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Wstęp

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki powstało w 2007 roku, na początku 
liczyło 21 członków, z biegiem lat dołączyli do jego grona nowi przedstawiciele, obecnie liczy 112 osób. 
Na mapie Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy szukać nas na południowym- wschodzie, zaj-
mujemy obszar 10 gmin Powiatu Włocławskiego. Są to gminy: Boniewo, Brześć Kujawski, Chodecz, 
Choceń, Fabianki, Izbica kujawska, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek. 

Dzięki rocznym staraniom, dnia 4 sierpnia 2011 roku podpisaliśmy z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich -LSROR, otrzyma-
liśmy na ten cel ponad 15 mln zł, są to środki z osi 4 programu PO RYBY. Na terenie województwa są 
jeszcze cztery Lokalne Grupy Rybackie, które pozyskane środki przeznaczają na inwestycje skierowane 
na rozwój swojego obszaru działania. Środki zakontraktowane w Ministerstwie mają swoje konkretne 
przeznaczenie. Budżet podzielony został na sześć działań, które są z niego dofinansowane. Dwa z nich 
przeznaczone są dla Lokalnej Grupy Rybackiej, dofinansowanie przekazywane jest na działalność biura, 
promocję działań oraz projekty współpracy z innymi grupami rybackimi. Jednak to fundusze przezna-
czone na projekty realizowane przez beneficjentów stanowią lwią część środków, bo blisko 90 %. Wnio-
ski o dofinansowanie składać można było w ramach działań:

- Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora ry-
bactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej- 85 % dofinansowania, wnio-
skodawcą były sektory: publiczny oraz społeczny i gospodarczy;

-  Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa  
– 85 % dofinansowania, wnioskodawcą były sektory: publiczny oraz społeczny i gospodarczy;

- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej ob-
szary zależne od rybactwa- 60 % dofinansowania, wnioskodawcą był sektor społeczny i gospodarczy;

- Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy 
poza tym sektorem- 60 % dofinansowania, wnioskodawcą był sektor społeczny i gospodarczy.

W publikacji, którą macie Państwo przed sobą, przedstawione zostały przykłady zrealizowanych pro-
jektów, których beneficjentami byli przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego oraz publiczne-
go. Publikacja prezentuje przykłady projektów które wpłynęły na rozwój obszaru Stowarzyszenia.



Wzmocnienie konkurencyjności 
i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Opis prOjektu: Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w Brzeskim Centrum Kultury dzieci i młodzież mają 
możliwość uczestniczenia w kółkach zainteresowań z dziedziny muzyki, filmu i fotografii. 

Na organizowanych zajęciach uczestnicy poznają tajniki akustyki, elektroakustyki, aranżacji i pro-
dukcji muzycznej oraz dzięki zakupionemu mikserowi sprawdzają swoje umiejętności dj’skie. W pra-
cowni filmowej dzięki zakupionemu programowi, uczestnicy 
po zapoznaniu się z podstawami z zakresu montażu i obróbki 
filmowej mogą tworzyć filmy. Osoby chcące rozwijać zain-
teresowania fotograficzne, mogą uczestniczyć w zajęciach 
z zakresu wykonywania fotografii i obróbki zdjęć. Na te zajęcia 
zakupiony został cyfrowy aparat fotograficzny z możliwością 
nagrywania filmów w formacie HD, program do obróbki foto-
grafii oraz oświetlenie ledowe. 

Gmina: Brześć Kujawski
CałkOwity kOszt prOjektu: 19 965,45 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 13 080,45 zł
zakres prOjektu: Zakup wyposażenia do prowadzenia koła 
muzyczno-fotograficzno-filmowego dla dzieci i młodzieży
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Gmina: Chodecz
CałkOwity kOszt prOjektu: 40 394,94 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 32 417,33 zł
zakres prOjektu: Budowa małej infrastruktury 
turystycznej w miejscowości Uklejnica

Opis prOjektu: Beneficjent z Gminy Chodecz 
w  ramach projektu wybudował w miejscowo-
ści Uklejnica małą infrastrukturę turystyczną. 
W ramach dofinansowania powstała altanka ze 
stołami i ławkami oraz pomost wędkarski. Z po-
budowanej infrastruktury turystycznej mogą ko-
rzystać mieszkańcy terenu Stowarzyszenia oraz 
odwiedzający nas turyści. Celem projektu jest 
wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszaru Stowarzyszenia.

Gmina: Boniewo 
CałkOwity kOszt prOjektu: 167 233,10 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 134 368,03 zł
zakres prOjektu: Remont chodnika przy dro-
dze gminnej w Boniewie

Opis prOjektu: Gmina Boniewo w ramach 
operacji wyremontowała chodnik w centrum 
miejscowości Boniewo. Operacja ma na celu 
wzmocnienie konkurencyjności i utrzyma-
nie atrakcyjności miejscowości Boniewo po-
przez remont chodnika przy drodze gminnej. 
W pierwszym etapie wyremontowano chod-

nik na długości  600 m, wykonano zjazdy na posesje, odwodnienie, umieszczono znaki drogowe po-
ziome oraz pionowe,  zainstalowano bariery ochronne . Drugi etap inwestycji polegał na wykonaniu 
remontu chodnika na powierzchni  446 m2, oraz odwodnienia .
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Opis prOjektu: Dzięki zrealizowanej 
przez Gminę Brześć Kujawski ope-
racji przedmurze Starego Miasta 
w Brześciu Kujawskim zyskało nowy 
wygląd. Pierwszym etapem robót 
było usunięcie zgodnie z wytyczny-
mi konserwatorskimi zniszczonych 
fragmentów murków ceglanych, płyt 
scenicznych, schodów terenowych 
położonych na skarpie. Po zakończe-
niu robót rozbiórkowych zamonto-
wane zostały nowe stalowe schody 
terenowe, żeliwne słupki z łańcucha-
mi oraz wyremontowano ogrodzenie 
na skarpie. Zamontowane zostały 
nowe ławki, kosze na śmieci oraz postawionych zostało trzydzieści jeden stylowych lamp oświetleniowych. 
Cała skarpa Przedmurza została oczyszczona, usunięte zostały obumarłe drzewa, krzewy oraz zagajniki. 
Na starszych drzewach wykonane zostały zabiegi sanitarne- wycięto suche i połamane gałęzie. W ramach 
inwestycji posadzone zostały drzewa, na skarpach posadzono krzewy, wykonano ścieżki żwirowe. 

