsztyn; 
- Gołańcz – Wągrowiec. 

Skoki znajdując się na trasie Poznań – Wągrowiec nr 356 posiadają bezpośrednie połączenia osobowe 

z miejscowościami: Wolsztyn, Poznań, Wągrowiec, Gołańcz; na trasach (z wykorzystaniem 

autobusów szynowych): 

- Poznań – Murowana Goślina – Skoki – Wągrowiec; 
- Wolsztyn – Poznań – Murowana Goślina – Skoki – Wągrowiec; 
- Poznań – Murowana Goślina – Skoki – Wągrowiec – Gołańcz. 

Rogoźno posiada połączenia zarówno osobowe jak i pospieszne, z uwagi na lokalizację przy szlaku 

kolejowym nr 354, o randze krajowej. Bezpośrednie połączenia osobowe posiada z Poznaniem, 

Kołobrzegiem i Piłą, na trasach: 

- Poznań – Piła – Szczecinek – Karlino – Kołobrzeg; 
- Poznań – Oborniki – Chodzież – Piła. 

W komunikacji pospiesznej bezpośrednie połączenia z miejscowościami: Bielsko–Biała, Katowice, 

Kraków, Kołobrzeg, Poznań, Słupsk, Ustka, Zakrzewo Złotowskie; na trasach: 

- Kraków – Katowice – Opole – Wrocław – Poznań – Koszalin – Kołobrzeg; 
- Poznań – Piła – Zakrzewo Złotowskie; 
- Bielsko–Biała – Rybnik – Opole – Wrocław – Leszno – Poznań – Piła – Szczecinek – Karlino 

– Kołobrzeg; 
- Katowice – Gliwice – Wrocław – Poznań – Koszalin – Słupsk – Ustka; 
- Katowice – Gliwice – Wrocław – Poznań – Koszalin – Słupsk. 

Na terenie LGD obecna jest infrastruktura komunikacji kolejowej wyłączona z użytkowania 

osobowego, na nieczynnych liniach o zawieszonych przewozach4: 

- Nr 206: Inowrocław – Żnin – Damasławek – Wągrowiec – Rogoźno – Ryczywół – Bzowo 
Goraj – Drawski Młyn; 

- Nr 2815: Gniezno – Gniezno Winiary – Gącz (gm. Janowiec Wlkp.) – Janowiec Wlkp. – 
Dąbrowa (gm. Damasławek) – Damasławek – Wapno – Rusiec (gm. Wapno) – Nakło n. 
Notecią; 

- Nr 356: Gołańcz – Panigródz (gm. Gołańcz) – Kcynia – Bydgoszcz; 
- Nr 3776: Gniezno Winiary – Stawiany (gm. Skoki) – Rejowiec (gm. Skoki) – Sława Wlkp.; 

                                                 
3 Połączenia kolejowe opracowano wykorzystując http://rozklad–pkp.pl/  
 
4 Opracowano na podstawie http://www.pkp.pl/files/plk_Poznan_poznan.jpg . 
5 24 czerwca 2000 roku zlikwidowano odcinek linii kolejowej Oleśnica – Chojnice na trasie: Gniezno – Nakło 
n/Notecią. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych czyni starania o 
przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich na tej linii poprzez uruchomienie transportu opartego na autobusach 
szynowych. W kierunku Nakła odbywają się kursy pociągów towarowych z Wrocławia do Gdańska, przewożące 
silniki okrętowe. 
6 Od listopada 2007 roku, po 7 latach przerwy przywrócono ruch na linii Gniezno – Sława Wielkopolska. Po 
podpisaniu porozumienia przez Polskie Linie Kolejowe i Operatora Logistycznego Paliw Płynnych sp. z.o.o. w 
Płocku zapoczątkowano ruch towarowy do stacji Stawiany, skąd pociągi przewożące paliwo udają się do 
zbiorników w Rejowcu. Do czasu planowanego uruchomienia trasy, trwały remonty na tej linii. Usunięto drzewa 
i krzewy rosnące na linii, oraz udrożniono i oznakowano przejazdy kolejowe. Fragmentami uzupełniono 
brakujące szyny. Obecnie składy towarowe kursują około 4 razy dziennie w obie strony 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniezno_Winiary). 
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- Nr 378: Gołańcz – Margonin – Chodzież;  
- Nr 385: Skoki – Popowo Kościelne (gm. Mieścisko) – Mieścisko – Janowiec Wlkp. 

