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IMPREZA INAUGURUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM 

NORDIC WALKING I NARCIARSTWA BIEGOWEGO  

„Z KWIATKA NA KWIATEK”. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA SZLAKÓW Z KWIATKA NA KWIATEK 

Data realizacji 11 maja 2014 roku 

Cele operacji 

 promocja projektu zrealizowanego przez jednego z beneficjentów 

NGR, 

 promocja zdrowego trybu życia oraz sportów ruchowych, 

 przekazanie społeczeństwu informacji nt nordic walking jako 

dostępnej na obszarze formy sportu i rekreacji, 

 promocja informacji o działalności NGR oraz możliwościach 

uzyskania dofinansowania ze środków osi 4 PO RYBY 2007 – 

2013, 

 promocja członków NGR prowadzących działalności gospodarcze, 

w tym rybackie, 

 promocja spożycia ryb. 

Partnerzy 

operacji 
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Bukówka 

Reprezentanci 

NGR: 
 pracownicy biura NGR 

Liczba 

uczestników 

300 osób  

(w tym 180 uczestników rajdu oraz 120 pozostałych uczestników i wystawców)* 
*na podstawie informacji uzyskanych od współorganizatora  

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Bukówka 
 

OPIS WYDARZENIA 

11 maja 2014 roku, nad jeziorem w Dzierżążnie Wielkim, odbyło się oficjalne otwarcie 

Wielkopolskiego Centrum Nordic Walking i Narciarstwa Biegowego „Z kwiatka na kwiatek”. 

Imprezie towarzyszyło hasło "Ruszaj się śmiało, będziesz miał zdrowe ciało". Impreza miała 

charakter rodzinnego pikniku, podczas którego organizatorzy zachęcali uczestników do 

uprawiania zdrowego trybu życia. 

W trakcie niedzielnej imprezy odbył się marsz inauguracyjny, w którym wzięło udział ponad 

180 osób. Każdy z uczestników mógł wypożyczyć bezpłatnie kijki, a całą drogę grupie 

towarzyszyli instruktorzy nordic walking. Przy scenie nad jeziorem rozstawiono stoiska, 

wśród których pojawił się też namiot Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Wśród uczestników 

festynu rozdano 100 porcji wędzonych ryb, a Dyrektor Biura NGR pani Grażyna 

Myszkowska wręczyła szklane statuetki przedstawicielom partnerów projektu: Gminy 

Wieleń, Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, Nadleśnictwa Krzyż oraz Wielkopolskiej 

Organizacji Turystycznej.  

Trzcianecka grupa WOPR „Anioły” prowadziła w trakcie wydarzenia pokazy ratownictwa, a 

członkowie MKS „Muszkiet” z Wielenia zorganizowali strzelnicę.  

Na imprezie na swoich stoiskach promowały się Gmina Wieleń, NGR, Czarnkowsko – 

Trzcianecka LGD, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Nadleśnictwo Krzyż.  

Podczas samego marszu zabawy z dziećmi prowadziła Dyrektor MGOK w Wieleniu pani 
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Alicja Adamczyk.  

Imprezę zakończył koncert króla polskiej sceny country – Tomasza Szweda wraz z zespołem. 

Element 

programu 

imprezy 

Uroczyste otwarcie imprezy. 

Krótki opis 

wydarzenia  

O godzinie 14:30 Pani Elżbieta Rybarczyk (prezes Czarnkowsko- 

Trzcianeckiej LGD) i Pan Andrzej Wojciechowski (prezes Stowarzyszenia 

Rozwoju Turystyki „Bukówka”) wspólnie otworzyli imprezę. Serdecznie 

witano wszystkich przybyłych gości, szczególnie panią Minister Agnieszkę 

Kozłowską - Rajewicz (Sekretarz Stanu w Urzędzie Prezesa Rady 

Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Równych Szans). W gronie witanych 

był także pan Piotr Waśko (z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki 

Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu), media, 

organizacje i stowarzyszenia, młodzież oraz mieszkańcy Dzierżążna 

Wielkiego i okolic. Impreza zgromadziła także turystów z terenu powiatu, 

a także obszaru działania Czarnkowsko - Trzcianeckiej LGD i 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.  

Uroczysta inauguracja  projektu odbyła się przy wsparciu promocyjnym 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oraz Czarnkowsko- Trzcianeckiej Lokalnej 

Grupy Działania. Pamiątkowe, szklane statuetki dla partnerów 

zaangażowanych w realizację projektu wręczyła w imieniu Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej w Pile Dyrektor Biura NGR- Grażyna Myszkowska. 

Statuetki odebrali: Dyrektor Biura WOT Ewa Przydrożny, Burmistrz 

Wielenia- Zbigniew Stochaj, Naczelnik Wydziału Promocji, Ochrony 

Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie- 

Anna Bielejewska- Bugajewska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzyż- 

Tadeusz Grupiński. 