Gmina: Brześć Kujawski
CałkOwity kOszt prOjektu: 818 575,08 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 281 915,03 zł
zakres prOjektu: Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta w Brześciu Kujawskim

Gmina: Choceń
CałkOwity kOszt prOjektu: 67 650,00 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 24 302,14 zł
zakres prOjektu: Remont elewacji , budowa 
pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz 
zakup i montaż tablic informacyjnych na 
budynku dworca kolejowego

Opis prOjektu: Dzięki realizacji operacji przez 
Gminę Choceń budynek dworca kolejowego 
w Czerniewicach, który wpisany jest do reje-
stru zabytków, zyskał nowy wygląd. Naprawio-
no uszkodzenia w murze, naprawiono tynki 
zewnętrzne, pomalowano elewację i stolarkę, 
schody zewnętrzne wyłożono płytkami, wy-
mieniono tablicę informacyjną oraz wybudo-
wano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Opis prOjektu: Gmina Choceń w ramach dwueta-
powej operacji zrewitalizowała dwa parki na tere-
nie gminy oraz wyremontowała plac postojowy. 
W parku w miejscowości Śmiłowice odbudowano 
alejki, zakupiono elementy małej architektury, wy-
budowano plac rekreacyjny, scenę oraz boisko do 
siatkówki. Wykonano także roboty wodociągowe 
oraz ziemne, podłączona została także linia elektryczna i lampy oświetleniowe.

W centrum miejscowości Choceń wyremontowano plac postojowy, a stary park przy Urzędzie Gminy dzię-
ki dofinasowaniu zyskał nowy wygląd. W ramach początkowych robót wykonano przyłącza kanalizacyjne 
oraz wodociągowe, zamontowano linię energetyczną. Następnie wykonano nowe alejki parkowe, wzdłuż 
których zamontowano lampy oraz ławki. W centrum parku wybudowana została fontanna, wykonano 
nowe trawniki oraz posadzono dodatkowe drzewa i krzewy. W ramach operacji beneficjent wykonał do-
datkowo tablice z nazwami parków oraz ulic.

Gmina: Choceń 
CałkOwity kOszt prOjektu: 497 801,22 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 343 626,37 zł
zakres prOjektu: Rewitalizacja zespołów 
parkowych oraz remont placu postojowego na 
terenie Gminy Choceń 
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Gmina: Chodecz
CałkOwity kOszt prOjektu: 249 979,27 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 195 824,30 zł
zakres prOjektu: Przebudowa budynku Miasta i Gminy 
Chodecz objętego wojewódzką ewidencją zabytków 

Opis prOjektu: Dzięki środkom z PO RYBY budynek 
Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, który objęty jest wo-
jewódzką ewidencją zabytków, zyskał nowy wygląd. 
Wymieniony został dach, drzwi wejściowe, okna piw-
niczne, odnowiona została elewacja budynku. W ra-
mach operacji zlikwidowane zostały bariery architek-
toniczne dla osób niepełnosprawnych, przy drzwiach 
głównych zbudowany został podjazd dla osób niepeł-
nosprawnych. 

Gmina: Choceń
CałkOwity kOszt prOjektu: 50 212,32 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 31 247,27 zł
zakres prOjektu: Budowa małej infrastruktury 
turystycznej w miejscowości Wilkowiczki 

Opis prOjektu: Beneficjent w miejscowości Wilko-
wiczki w ramach realizowanej przez siebie inwestycji 
stworzył małą infrastrukturę turystyczną. Przy zbior-
niku wodnym postawił drewniany domek oraz molo. 
Cały teren infrastruktury został ogrodzony.
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Gmina: Fabianki 
CałkOwity kOszt prOjektu: 145 934,04 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 100 848,72 zł
zakres prOjektu: Budowa alei spacerowej z oświe-
tleniem oraz remont pomostu kąpielowego nad 
jeziorem Chełmica
Opis prOjektu: W ramach projektu gmina Fa-
bianki wybudowała aleję spacerową z kostki 
betonowej o szerokości 2 metrów prowadzącą 
bezpośrednio do plaży nad Jeziorem Chełmica. 
Wzdłuż alei zamontowanych zostało sześć lamp 
parkowych, które po zmroku oświetlają miejsce 
spacerów. Przy plaży znajdował się zniszczony 
pomost kąpielowy, który w ramach realizacji 
przedsięwzięcia został wyremontowany. Aleja 
spacerowa nad Jeziorem Chełmica stała się kolej-
nym miejscem atrakcyjnym turystycznie na ma-
pie Stowarzyszenia.

Gmina: Lubień Kujawski 
CałkOwity kOszt prOjektu: 186 280,25 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 128 730,25 zł
zakres prOjektu: Przebudowa trasy spacerowo – widokowej nad 
Jeziorem Lubieńskim
Opis prOjektu: W ramach re-
alizowanej operacji Gmina Lu-
bień Kujawski przebudowała 
trasę spacerowo-widokową 
przy Jeziorze Lubieńskim. 
Wzdłuż brzegu jeziora wyko-
nana została z kostki betono-
wej ścieżka o długości 605 
metrów oraz szerokości 2,5 do 
3,5 m. Ścieżka przebiega czę-
ściowo przez tereny zalesione, 
w miejscach ciekawych wido-
kowo zamontowane zostały 
ławki parkowe. Z punków widokowych można podziwiać taflę jeziora oraz bryłę neogotyckiego kościoła 
parafialnego. Wzdłuż trasy wymienionych zostało 19 lamp.
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Gmina: Fabianki 
CałkOwity kOszt prOjektu: 367 233,71 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 219 454,00 zł
zakres prOjektu: Rewitalizacja parku w miej-
scowości Szpetal Górny 

Opis prOjektu: W ramach realizowanego pro-
jektu  Gmina Fabianki zrewitalizowała park w 
miejscowości  Szpetal Górny. Pierwsze roboty 
dotyczyły usunięcia drzewa i krzewów będą-
cych w złym stanie, w ich miejsce dokonano 
nowych nasadzeń. Utworzono nowe trawniki, 
ścieżki wyłożono kostką brukową, wzdłuż nich 
zamontowano ławki parkowe i kosze na śmie-
ci. Realizacja tego przedsięwzięcia podniosła 
wartość krajobrazową i rekreacyjną parku, stał 
się on atrakcyjnym miejscem wypoczynku.