 Sieć trakcji zarządzana przez Zachodnią Dyrekcję Okręgowych Kolei Państwowych w 
Poznaniu, jest bezpośrednio nadzorowana przez Stację Rejonową PKP Gniezno. Obsługuje ona trasy: 
Wągrowiec – Damasławek, Wągrowiec – Gołańcz, Wągrowiec – Skoki, Dąbrowa – Damasławek – 
Rusiec, Gołańcz – Margonin, Janowiec Wlkp. – Mieścisko – Skoki, Sława Wlkp. – Stawiany i 
bocznicę do Rejowca. Ruch na wszystkich wyżej wymienionych szlakach odbywa się na jednym torze. 
Aktualnie użytkowane są następujące trasy: 

- Skoki – Wągrowiec – Gołańcz; 
- Dąbrowa – Damasławek – Rusiec; 
- Sława Wlkp. – Stawiany i bocznicą do Rejowca. 

3) OPIS WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH LGD „DOLINA WEŁNY” 
- Wągrowiec położony na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 190, 196, 241, 251, posiada 

bezpośrednie połączenia kolejowe z miejscowościami: Poznań, Gołańcz, Wolsztyn. W 
komunikacji PKS połączenia w kierunkach: Bydgoszcz, Chodzież, Czarnków, Poznań, Piła, 
Gniezno. 

- Rogoźno zlokalizowane w sąsiedztwie drogi krajowej nr 11 i drogi wojewódzkiej nr 241. 
Posiada kolejowe połączenia osobowe i pospieszne, z miejscowościami: Poznaniem, 
Kołobrzegiem i Piłą, oraz Bielsko-Białą, Katowicami, Krakowem, Kołobrzegiem, Słupskiem, 
Ustką, Zakrzewem Złotowskim. W komunikacji PKS połączenia w kierunkach: Bydgoszcz, 
Chodzież, Czarnków, Jelenia Góra, Poznań, Piła Ryczywół, Trzcianka, Wągrowiec. 

- Gołańcz położona skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 193 i 194. W komunikacji kolejowej 
posiada bezpośrednie osobowe połączenia kolejowe z miejscowościami Poznań i Wolsztyn. 
W komunikacji PKS połączenia w kierunkach: Chodzież, Piła, Damasławek, Kcynia, 
Smogulec, Panigródz. 

- Skoki znajdują się przy drodze wojewódzkiej nr 196 oraz przy szlaku komunikacji kolejowej 
Poznań – Wągrowiec – Gołańcz, dzięki czemu miasto posiada bezpośrednie osobowe 
połączenia kolejowe z miejscowościami: Wolsztyn, Poznań, Wągrowiec i Gołańcz. 
Komunikacja PKS, główne kierunki: Wągrowiec, Poznań i Piła, Chojnice, Bydgoszcz, 
Grudziądz, Gniezno, Świecie. 

- Mieścisko. Zewnętrzna dostępność komunikacyjna gminy oparta jest na drodze wojewódzkiej 
nr 190. Mimo obecności linii kolejowych, są one nieużytkowane. Komunikacja PKS, główne 
kierunki: Wągrowiec, Poznań i Gniezno. 

- Damasławek położony przy drodze wojewódzkiej nr 251. Komunikacja PKS, główne 
kierunki: Wągrowiec, Żnin, Janowiec Wlkp., Kcynia, Gniezno, Bydgoszcz, Piła. 