Następnie wszystkie osoby, które chciały uczestniczyć w rajdzie nordic 

walking zaproszone zostały do Biura Rajdu celem dokonania zgłoszenia. 

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Podczas otwarcia uczestnikom imprezy oraz zaproszonym gościom 

przybliżono ideę utworzenia szlaków nordic walikng „Z kwiatka na 

kwiatek”. Trasy prowadzą wokół Dębogóry, Kocienia Wielkiego i 

Dzierżążna Wielkiego, ułożone są w „pętelki” wokół poszczególnych 

obiektów i tworzą sieć tras o dł. ok. 170 km. Do wyboru są trasy: krótkie 

(ok. 5 km), średnie (ok. 10 km), długie (ok. 15 km). W zależności od 

możliwości uczestnik może dokonać wyboru długości i trudności trasy, jest 

także możliwość pobrania mapy tras na urządzenia mobilne. Trasy 

wyznaczone są w taki sposób, by nie pominąć żadnego miejsca wartego 

zobaczenia. Maszerując z kijkami leśnymi ścieżkami napotkać można na 

tzw. Dębogórskie Karpaty, Roztańczony Las, Dolinę 12 Źródeł. W pobliżu 

tras wytyczonych do uprawiania nordic walking i narciarstwa biegowego 

meandruje rzeka Bukówka, której górski charakter i uroda budzą podziw. 

Dzięki oficjalnej części imprezy udało się także uhonorować wszystkie 

osoby oraz instytucje, dzięki którym udało się zrealizować projekt 

utworzenia szlaków „z kwiatka na kwiatek”. 
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Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element 

programu 

imprezy 

Ogólnodostępny rajd nordic walking jedną z tras szlaków „Z kwiatka 

na kwiatek”. 

Krótki opis 

wydarzenia  

O godzinie 15:00, krótką rozgrzewką przed sceną,  rozpoczął się 

ogólnodostępny rajd nordic walking. Był to marsz inauguracyjny, w 

którym wzięło udział 180 osób. Były to m. in. reprezentacje: Szkoły 

Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu,  Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Wieleniu, Szkoły Podstawowej w Dzierżąznie Wielkim, 

Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance, 

Edukacji Lubasz, Zespołu Szkół w Wieleniu. W biurze rajdu 

dystrybuowano mapniki i ulotki instruktażowe, które były bardzo 
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przydatne dla tych użytkowników, którzy z nordic walikng zetknęli się po 

raz pierwszy. W biurze rajdu udostępniane były nieodpłatnie kijki do 

nordic walking. Uczestnicy przeszli nową trasą o dł. 5 km. Trasę pokonali 

pod okiem wykwalifikowanych instruktorów nordic walking, wśród 

których był Stefan Helwich z Wielenia- kilkukrotny medalista Mistrzostw 

Świata i Polski w Nordic Walking (zawodnik MKS „Muszkiet” Wieleń). 

Wśród uczestników rajdu rozlosowane zostały cenne nagrody rzeczowe 

ufundowane m. in. przez NGR ( 5 par kijków oraz plecak turystyczny). 

Zawodnicy mieli zapewniony posiłek oraz materiały informacyjne i 

pamiątkowe. Dodatkowo został ufundowany puchar Burmistrza Wielenia 

dla najstarszego zawodnika. Puchar ten wręczyła wiceburmistrz 

Magdalena Sobczak zawodniczce- seniorce z Piły. 

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Uczestnictwo w rajdzie pozwoliło jego uczestnikom na bezpośredni 

kontakt dyscypliną sportową jaką jest nordic walking. Mieli oni okazję 

zapoznać się z pięknem krajobrazu otaczającego szlak, którym 

maszerowali oraz poszerzyć wiedzę nt. obserwowanych terenów. 

Instruktorzy, który odpowiadali za całość rajdu oraz dzielił się wiedzą o 

pokonywanym szlaku ze wszystkimi uczestnikami. Prowadzący marsz 

przed jego rozpoczęciem, w trakcie jak i po powrocie przekazywali 

uczestnikom swoją wiedzę techniczną i wpajali im zasady właściwych 

zachowań podczas uprawiania tego sportu. Uczestnictwo w rajdzie 

pozwoliło grupie 180 osób na: 

 zapoznanie się z nordic walking jako formą rekreacji, 

 poznanie dobrych i złych praktyk podczas marszów, 

 zapoznanie się ze sprzętem do uprawiania tej dyscyplin, 

 zapoznanie się z technikami stosowanymi w nordic walking, 

 poszerzenie wiedzy o obszarze. 