Gmina: Lubraniec
CałkOwity kOszt prOjektu: 188 134,65 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 130 011,75 zł
zakres prOjektu: Budowa pomostu spacerowego 
z balkonami widokowymi w Lubrańcu 

Opis prOjektu: Gmina Lubraniec w ramach inwe-
stycji wybudowała pomost spacerowy z balkonami 
widokowymi. Z wybudowanego drewnianego po-
mostu, który ma blisko 196 m2 , rozciąga się widok 
na zbiornik wodny oraz park rekreacyjno-rozrywko-
wy nad Dunajem.
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Gmina: Izbica Kujawska
CałkOwity kOszt prOjektu: 239 296,56 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 165 367,54 zł
zakres prOjektu: Budowa małej infrastruktu-
ry technicznej nad Jeziorem Długie

Opis prOjektu: Dzięki realizacji operacji 
przez Gminę Izbica Kujawska powstało miej-
sce, w którym można ciekawie i aktywnie 
spędzić czas. Pierwszym etapem projektu 
było oczyszczenie terenu z traw, chwastów, 
wykarczowanie krzewów i przeszkadzają-
cego drzewostanu oraz nawiezienie piasku. 
Gdy teren był już oczyszczony rozpoczęto 
budowę boiska do piłki siatkowej oraz pla-
cu zabaw. Dla najmłodszych zamontowa-
no huśtawkę wagową, zestaw zabawowy 
składający się z wieży z dachem, pomostu 
wiszącego, przelotni drewnianej, zjeżdżalni 
oraz drabinki krzyżakowej, dla bezpieczeń-
stwa maluchów plac zabaw został ogrodzo-
ny. Na plaży stworzono także miejsce do 
relaksu, postawiono 12 ławek, dwie drew-
niane altany z dachem oraz wymurowano 
palenisko.
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Gmina: Izbica Kujawska
CałkOwity kOszt prOjektu: 83 393,48 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 57 204,64 zł
zakres prOjektu: Budowa placu zabaw dla dzieci

zakres prOjektu: W ramach realizacji projektu Gmina 
Izbica Kujawska wybudowała plac zabaw dla dzieci. 
Na początku ogrodzono teren placu zabaw dla bez-
pieczeństwa użytkowników, następnie zamontowa-
ne zostały elementy placu zabaw. Postawiono duży 
zestaw zabawowy z wieżą i zjeżdżalnią, karuzelę, 
huśtawkę, bujaki sprężynowe, piaskownicę, ławki do 
siedzenia i kosz na śmieci. Zamontowano również 
zjazd linowy oraz huśtawkę „Bocianie gniazdo”

Gmina: Lubanie 
CałkOwity kOszt prOjektu: 106 485,06 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 58 578,00 zł
zakres prOjektu: Remont i modernizacja parkingu 
w miejscowości Lubanie

Opis prOjektu: Gmina Lubanie w ramach realizowa-
nej inwestycji wyremontowała parking oraz chod-
niki przyległe do budynku Urzędu Gminy. Dzięki 
temu uporządkowany został układ parkowania oraz 
komunikacji w obrębie przestrzeni publicznej. 
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Gmina: Włocławek 
CałkOwity kOszt prOjektu: 74 650,48 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 51 587,73 zł
zakres prOjektu: Budowa małej infrastruk-
tury turystycznej w miejscowości Dąb Polski 

Opis prOjektu: Na terenie Gminy Włocławek 
istnieją bardzo dobre warunki do rozwoju 
turystyki i rekreacji. Jednym z takich miejsc 
jest Jezioro Żwirowe Duże, które ma dobrze 
rozwiniętą i urozmaiconą linię brzegową. 
Jest to idealne miejsce do uprawiania węd-
karstwa. Gmina w ramach zaplanowanej 
operacji wybudowała pomost wędkarski 
o długości 24 m i powierzchni około 77 m2 

z podestami dla wędkarzy.

Gmina: Boniewo
CałkOwity kOszt prOjektu: 295 179,51 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 200 000,00 zł
zakres prOjektu: Stworzenie izby tradycji rybackiej 
i historii powstawania jezior na Kujawach

Opis prOjektu: Beneficjent w miej-
scowości Kaniewo w ramach ope-
racji zaplanował stworzenie izby 
tradycji rybackiej i historii powsta-
wania jezior na Kujawach. Wybu-
dowany został budynek, w którym 
zamontowano witryny, infokioski 
oraz monitory dotykowe z treścia-
mi dotyczącymi rybactwa. Osoby 
odwiedzające izbę mogą zoba-
czyć zgromadzone tam eksponaty 
przedstawiające historię rybactwa, 
są to m.in. stare wędki, sieci, zdję-
cia. Dodatkową atrakcją izby są 
akwaria z rybami.
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Gmina: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Lubień 
Kujawski, Lubanie, Lubraniec, Izbica Kujawska, Włocławek
CałkOwity kOszt prOjektu: 19164,89 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 16273,15 zł
zakres prOjektu: Promocja obszaru LSROR poprzez organizację spotkania

Opis prOjektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Choceniu w ramach projektu zrealizowała zadania, które miały 
na celu promocję obszaru LSROR. Zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Pochwalmy się tym co mamy” dla 
dzieci i młodzieży z terenu Stowarzyszenia. Głównym elementem operacji było zorganizowanie spotkania, 
w którego harmonogramie były wystąpienia prelegentów, którzy opowiedzieli uczestnikom o ciekawych, 
wartych odwiedzenia miejscach regionu, między innymi o skansenie w Kłóbce. Zaproszeni goście wysłu-
chali krótkich wykładów o historii regionu i ekologii na obszarze oraz atrakcjach będących atutami terenu 
Dorzecza Zgłowiączki.