- Wapno – komunikacja oparta na sieci dróg powiatowych. Komunikacja PKS, główne 
kierunki: Wągrowiec, Piła, Chodzież, Żnin, Poznań i Gniezno. 

Janowiec Wlkp. – komunikacja oparta na sieci dróg powiatowych. Komunikacja PKS, główne 
kierunki: Żnin, Gniezno, Poznań. 
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b) Zagospodarowanie turystyczne 

Tabela 19. Baza noclegowa LGD Dolina Wełny – zestawienie zbiorcze 
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Hotele – – – –  – – 1 3 4 
Motele – – – – 2 – – – – 2 

Pensjonaty – – – – – – – – – – 
Ośrodki 

Wczasowo– 
Wypoczynkowe 

– –  – 6 12 – 2 4 24 

Campingi – – 1 – – – – – 1 2 
Gospodarstwa 

Agroturystyczne 
– 5 2 1 6 11 – 4 1 30 

Pokoje gościnne – 3 – – 1 1 1 – 2 8 
Internaty, bursy – 1 – – 3 1 – – 1 6 

Inne – – – – 1 2 – – 1 4 
RAZEM – 9 3 1 19 27 1 7 13 80 

Źródło: opracowano na podstawie ogólnodostępnych materiałów informacyjnych. 

HOTELE:  

Wągrowiec: 
Wągrowiec gmina: 
Kobylec 136 – Hotel Restauracja „Marcel”, 18 miejsc noclegowych [m.n.], 50 miejsc  

konsumpcyjnych [m.k.]. W ofercie dodatkowej: korty tenisowe, sale konferencyjne. 
Wągrowiec miasto: 

Wągrowiec – Hotel „Pietrak” kat.**** , ul. Kościuszki 47, 90 m.n.  
W ofercie m.in.: dwie restauracje na 200 m.k., restauracja Park na 60 miejsc, Caffe Bar, sala 
konferencyjna, fitness club, sauna, jacuzzi , kantor wymiany walut, strzeżony parking. 

Wągrowiec – „Wielspin” Hotel ***, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy (bungalowy), 
ul. Jeziorna 16, 200 m.n. w tym 140 przystosowanych dla osób na wózkach w budynku 
hotelowym i domkach z pokojami 2-osobowymi z łazienkami.  
W ofercie: nowoczesne zaplecze rehabilitacyjne i gabinety odnowy biologicznej, w tym basen 
z podgrzewaną wodą i hydromasażem, sauną; a także teren rekreacyjno-sportowy, kąpielisko i 
sprzęt wodny, kręgielnia, sala gimnastyczna i sztuczna ścianka wspinaczkowa, domek 
ogniskowy, kawiarnia, barek, klimatyzowane sale ogólnego przeznaczenia, monitorowany 
parking.  

Wągrowiec – Hotel Restauracja “Jamajka”, ul. Kcyńska 129, 28 m.n., 40 m.k. 
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MOTELE:  

Rogoźno: 
Rogoźno gmina: 
Cieśle 14a – Motel „Maggi”, 16 m.n. 
Ruda 1a – Motel „Pod Fartuszkiem”, 12 m.n. 
 

 OŚRODKI WCZASOWO–WYPOCZYNKOWE:  

Rogoźno: 
Rogoźno miasto: 
Rogoźno – Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Za Jeziorem” nad Jeziorem Rogozińskim, 

ul. Za Jeziorem 7a, P. Czarnecki, 102 m.n. w pawilonie (całoroczne), 162 w sezonie,  
30 omków murowanych segmentowo, 160 m.k. w stołówce. 

W ofercie: sala konferencyjna, sala dyskotekowa, sauna, siłownia, plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, rowery wodne, kajaki, żaglówki, pole namiotowe tylko dla grup zorganizowanych, 
boiska sportowe do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki, piłki plażowej oraz tenisa 
ziemnego ze ścianą do odbijania, a także ściana do wspinaczki, zręcznościowy tor sprawnościowy, 
quady, euro bungee, parking, opieka ratownika, opieka medyczna w sezonie. 