Informacje oraz wiedza zdobyte podczas rajdu przyczynią się do rozwoju 

uprawiania tego rodzaju turystyki na obszarze NGR. W dłuższej 

perspektywie czasu powinny być zauważalne rezultaty, w postaci wzrostu 

zainteresowania turystycznego obszarem na którym biegną 

nowoutworzone trasy, co w konsekwencji  znajdzie swoje przełożenie we 

wzroście dochodów z turystyki na tym terenie.  
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Dokumentacja 

fotograficzna 
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Element 

programu 

imprezy 

Elementy towarzyszące, stoiska informacyjne i promocyjne. 

Krótki opis 

wydarzenia 

Różnorodnością ofert turystycznych kusiły stoiska promocyjne.  

 

Gmina Wieleń promowała się ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego w 

Miałach, które prowadzi Izbę Historii Regionalnej w Miałach. Na stoisku 

gminy prowadzona była także kampania „Drugie życie”- transplantacja- 

masz dar uzdrawiania i prezentowano wystawę zdjęć z akcji „Trzymaj 

Formę” prowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego 

w Wieleniu.   

Na stoisku Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej promowana była 

droga wodna E-70. WOT swoją działalnością dba o korzystny wizerunek 

regionu wielkopolskiego, zrzeszając w tym celu samorządy i podmioty 

działające w branży turystycznej. Obecnie WOT jest liderem projektu pn. 

„Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka 

Pętla Wielkopolski”. 

Swoje stoiska informacyjne i promocyjne przygotowały 

również  Starostwo Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego, Czarnkowsko-

Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, gdzie przygotowano atrakcje dla 

dzieci, m.in. malowanie twarzy, zajęcia rysunkowe i konkursy edukacyjne. 

Drużyna WOPR „Anioły” z Trzcianki przeprowadziła pokaz udzielania 

pierwszej pomocy.  

Mini strzelnicę przygotowali członkowie MKS „Muszkiet” Wieleń.  

Zabawy dla dzieci odbywały się pod sceną główną, ich animatorem była 

Dyrektor M-GOK w Wieleniu- Alicja Adamczyk.  

Nadnotecka Grupa Rybacka na swoim stoisku promowała informacje 

dotyczące Osi 4 PO RYBY 2007-2013, obszaru działania grupy oraz jej 

beneficjentów. Po zakończeniu rajdu na stoisku NGR odbyła się także 

degustacja 100 porcji ryby wędzonej (karpia i pstrąga) pochodzącej z 

Gospodarstwa Rybackiego Stobno z Trzcianki. Degustacja w całości 

ufundowana była przez NGR. 

Swoje stoisko zaprezentowało także Nadleśnictwo Krzyż.  

Na zakończenie imprezy wystąpił Tomasz Szwed z zespołem country.   

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Prezentacje stoisk organizacji i instytucji będących partnerami projektu 

pozwoliło uczestnikom imprezy na zebranie wielu informacji nt. regionu w 

którym mieszkają lub który odwiedzają oraz działalności którą prowadzą 

promujące się podmioty. Z kolei na stoisku NGR rozdysponowano szereg 

folderów i ulotek dotyczących PO RYBY 2007-2013, jego beneficjentów, 

projektów zrealizowanych za pośrednictwem NGR. Materiały te cieszyły 

się bardzo dużą popularnością wśród uczestników imprezy. Bardzo dużym 

zainteresowaniem cieszył się także wydany przez NGR Przewodnik 

turystyczny po obszarze działania grupy. 

Udział  pracowników biura NGR pozwolił z kolei na rozpropagowanie 

informacji o działalności NGR oraz o możliwościach dofinansowania 

różnego rodzaju operacji ze środków osi 4 PO RYBY. Podczas spotkań z 

uczestnikami imprezy pracownicy NGR udzielili wielu bezpłatnych 

konsultacji osobom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia.  

Z poczęstunku zorganizowanego przez NGR mogli skorzystać nieodpłatnie 

wszyscy uczestnicy imprezy. Realizacja tego elementu pozwoliła na 

promocję produktów pochodzenia regionalnego wśród uczestników 
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imprezy. Możliwość skosztowania karpia i pstrąga pochodzącego od 

trzcianeckiego gospodarstwa przyczyniła się do promocji spożycia ryb 

wśród mieszkańców obszaru NGR.  

Wymienione powyżej gry, konkursy, zabawy oraz koncert były 

elementami dodatkowymi całej imprezy. Umieszczenie ich w programie 

gwarantowało jednak uczestnictwo w imprezie osób w szerokim przedziale 

wiekowym, co następnie stwarzało możliwości do przekazania im wiedzy i 

informacji na temat nordic walikng jako dostępnej na obszarze formy 

rekreacji i sportu, co było głównym celem realizacji tego zadania. 

 

Dokumentacja 

fotograficzna 
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