W programie spotkania 
znalazły się również takie 
atrakcje, jak: pokaz robienia 
masła, warsztaty z twórca-
mi ludowymi. Niewątpli-
wym urozmaiceniem były 
występy artystyczne. Dla 
uczestników zorganizowa-
no degustację potraw re-
gionalnych.
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W z m o c n i e n i e   k o n k u r e n c yj n o ś c i 

Gmina: Choceń
CałkOwity kOszt prOjektu: 35 106,96 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 29 840,91 zł
zakres prOjektu: Budowa małej infrastruktury 
turystycznej w miejscowości Siewiersk

Opis prOjektu: Beneficjent w ramach opera-
cji wybudował małą infrastrukturę turystycz-
ną w miejscowości Siewiersk. Wybudowana 
została drewniana altana z domkiem oraz 
zakupione zostały krzesła i stół. Na zbiorniku 
wodnym wybudowano molo, z którego ko-
rzystać mogą mieszkańcy oraz turyści.

Gmina: Choceń
CałkOwity kOszt prOjektu: 39 003,24 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 32 456,60 zł
zakres prOjektu: Budowa małej infra-
struktury turystycznej w miejscowości 
Wilkowice

Opis prOjektu: Beneficjent w miejsco-
wości Wilkowice wybudował małą infra-
strukturę turystyczną. Na terenie Stowa-
rzyszenia powstało miejsce, w którym 
można spędzić czas przy zbiorniku wod-
nym. W ramach operacji wybudowany 
został podjazd z miejscami postojowymi, 
drewniana altana z wyposażeniem oraz 
molo.
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Restrukturyzacja lub reorientacja 
działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja 

zatrudnienia osób mających pracę związaną 
z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia  

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
17



R e s t R u k t u R y z a c j a  l u b  R e o R i e n ta c j a

Gmina: Boniewo
CałkOwity kOszt prOjektu: 184 747,95 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 110 699,61 zł
zakres prOjektu: Założenie działalności agroturystycznej
Opis prOjektu: Beneficjent w ramach realizowanej operacji zaadoptował budynek mieszkalny na potrzeby pro-
wadzenia działalności agroturystycznej w miejscowości Łączewna. Koszty operacji, oprócz robót budowlanych, 
obejmowały zakup wyposażenia pomieszczeń. Do pokoi zakupiono łóżka, szafy, komody. Dla wygody gości 
powstał także salon z kanapami i telewizorem oraz kuchnia posiadająca wszystkie niezbędne urządzenia.

Gmina: Boniewo
CałkOwity kOszt prOjektu: 102 621,78 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 49 000,00 zł
zakres prOjektu: Stworzenie łowiska dla 
wędkarzy oraz zakup niezbędnego wypo-
sażenia do świadczenia usług rekreacyjnych

Opis prOjektu: W miejscowości Kaniewo 
beneficjent w ramach projektu stworzył ło-
wisko dla wędkarzy o powierzchni 10 arów. 
W ramach operacji wykonane zostały po-
mosty dla wędkarzy, zakupione zostały 
łódki z wiosłami oraz akcesoria wędkarskie. 
Przy zbiorniku wodnym dla wygody węd-
karzy postawiono meble ogrodowe.
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R e s t R u k t u R y z a c j a  l u b  R e o R i e n ta c j a

Gmina: Brześć Kujawski
CałkOwity kOszt prOjektu: 634 965,79 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 260 100,00 zł
zakres prOjektu: Zakup maszyn na potrzeby prowa-
dzonej działalności
Opis prOjektu: Przedsiębiorca z Gminy Brześć Ku-
jawski aby móc prowadzić działalność polegającą 
na budowie, oczyszczaniu, rekultywacji zbiorników 
wodnych zakupił w ramach projektu sprzęt. Przyzna-
ne dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup 
spycharki gąsienicowej, koparki gąsienicowej, nacze-
py niskopodwoziowej oraz wózka do tej naczepy.
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Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwój usług na rzecz społeczności 
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

20



Podnoszenie wartości

Gmina: Chodecz
CałkOwity kOszt prOjektu: 22 699,17 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 10 600,00 zł
zakres prOjektu: Zakup wyposażenia pizze-
rii oraz przebudowa ogródka letniego

zakres prOjektu: Przedsiębiorca z Chodcza 
w ramach operacji wyposażył lokal gastro-
nomiczny oraz przebudował ogródek letni. 
W ramach inwestycji zakupiony został sprzęt 
muzyczny, ekran oraz projektor. W lokalu wy-

remontowana została podłoga oraz wymieniona tapicerka. Aby podnieść standardy lokalu jego właścicielka 
dostawiła ściany do ogródka letniego oraz zamontowała w nim ogrzewanie, krzesła zyskały nowe pokrowce.

Gmina: Chodecz
CałkOwity kOszt prOjektu: 16 146,97 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 9 652,78 zł
zakres prOjektu: Wyposażenie gabinetu 
kosmetycznego

zakres prOjektu: Przedsiębiorca w miej-
scowości Chodecz w ramach realizacji 
projektu wyposażył gabinet kosmetyczny. 
Zakupione zostały frezarka do paznokci, 
urządzenie podologiczne, mini wieża, 
przenośne urządzenie do opalania natry-
skowego, lampa do paznokci, autoklaw 
oraz elektryczny fotel kosmetyczny.
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Podnoszenie wartości

Gmina: Boniewo
CałkOwity kOszt prOjektu: 96 574,80 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 47 109,66 zł
zakres prOjektu: Wyposażenie dwóch gabinetów 
stomatologicznych

Opis prOjektu: Beneficjent z gminy Boniewo zreali-
zował projekt , który polegał na zakupie urządzeń do 
gabinetów stomatologicznych w miejscowościach 
Jerzmanowo i Boniewo. W ramach operacji zaku-
piony został m.in. unit stomatologiczny, urządzenie 
elektrochirurgiczne, bezprzewodowe urządzenia do 
wypełniania kanałów.