Rogoźno gmina: 
Budziszewko – Ośrodek Wczasowy „Camping pod Basztą”. 
Budziszewko – Ośrodek Wypoczynkowy „Wiepofama” S.A. (sezonowy), domki, wypożyczalnia  

sprzętu wodnego.  
Budziszewko – Ośrodek Szkutniczo–Żeglarski, T. Grzybek, możliwość wypożyczenia sprzętu  

wodnego. 
Budziszewko – OW „Megatrans”. 
Jaracz – Ośrodek Wypoczynkowy Dzieci i Młodzieży „Piłka – Młyn”. 
 
Skoki: 
Skoki miasto: 
Skoki – Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy K & R, ul. Wczasowa 7 (sezonowy), 100 m.n.,  

wypożyczalnia sprzętu wodnego.  
Skoki – Marian Deminak „Demar”, ul. Zamkowa 3, 40 m.n., 20 koni. 
Skoki – Ośrodek Akademii Sztuk Pięknych z Poznania, 43+8 m.n. 
Skoki – OW Zakładu Pracy Chronionej JOPPOL w Poznaniu, 20 m.n., domki campingowe. 
Skoki – OW Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (ul. Jeleniogórska 4/6), domki  

campingowe, 25 m.n. 
Skoki – Kazimierz Kmiecik (Poznań, ul. Gostyńska 3), domki campingowe, 19 m.n. 
Skoki – OW Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto (ul. Szkolna 8/12), domki  

campingowe, 83 m.n. 
Skoki – OW Zakład Obsługi Administracji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Poznaniu (Al. Niepodległości 16/18), domki campingowe, 20 m.n. 
Skoki gmina: 

j. Budziszewskie od strony Rościnna – Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”  
(Kostrzyn, ul. Kurpinskiego 16) – Baza Rościnno, domki campingowe, 60 m.n.  

j. Budziszewskie od strony Rościnna – Ośrodek Wypoczynkowy „EXPANS” , A. Jabłońska,  
domki campingowe, 30 m.n. 
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j. Budziszewskie od strony Potrzanowa – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w  
Obornikach, 8 m.n., domki campingowe nad jeziorem. 

j. Budziszewskie od strony Skoków – Ośrodek Wczasowy „Adrian”, P. Czarnecki,  
domki campingowe, 54 m.n. 

 
Wągrowiec: 
Wągrowiec gmina: 
Kamienica 11 – OAZA Ośrodek Wypoczynkowy, 70 m.n. 

W ofercie: kort tenisowy oraz boisko do siatkówki plażowej, stół bilardowy, stół do tenisa 
stołowego i miejsce na ognisko, możliwość wypożyczenia rowerów. 

Wiatrowo – Ośrodek Rehabilitacji i Hipoterapii dla Dzieci Niepełnosprawnych "Magdalenka",  
Zespół Pałacowo-Parkowy Wiatrowo (w likwidacji). 
Na terenie obiektu znajduje się 20 pokoi rodzinnych, gabinety terapeutyczne, kryta 
ujeżdżalnia, stołówka, sala bilardowa oraz sala rehabilitacyjna. Do oferowanych zabiegów 
należy: kinezyterapia, fizykoterapia, muzykoterapia, ergoterapia, zooterapia. W likwidacji. 

Wągrowiec miasto: 
Wągrowiec – Ośrodek Wczasowy „Łodzianka”, ul. Kościuszki – Las 60, (sezonowy), 
 domki campingowe, 200 m.n. 
Wągrowiec – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Neptun”, Ludowy Klub Sportu i Turystyki,  

ul. Jeziorna 14, (sezonowy). 
Wągrowiec – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kościuszki 59, Pawilon „Nielba” 48 m.n.,  

Pawilon Sportowy 29 m.n., domki campingowe na polu namiotowym 25 m.n.  
W ofercie: pełnowymiarowa hala sportowa, korty tenisowe, dwa boiska do piłki nożnej, salon odnowy 
biologicznej, stołówka, kąpielisko nad jeziorem Durowskim, kawiarnia. 
Wągrowiec – „Wielspin” Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ul. Jeziorna 16,  

Bungalowy (opis oferty w kategorii hotele). 
 

CAMPINGI: 

Janowiec Wielkopolski: 
Janowiec Wielkopolski gmina: 

4 Kołdrąb – Ośrodek „Camping Wielkopolska”. 

Wągrowiec: 
Wągrowiec miasto: 
Wągrowiec – JAGITURCAMP kat.** OSiR, ul. Kościuszki 59, (sezonowy), pole namiotowe,  

i carawaningowe, domki campingowe. 
 

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE: 

Gołańcz: 

Gołańcz gmina: 
Brdowo 5 – „Ranczo Niger” E. i K. Maciuba. Gospodarstwo agroturystyczne mieści się w 
zabytkowym dworku,  

w którym mieszkał dr K. Libelt. Hipoterapia, konie sportowe i rekreacyjne, szkółka 
jeździecka. 
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Jeziorki 9 – Anna i Jerzy Radke, 4 m.n. (całoroczne). 
Lęgniszewo 12 – Maria i Franciszek Dobronieccy, 7 m.n. 
Morakówko 8 – Maria, Jolanta i Paweł Maryniewscy, 4 m.n. (całoroczny). 
Rybowo 35 – Gospodarstwo Rybacko-Agroturystyczne Violetta i S. Winieccy, 9 m.n. (całoroczne). 

Janowiec Wielkopolski: 
Janowiec Wielkopolski gmina: 
Bystrzejowice B – Klara i Mirosław Nowak, 10 m.n. (całoroczne). 
Flantrowo 2 – Halina i Ryszard Daniel, 9 m.n. (całoroczne). 

Mieścisko: 
Mieścisko gmina: 
Wiela 26 – Agrohippika Andżelika Waligóra, 4 m.n., pole namiotowo-campingowe, mini zoo, staw 
0,5 ha,  

pensjonat dla koni, zaplecze treningowe – czworobok oraz „round pen” (okrągły wybieg) i 
plac z  

przeszkodami. 
Rogoźno: 
Rogoźno gmina: 
Budziszewko 76 – Gospodarstwo Agroekologiczne „Pod Lipami” Mariusz Kladziński,  

14 m.n., 50 miejsc namiotowych, parking na 50 samochodów. 
Budziszewko 69 – Gospodarstwo Agroturystyczne „Grajek” G. i J. Kożuszkiewicz, 4 pok. 
Jaracz 37 – „Bachmat” Paweł Kłodziński, 8 m.n. W ofercie: jazda konna, przewozy zaprzęgiem, 
ogniska, rajdy,  

wycieczki szkolne, kuligi, noclegi w leśniczówce, grzybobranie, wędkowanie, biwaki. 
Owcze Głowy 19 – „Pod Dylem”, Sławomira i Witold Bielinis, 8 m.n. (całoroczne). 
Parkowo 84 – Barbara Janka, 10 m.n. 
Parkowo 106a – Leszek Majik, 8 m.n., pole namiotowe nad Wełną. 