Gmina: Izbica Kujawska
CałkOwity kOszt prOjektu: 86 600,00 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 42 321,95 zł
zakres prOjektu: Zakup sprzętu wypoczyn-
kowo-rekreacyjnego na potrzeby ośrodka 
wypoczynkowego

Opis prOjektu: Beneficjent z gmi-
ny Izbica Kujawska w ramach 
realizacji operacji zakupił trzy 
domki holenderskie, cztery czte-
roosobowe rowery wodne oraz 
cztery kajaki dwuosobowe. Dzięki 
dofinansowaniu poszerzył ofertę 
swojego ośrodka wypoczynko-
wego.
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Podnoszenie wartości

Gmina: Fabianki
CałkOwity kOszt prOjektu: 147 749,05 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 88 649,00 zł
zakres prOjektu: Utworzenie lokalu gastro-
nomicznego

Opis prOjektu: W miejscowości Cyprianka przedsiębiorca 
w ramach realizowanej operacji utworzył lokal gastrono-
miczny. Koszty obejmowały wykonanie instalacji centralne-
go ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do loka-
lu zakupione zostało wyposażenie kuchenne, klimatyzatory 
oraz sprzęt nagłaśniający.

Gmina: Włocławek
CałkOwity kOszt prOjektu: 25 765,48 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 13 972,08 zł
zakres prOjektu: Utworzenie gabinetu terapii pedagogicznej

Opis prOjektu: W miejsco-
wości Nowa Wieś powstał 
gabinet terapii pedago-
gicznej. Pomieszczenie 
w którym powstał gabinet 
zostało wyremontowane, 
właścicielka w ramach 
projektu zakupiła aparat 
EEG Biofeedback, literatu-
rę fachową, gry, sprzęt do 
badań. W projekcie prze-
widziane były także koszty 
szkoleń specjalistycznych.
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Podnoszenie wartości

Gmina: Choceń
CałkOwity kOszt prOjektu: 111 315,00 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 49 999,99 zł
zakres prOjektu: Zakup koparki

Opis prOjektu: Gminna Spółka Wodna Choceń zrealizowała 
operację, która polegała na zakupie koparki. Dzięki inwestycji 
Spółka może świadczyć usługi w zakresie naprawy, konser-
wacji oraz budowy urządzeń melioracji podstawowej i szcze-
gółowej.

Gmina: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Lubień Kujawski, 
Lubanie, Lubraniec, Izbica Kujawska, Włocławek
CałkOwity kOszt prOjektu: 93 780,90 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 45 700,00 zł
zakres prOjektu: Rozwój firmy prowadzącej działalność rozrywkową

Opis prOjektu: Przedsiębiorcy w ramach realizacji operacji zakupili dodatkowe wyposażenie do prowa-
dzonej przez siebie działalności, jest to: scena wraz z zadaszeniem, pawilon oraz podesty. Dzięki realizacji 
operacji firma rozszerzyła swoją ofertę o działalność rozrywkową i rekreacyjną m.in. o imprezy plenerowe, 
koncerty, pokazy.

24



Podnoszenie wartości

Gmina: Lubanie 

CałkOwity kOszt prOjektu: 59 343,87 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 31 262,12 zł
zakres prOjektu: Remont oraz zakup wyposażenia 
do gabinetu odnowy biologicznej

Opis prOjektu: Beneficjent z Gminy Lubanie w ra-
mach realizacji operacji wyremontował pomieszcze-
nia gabinetu odnowy biologicznej i dostosował je 
dla osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji opera-
cji gabinet zyskał nowe wyposażenie w postaci stołu 
rehabilitacyjnego, leżanki, fotela do masażu, lamp 
oraz różnych urządzeń do ćwiczeń.

Gmina: Izbica Kujawska 
CałkOwity kOszt prOjektu: 58 990,00 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 24 476,00 zł
zakres prOjektu: Zakup specjalistycznego sprzętu 
diagnostycznego na potrzeby weterynarii

Opis prOjektu: Beneficjent w ramach operacji wy-
posażył w dodatkowy sprzęt gabinet weterynaryjny 
w Izbicy Kujawskiej. Dzięki dofinansowaniu zakupio-
ne zostały ultrasonograf, analizator moczu oraz ana-
lizatory biochemiczny i hematologiczny, waga wete-
rynaryjna, lampa zabiegowo- diagnostyczna.
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Podnoszenie wartości

Gmina: Brześć Kujawski
CałkOwity kOszt prOjektu: 592 723,47 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 288 954,00 zł
zakres prOjektu: Wybudowanie warsztatu mechaniki samochodowej 

zakres prOjektu: Przedsiębiorca w miej-
scowości Pikutkowo w ramach operacji 
wybudował warsztat mechaniki samocho-
dowej. Zakres robót obejmował wykonanie 
robót ziemnych i fundamentowych, prace 
przy nadziemiu, wykonanie dachu, wsta-
wienie okien, drzwi, bramy segmentowej, 
wykończenie elewacji, prace instalacyjne 
oraz wykończenie wnętrza budynku.

Gmina: Choceń
CałkOwity kOszt prOjektu: 42 014,38 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 20 494,81 zł
zakres prOjektu: Zakup wyposażenia do 
sklepu spożywczego

Opis prOjektu: Przedsiębiorca z Gminy Choceń w ramach re-
alizowanej operacji zakupił wyposażenie do prowadzonego 
przez siebie sklepu spożywczego w miejscowości Choceń.  Do 
pomieszczenia sklepowego wstawiono nowe regały, regały 
chłodnicze, zamrażarkę, lady. Beneficjent zakupił także czytniki 
kodów, zestaw komputerowy, drukarkę fiskalną, wózki skle-
powe, koszyki na zakupy, wagę oraz w sklepie zamontowany 
został system telewizji przemysłowej. 
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Podnoszenie wartości

Gmina: Boniewo
CałkOwity kOszt prOjektu: 106 974,63 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 47 100,00 zł
zakres prOjektu: Budowa i wyposażenie wędzarni ryb

Opis prOjektu: Przedsiębiorca z gminy Boniewo zreali-
zował operację polegającą na budowie wędzarni oraz 
stworzeniu zaplecza potrzebnego do przechowywania, 
wędzenia oraz sprzedawania wędzonych ryb. W miej-
scowości Kaniewo wybudowana została z cegieł i kamie-
nia wędzarnia, w której w tradycyjny sposób wędzone 
może być około 70 ryb. Wnioskodawca w ramach pro-
jektu zakupił także dwie chłodziarko-zamrażarki, w któ-
rych przechowywane są świeże ryby przeznaczone do 
wędzenia oraz te już uwędzone. Blisko wędzarni posta-
wione zostały altany oraz meble ogrodowe, w których 
klienci na świeżym powietrzu mogą spożywać świeżo 
wędzone ryby. Przedsiębiorca, aby móc poszerzyć grono 
klientów, zakupił w ramach projektu mobilną wędzarnię 
w której wędzi ryby na festynach oraz innych imprezach.

Gmina: Choceń
CałkOwity kOszt prOjektu: 22 808,00 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 13 684,80 zł
zakres prOjektu: Zakup fantomów do nauki 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Opis prOjektu: W ramach operacji zakupione 
zostały dwa fantomy, jeden to fantom do 
nauki podstawowych czynności ratujących 
zdrowie i życie, drugi to fantom do nauki 
zaawansowanych czynności ratujących zdro-
wie i życie. Dzięki inwestycji, szkolenia jakie 
prowadzi beneficjent z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej zostały 
poszerzone o nową ofertę.
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Ochrona środowiska lub dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od 
rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności 
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia  
w wyniku klęski żywiołowej
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OchrOna śrOdOwiska
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Gmina: Brześć Kujawski 
CałkOwity kOszt prOjektu: 1 087 605,68 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 396 730,09 zł
zakres prOjektu: Odbudowa szlaku wodnego na 
rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim

Opis prOjektu: Gmina Brześć Kujawski w ramach re-
alizowanej operacji pogłębiła dno rzeki Zgłowiącz-
ki na obszarze około 3 tyś. m2, na rzece zostały wy-
konane dwa pływające pomosty o długości 10 m. 
Teren przy rzece został zagospodarowany poprzez 
utworzenie ścieżek, chodników, placu rekreacyj-
nego oraz wykonanie oświetlenia. Przestrzeń re-
alizowanej inwestycji uzupełniona została o ławki, 
ogrodzenia, kosze na śmieci, stoliki do gry w sza-
chy oraz siłownię plenerową.



OchrOna śrOdOwiska
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Gmina: Choceń
CałkOwity kOszt prOjektu: 365 170,97 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 285 439,26 zł
zakres prOjektu: Ochrona środowiska poprzez 
ukształtowanie trasy regulacyjnej linii brzego-
wej Jeziora Borzymowskiego, udrożnienie szlaku 
wodnego na rzece między Jeziorem Krukowskim 
a Borzymowskim, odbudowa zastawek na Jeziorach 
Krukowskim i Ługowiska oraz renaturalizacja Jezio-
ra Krukowskiego i Borzymowskiego wraz z wyspą 
poprzez odbudowę obszarów zadrzewionych

zakres prOjektu: Najbardziej widoczną zmianą jaka 
jest widoczna po realizacji przez Gminę Choceń ope-
racji jest ukształtowanie trasy regulacyjnej linii brze-
gowej, usunięte zostało trzcinowisko nadmiernie 
zarastające brzegi jeziora, dzięki temu główna plaża, 
która stanowi atrakcję turystyczną gminy, zyskała 
nowy wygląd.

Udrożniony został szlak wodny łączący Jezioro Bo-
rzymowskie i Krukowskie oraz odbudowane zostały 
zastawki na Jeziorze Krukowskim i Ługowiskach. 
W ramach realizowanej operacji posadzone zostały 
drzewa wzdłuż linii brzegowej nad Jeziorem Krukow-
skim i Borzymowskim oraz na terenie wyspy. Wysy-
pane zostało 750 m3 piasku na brzeg Jeziora Borzy-
mowskiego, dzięki temu zabiegowi wzrosła wartość 
krajobrazowa i rekreacyjna akwenu oraz zwiększyła 
się ochrona brzegów jeziora przed zniszczeniami. Na 
terenie plaży wybudowane zostały dwa domki, je-
den z nich pełni funkcję sanitarną, a drugi jest stacją 
monitoringu.



OchrOna śrOdOwiska

Gmina: Lubraniec
CałkOwity kOszt prOjektu: 85 687,93 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 85 687,93 zł
zakres prOjektu: Renaturyzacja stawu

Opis prOjektu: Osoba prywatna w miej-
scowości Czajno zrealizowała inwesty-
cję polegającą na renaturyzacji stawu. 
W ramach operacji oczyszczono dno 
stawu z namułów oraz uformowano na-
sypy. Dzięki realizacji inwestycji zbiornik 
wodny w miejscowości Czajno został 
przywrócony do pierwotnego stanu.
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Gmina: Lubień Kujawski 
CałkOwity kOszt prOjektu: 179 915,73 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 146 242,72 zł
zakres prOjektu: Ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubień

Opis prOjektu: Inwestor, którym była Gmina Lubień Kujawski zrealizował operację polegająca na ukształ-
towaniu linii brzegowej Jeziora Lubień, które położone jest w centrum Lubienia Kujawskiego i stanowi 
ważny element w krajobrazie miasta. Powierzchnia jeziora była nadmiernie porośnięta trzciną, a dno za-
mulone. W ramach operacji ukształtowano oraz ustabilizowano linię brzegową jeziora,  odkłady z urobku 
zostały odpowiednio uformowane wzdłuż linii brzegowej, co wpłynęło na uatrakcyjnienie środowiska 
przyrodniczego. Dodatkowo wykonano 115 metrów ogrodzenia oraz zamontowano 5 ławek parkowych.