Skoki: 
Skoki gmina: 
Bliżyce 4 – Jan Sztylka „Walentynówka”, 40 m.n. (całoroczne). 
Dzwonowo Leśne 5 – Jan Mańka, 6 m.n. (całoroczne). 
Jabłkowo 19 – Maria Kozłowska, 6 m.n. (sezonowe). 
Łosiniec – Agroturystyczne Centrum Sportów Konnych i Rekreacji „Stajnia pod lasem”, 
 20 koni, hotel dla koni, 6 m.n. 
Łosiniec 30 – Jerzy Patelski, 4 m.n. (sezonowe). 
Pawłowo Skockie 14 – Jan Mańka, Leśniczówka, 12 m.n. (całoroczne). 
Potrzanowo – Jerzy Kmiecik, 7 m.n.  
Potrzanowo, Smolarki 14 – Danuta i Piotr Białachowscy „Białe Łabędzie”, 16 m.n. (całoroczne). 
Potrzanowo, Smolarki 8 – Jacek i K. Szumacher „Dom pod żurawiem”, samodzielny dom, 8 m.n. 
(sezonowe). 
Potrzanowo, Smolarki – M. i C. Fliszkiewiczowie, 9 m.n., pasieka, wyroby na bazie miodu, rowery. 
Wągrowiec: 
Wągrowiec gmina: 
Bukowiec – D. i J. Kaczmarek, 10 m.n., sezonowe. 
Grylewo 24 – „Dwór Grylewo” Przemysław Boras, 16 m.n. (całoroczne). Certyfikat PFTW (Polskiej  

Federacji Turystyki Wiejskiej). W ofercie: żaglówka, 2 łodzie wiosłowe, rowery wodne i 
kajaki. 
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Ostrowo Młyn – J. Binkiewicz, certyfikat PFTW. 
Potulice 30 – Ewa i Andrzej Krzyżosiak „Ostrówek”, na zapleczu staw, certyfikat PFTW.  

Wągrowiec miasto: 
Wągrowiec – ul. Orzeszkowej 18, Janina Łapczyńska, Gospodarstwo Agroturystyczne, 6 m.n., 
(sezonowe). 
 

POKOJE GOŚCINNE / KWATERY PRYWATNE:  
Gołańcz: 
Gołańcz gmina: 
Panigródz – Mariola Kopczyńska. 
Rybowo – Urszula Sosnowska. 
Rybowo – Waleria Strzebińska. 

Rogoźno: 
Rogoźno gmina: 
Jaracz 45 – pokoje gościnne przy Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego  

w Jaraczu Oddział Muzeum Narodowego Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,  
8 m.n. Apartamenty dla 8 osób, na piętrze zabytkowego domu młynarza z XIX w.  

Skoki: 
Skoki miasto: 
Skoki – Poczta Polska, ul. Kościelna, 6 m.n. 

Wapno: 
Wapno: 
Hotelik przy Stadionie Gminnym, 26 m.n., kawiarenka. 
Wągrowiec: 
Wągrowiec miasto: 
Wągrowiec – ul. Kościuszki 23, Lidia Synoracka, 21 m.n. (całoroczne). 
Wągrowiec – Janowicka 50, obiekt nad stawami rybnymi. 
 

 
BURSY, INTERNATY:  

Gołańcz: 
Gołańcz miasto: 
Gołańcz – Internat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Walki Młodych 35, 20 m.n., w sezonie 90 
m.n. 
Rogoźno: 
Rogoźno gmina: 
Budziszewko – noclegi dla grup w sezonie letnim w szkole.  
Parkowo – noclegi dla grup w sezonie letnim w szkole.  
Rogoźno – Zespół Szkół im. H. Cegielskiego. 

Skoki: 
Skoki gmina: 
Antoniewo – Internat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 30 miejsc w czasie roku szkolnego,  

w sezonie wakacyjnym 80 miejsc. 

Wągrowiec: 
Wągrowiec miasto: 
Wągrowiec – Bursa Szkolna nr 1, ul. Kcyńska 48, 60 m.n. 
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INNE:  

Rogoźno: 
Rogoźno miasto: 
Rogoźno – Przystań Klubu Żeglarskiego „Kotwica”, 8 m.n.; możliwość wypożyczenia sprzętu 
wodnego. 

Skoki: 
Skoki miasto: 
Skoki – 100 m.n., sezonowych w Hali Sportowej. 
Skoki gmina: 
Rościnno – Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny, 89 m.n. 
Wągrowiec: 
Wągrowiec miasto: 
Wągrowiec – Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Klasztorna 21, noclegi w klasztorze dla grup i  

osób indywidualnych. 
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SPIS CZŁONKÓW LGD 
 

Lp. Imię i nazwisko Sektor Status członka Funkcja w 
stowarzyszeniu 

1. GMINA WAPNO PUBLICZNY ZWYCZAJNY  
2. GMINA JANOWIEC 

WIELKOPOLSKI 
PUBLICZNY ZWYCZAJNY  

3. GMINA MIEŚCISKO PUBLICZNY ZWYCZAJNY  
4. MIAST I GMINA GOŁAŃCZ PUBLICZNY ZWYCZAJNY  
5. GMINA WĄGROWIEC PUBLICZNY ZWYCZAJNY  
6. GMINA ROGOŹNO PUBLICZNY ZWYCZAJNY  
7. GMINA DAMASŁAWEK PUBLICZNY ZWYCZAJNY  
8. MIASTO I GMINA SKOKI PUBLICZNY ZWYCZAJNY  
9. WŁADYSŁAW 

HARASIMOWICZ 
GOSPODARCZY ZWYCZAJNY-

CZŁONEK 
ZAŁOŻYCIEL 

 

10. MICHAŁ PIECHOCKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
11. LESZEK TWARÓG GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
12. BOZENA KOTWICA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
13. DANUTA LEMAŃSKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
14. ADAM GRZEWIŃSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  CZŁONEK 

ORGANU 
DECYZYJNEGO 

15. ALICJA KĘDRACKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
16. MACIEJ SOBCZAK SPOŁECZNY ZWYCZAJNY – 

CZŁONEK 
ZAŁOŻYCIEL 

CZŁONEK 
ORGANU 
DECYZYJNEGO 

17. JADWIGA CHOJNOWSKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY KOMISJA 
REWIZYJNA 

18. HENRYK MAŃKO GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
19. KONRAD GŁOWSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
20. JANUSZ GŁOMB GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
21. JANUSZ PATELSKI GOSPODARZY ZWYCZAJNY  
22. JACEK BRZOSTOWSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
23. GRZEGORZ MAŃKOWSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
24. HANNA PATELSKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
25. LESŁAW PILC SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
26. MICHAŁ NOGALSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
27. BARBARA SENGER SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
28. JACEK GOMULEC GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
29. DANUTA GOMULEC SPOŁECZNY ZWYCZAJNY SKARBNIK - 

ZARZĄD 
STOWARZYSZE
NIA 

30. JANUSZ BILSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
31. MAGDALENA ZYGMUNT SPOŁECZNY ZWYCZAJNY SEKRETARZ – 

ZARZĄD 
STOWARZYSZE
NIA 

32. ANNA KONWIŃSKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
33. SŁAWOMIR BUK SPOŁECZNY ZWYCZAJNY WICEPREZES - 

ZARZĄD 
STOWARZYSZE
NIA 
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34. ZDZISŁAW 
KAŹMIERCZAK 

SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  

35. LESZEK GÓRSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
36. KSZYSZTOF ŚMIEGIELSKI GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
37. BOGUSŁAW JANUS SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 

ORGANU 
DECYZYJNEGO 

38. MARIA KACHLICKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
39. IWONA NOWAK GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
40. MAŁGORZATA JAZGAR SPOŁECZNY  ZWYCZAJNY  
41. ANNA KULIGA  SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
42. BOGUSŁAWA JABŁOŃSKA SPOŁECZNY  ZWYCZAJNY  
43. KAZIMIERZ JABŁOŃSKI SPOLECZNY ZWYCZAJNY  
44. JANUSZ WOŹNIAK GOSPODARCZY ZWYCZAJNY PREZES – 