OchrOna śrOdOwiska

Gmina: Włocławek
CałkOwity kOszt prOjektu: 47 678,58 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 32 948,60 zł
zakres prOjektu: Zabezpieczenie i oznakowanie jede-
nastu pomników przyrody na terenie Gminy Włocławek

Opis prOjektu: Nadleśnictwo Włocławek w ramach ope-
racji zabezpieczyło oraz oznakowało pomniki przyrody na 
terenie gminy Włocławek. W miejscowości Telążna Leśna 
oznaczono 2 pomniki, w miejscowości Dąb Wielki 4 po-
mniki, w Warząchewce Polskiej oznaczono 3  pomniki, 
a w miejscowości Józefowo 2. Każdy z pomników przy-
rody został ogrodzony drewnianymi balami, ustawiono 
tablice z informacją o formie ochrony przyrody oraz każdy 
pomnik otrzymał tabliczkę informacyjną informującą, że 
jest to pomnik przyrody.

Gmina: Choceń
CałkOwity kOszt prOjektu: 55 069,20 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 46 808,82 zł
zakres prOjektu: Zakup pompy przeciwpowodziowej do 
usuwania szkód powstałych w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze 

Opis prOjektu: Ochotnicza Straż Po-
żarna w Śmiłowicach zakupiła w ra-
mach projektu pompę przeciwpo-
wodziową, która służy do osuszania 
terenów podtopionych podczas po-
wodzi. Zestaw jaki został zakupiony 
jest w pełni wyposażoną, gotową do 
akcji jednostką.
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OchrOna śrOdOwiska

Opis prOjektu: Osoba prywatna w miejscowości Wilko-
wiczki zrealizowała inwestycję polegająca na rekultywacji 
zbiornika wodnego. W ramach operacji oczyszczono dno 
stawu z namułów oraz uformowano nasypy. Dzięki realizacji 
inwestycji zbiornik wodny w miejscowości Wilkowiczki zo-
stał przywrócony do pierwotnego stanu.

Gmina: Chodecz
CałkOwity kOszt prOjektu: 93 559,62 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 76 688,21 zł
zakres prOjektu: Ochrona środowiska na-
turalnego poprzez rekultywację i regulację 
zbiornika wodnego

Opis prOjektu: W miejscowości Prosno 
osoba prywatna zrealizowała operację 
polegającą na bagrowaniu, faszynowaniu, 
czyszczeniu oraz odmuleniu stawu. Po 
oczyszczeniu zbiornika poprawione zosta-
ły jego skarpy oraz groble. Dzięki środkom 
z programu PO RYBY przywrócono zbiornik 
wodny w miejscowości Prosno do stanu 
pierwotnego.
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Gmina: Choceń
CałkOwity kOszt prOjektu: 65 170,20 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 52 983,90 zł
zakres prOjektu: Rekultywacja zbiornika 
wodnego w miejscowości Wilkowiczki



OchrOna śrOdOwiska

Gmina: Siewiersk
CałkOwity kOszt prOjektu: 21 626,03 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 21 626,03 zł
zakres prOjektu: Rekultywacja zbiornika wodnego

Opis prOjektu: Prywatna osoba w miejscowości 
Siewiersk wykonała inwestycję, która miała na celu 
rekultywację zbiornika wodnego. W ramach operacji 
oczyszczono dno stawu z namułów oraz uformowa-
no nasypy. Dzięki realizacji inwestycji zbiornik wod-
ny w miejscowości Siewiersk został przywrócony do 
pierwotnego kształtu.

Gmina: Wilkowice
CałkOwity kOszt prOjektu: 24 645,42 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 24 645,42 zł
zakres prOjektu: Rekultywacja zbiornika wodnego

zakres prOjektu: W miejscowości Wilkowice prywat-
ny inwestor zrealizował operację, dzięki której zbiornik 
wodny w tej miejscowości powrócił do pierwotnego 
stanu. Zbiornik został oczyszczony z mułu, usunięta 
została roślinność, która powodowała zarastanie zbior-
nika. Na koniec wykonane zostało plantowanie skarp.
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Funkcjonowanie 
Lokalnej Grupy Rybackiej
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Funkcjonowanie LokaLnej Grupy rybackiej
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Gmina: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Lubień Ku-
jawski, Lubanie, Lubraniec, Izbica Kujawska, Włocławek
zakres prOjektu: Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej

Opis prOjektu: Stowarzyszenie w ramach swojej 
działalności organizuje wiele zadań, które mają na 
celu promocję obszaru Stowarzyszenia oraz fun-
duszy unijnych. W 2012 roku zorganizowaliśmy 10 
festynów „Ryba z Gwiazdą” w każdej z gmin Stowa-
rzyszenia. W latach 2013 i 2014 dzieci i młodzież 
z każdej gminy mogły wziąć udział w warsztatach 
plastycznych, które zakończone były konkursem 
z nagrodami oraz wystawą prac. Aby promować 
jedzenie ryb zorganizowaliśmy pokaz filetowania 
oraz 30 pokazów kulinarnych. W 2013 roku przepro-
wadziliśmy dwudniowy turniej koszykówki, a 200 
rowerzystów z terenu Stowarzyszenia wzięło udział 
w dwóch zorganizowanych przez nas rajdach. Dla 
organizacji pozarządowych zorganizowaliśmy 
Konkurs Świąteczny, w których nagrodziliśmy naj-
lepsze potrawy bożonarodzeniowe oraz dekoracje. 
W ramach funkcjonowania zorganizowaliśmy wiele 
szkoleń dla wnioskodawców oraz beneficjentów. 
W kalendarzu wydarzeń mieliśmy także konferencje 
i spotkania. 