ZARZĄD 
STOWARZYSZE
NIA 

45. KRYSTYNA MARIA 
WIŚNIEWSKA 

GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  

46. ANDRZEJ 
SZEWCZYKOWSKI 

SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 
ORGANU 
DECYZYJNEGO 

47. BOGDAN GŁOWSKI GOSPODARCZY ZWYCZJANY  
48. LEONARD PRZESŁAWSKI  SPOŁECZNY ZWYCZAJNY KOMISJA 

REWIZYJNA 
49. RADOSŁAW KUBISZ SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 

ORGANU 
DECYZYJNEGO 

50. BERNARD KULIBERDA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
51. KAZIMIERZ TOMCZAK GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
52. TADEUSZ KOZŁOWSKI GOSPODARCZY ZWYCZAJNY KOMISJA 

REWIZYJNA 
53. ELŻBIETA KAPCZYŃSKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
54. BERNARD IGNACZAK SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
55. LUDWIK DEREZIŃSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
56. ANDRZEJ BĄK SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 

ORGANU 
DECYZYJNEGO 

57. TOMASZ KUFEL SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
58. HALINA JOANNA 

JARMUŻKIEWICZ 
GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  

59. ZBIGNIEW MNICHOWSKI GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
60. TERESA SAMARZEWSKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY – 

CZŁONEK 
ZAŁOŻYCIEL 

 

61. MAREK KOMASIŃSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
62. ANNA WOJCIŃSKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
63. STANISŁAW CIEMNY GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
64. ALKSANDER POBUDKO  GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
65. KAROLINA STEFANIAK SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 

ORGANU 
DECYZYJNEGO 

66. ZBIGNIEW ĆMIELEWSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
67. ROMAN CHOLEWIŃSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
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68. JAN KANIEWSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
69. ALICJA GÓRSKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
70. SPÓŁDZIELNIA 

PRODUCENTÓW TRZODY 
CHLEWNEJ „GRUPA 
GOŁAŃCZ” 

GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  

71. KRYSTYNA RUSIEWICZ - 
WOŹNY 

SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 
ORGANU 
DECYZYJNEGO 

72. JOANNA LUBAWA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 
ORGANU 
DECYZYJNEGO 

73. BEATA MĄCZYŃSKA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 
ORGANU 
DECYZYJNEGO 

74. ADRZEJ DZIUMA SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 
ORGANU 
DECYZYJNEGO 

75. ALEKSANDER LAUK SPOŁECZNY ZWYCZAJNY – 
CZŁONEK 
ZAŁOŻYCIEL 

 

76. BŁAŻEJ CISOWSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 
ORGANU 
DECYZYJNEGO 

77. MARIA ZAGŁOBIŃSKA - 
PLONA 

SPOŁECZNY ZWYCZAJNY CZŁONEK 
ZARZĄDU 

78. JACEK GRZEBYTA GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
79. MAŁGORZATA 

BOBROWNICKA 
GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  

80. PAWEŁ FILUT GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  
81. ANNA JANAS SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
82. GRZEGORZ JANAS SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
83. SŁAWOMIR 

KOŁODZIEJCZAK 
GOSPODARCZY ZWYCZAJNY  

84. SZYMON MANIKOWSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
85. WIESŁAW SZCZEPAŃSKI SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
86. ŁUKASZ WACHOWIAK SPOŁECZNY ZWYCZAJNY  
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- Wzór Karty Weryfikacji Wniosku o dofinansowanie realizacji operacji 
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- Wzór Karty Pomocniczej dla celów konsultacyjno-doradczych Biura LGD  
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- Wzór Karty Oceny Wniosku Zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 
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- Wzory Kart Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów: „Małe Projekty” 
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- Wzory Kart Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów: „Odnowa i rozwój wsi” 
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- Wzory Kart Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów: 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicze” 
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- Wzory Kart Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów:  
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
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ZAŁACZNIK NR 2: Wzór ankiety na potrzeby monitorowania LSR udostępnianej 
beneficjentom działań. 
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