Rajd rowerowy 2014

Festyn „Ryba z Gwiazdą” 2014

Pokaz z filetowania ryb 2013

Warsztaty plastyczne 2014

Konkurs Świąteczny 2014



Funkcjonowanie LokaLnej Grupy rybackiej
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Turniej koszykówki 2013

Konferencja 2014

Szkolenie dla wnioskodawców 2013

Pokazy kulinarne 2014 Warsztaty plastyczne 2013



Wsparcie na rzecz współpracy 
międzyregionalnej i międzynarodowej
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Gmina: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Lubień Ku-
jawski, Lubanie, Lubraniec, Izbica Kujawska, Włocławek
zakres prOjektu: Wydruk publikacji pt: „Bogactwo Dorzecza Zgłowiączki”

Opis prOjektu: W ramach realizacji zadania Stowa-
rzyszenie wydało publikację, w której umieszczone 
zostały liczne zdjęcia oraz opisy ciekawych miejsc 
znajdujących się na terenie Stowarzyszenia. Publi-
kacja została wydana w języku polskim w nakła-
dzie 1500 sztuk oraz w wersji angielskiej w nakła-
dzie 1000 sztuk.

zioro stanowi rezerwat geomorfologiczny, utworzony w celu zabezpieczenia osadów. Jaka 
tajemnica kryje się w osadach? Badając pyłki roślinne znajdujące się w osadach badacze 
są w stanie rozpoznać gatunki roślin, jakie dawno temu rosły w pobliżu jeziora oraz opisać 
zmiany warunków klimatycznych i wodnych.

Warto zobaczyć

Gminę Włocławek cechuje atrakcyjność kulturowa, wiąże się ona z bogatą historią tych 
ziem oraz licznymi reliktami architektury. Daje to turyście możliwość połączenia wypoczyn-
ku z celami poznawczymi.
Na terenie gminy jest wiele atrakcyjnych obiektów kultury materialnej. Gmina jest bogata 
w rozproszone pałace i dworki, kościoły, chaty kujawskie. 

Na szczególną uwagę zasługują: 

Pałace, dworki, parki podworskie
n Dębice – zespół dworsko – parkowy. Jest to kompleks dziewięciu budynków: dwór, rząd-

cówka, stajnia, wozownia, stodoła, obora, spichlerz, warsztat, czworaki. Park podworski 
z końca XVIII wieku.

n Kruszynek – dwór murowany z połowy XIX w. z pozostałością parku.
n Smólsk – zespół dworsko – pałacowy z pierwszej połowy XIX w. Dwór murowany. Park 

dworski. 
n Świętosław – zespół dworsko-pałacowy murowano- drewniany z przełomu XVIII i XIX wie-

ku. Zabudowania gospodarcze: kuźnia, obora, stajnia, stodoła, śpichlerz, czworak. Park 
dworski z pozostałością alei lipowej.

n Wistka Królewska – zespół dworski z pierwszej połowy XIX w. resztki parku

Chaty kujawskie
n Skoki duże - chata kryta strzechą (powstała w latach 1850 -1887), obok żuraw.
n Dąb Polski – chałupa z 1918 r. 
n Przerytka - dom drewniany nr 17 z 1918 roku. 
n Wójtowskie - dom drewniany z 1917 r. i dom drewniany z połowy XIX w. 
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 Na mapie województwa kujawsko-pomorskiego najbardziej wysuniętym na po-
łudnie powiatem jest powiat włocławski, przez którego północną część przepływa 
rzeka Wisła. W 2007 roku działacze dziesięciu gmin tego powiatu, tj. Boniewa, 
Brześcia Kujawskiego, Chocenia, Chodcza, Fabianek, Izbicy Kujawskiej, Lubania, 
Lubienia Kujawskiego, Lubrańca oraz Włocławka postanowili połączyć się w part-
nerstwo. Powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza 
Zgłowiączki. 

 Obszar gmin jest zróżnicowany i posiada wiele atrakcji turystycznych. Podróżni-
ków, których interesuje historia i architektura zaciekawią liczne dworki oraz parki 
przydworskie, które rozmieszczone są na obszarze wszystkich dziesięciu gmin 
wchodzących w skład stowarzyszenia.

 Liczne jeziora z plażami, pomostami i odpowiednią infrastrukturą zachęcają tu-
rystów do odpoczynku, podziwiania przyrody oraz uprawiania sportów wodnych. 

 Wstęp

3
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Gmina: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, 
Chodecz, Fabianki, Lubień Kujawski, Luba-
nie, Lubraniec, Izbica Kujawska, Włocławek
CałkOwity kOszt prOjektu: 176 199,90 zł
wysOkOść dOfinansOwania: 176 199,90 zł
zakres prOjektu: Zamontowanie w 10 gminach terenu Stowa-
rzyszenia kompletów urządzeń siłowni zewnętrznych

Opis prOjektu: W takich miejscowo-
ściach jak: Boniewo, Wieniec, Chodecz, 
Choceń , Chełmica Duża, Kazanie, Luba-
nie, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, 
oraz Nowa Wieś Stowarzyszenie zamon-
towało 10 kompletów urządzeń siłowni 
zewnętrznych. Inwestycja ma na celu 
promocję Lokalnych Grup Rybackich 
z województwa kujawsko-pomorskiego 
oraz rozwój obszaru LGR, poprzez bu-
dowę małej infrastruktury turystycznej, 
z której będzie mógł korzystać każdy 
mieszkaniec LGR oraz turyści odwie-
dzający nasz obszar. W każdej z gmin 
zamontowanych zostało 7-8 urządzeń 
takich jak: wioślarz, wyciąg górny i prasa 
nożna, surfer i twister, orbitrek, biegacz. 



Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Dorzecza Zgłowiączki

siedziba: ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
biuro: ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń

tel./fax. 54 233 98 33
e-mail: zglowiaczka.rybka@wp.pl

www.kujawiaki.pl
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