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1. Tytuł projektu  Modernizacja wieży widokowej w Ujściu 

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – 
działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy gminy Ujście, turyści odwiedzający gminę 

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 
5-6 zdań o operacji, na czym polegała / skrótowa informacja o projekcie  (lead) 
Projekt zakładał modernizację wybudowanej w 2006 roku wieży widokowej, tak by zwiększyć do niej 
dostęp i umożliwić bezpieczne z niej korzystanie w celach rekreacyjnych i turystycznych większej 
liczbie mieszkańców oraz turystów. Drewniane elementy wieży zaczęły niszczeć, stwarzały 
niebezpieczeństwo dla użytkowników, co ograniczało dostępność obiektu. Obok znajduje się plac 
zabaw, półka z książkami i dęby posadzone z okazji 600-lecia miasta. Wieża usytuowana jest  
w punkcie widokowym, z którego roztacza się widok na miasto i okolice. Całość stanowi więc atrakcję 
turystyczną i miejsce rekreacji mieszkańców. 

5. Priorytety PROW  

Zaznacz priorytety polityki rozwoju 
obszarów wiejskich które 
zrealizował projekt 

I. Transfer wiedzy i innowacje 
Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich. 

☐ 

II. Rentowności i konkurencyjność gospodarstw 
Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich 
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie 
innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej 
gospodarki leśnej. 

☐ 

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności  
Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu 
zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

☐ 

IV. Wzmacnianie ekosystemów  
Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z 
rolnictwem i leśnictwem. 

☐ 

V. Efektywne gospodarowanie zasobami 
Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym. 

☐ 

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny 
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich 

☒ 

6. Kontekst i cele projektu. 
Opisz kontekst realizacji projektu oraz jego cele.  Pytania pomocnicze: 

• Diagnoza /powody/przyczyny realizacji projektu, dlaczego i komu projekt był potrzebny? 

• Cele projektu. 
Celem ogólnym operacji wpisującej się w LSR był wzrost satysfakcji mieszkańców i turystów  
z poprawy dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz utrwalania dziedzictwa 
lokalnego na obszarze działania LGD Krajna nad Notecią. W stopniu bardziej szczegółowym, celem 
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było zwiększenie dostępności i wykorzystania niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej na obszarze działania LGD. 

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 
Opisz jakie działania i w jaki sposób zostały zrealizowane w ramach projektu. Wskaż formy i sposoby  realizacji 
wykorzystane w realizacji projekcie opisz wykorzystane narzędzia, jednym słowem: co, jak i kiedy. Opowiedz o 
programie merytorycznym,  o tym czego doświadczyli, dowiedzieli się, w czym brali udział uczestnicy. Wskaż rolę 
partnerów. 
Przeprowadzono całkowity remont podestu widokowego ora podtrzymujących słupów. Drewniane 
słupy i płatwie zastąpiono stalowymi kształtownikami, które z kolei wsparte zostały nowymi słupami 
nośnymi o żelbetowym trzonie obłożonym następnie cegłą klinkierową nawiązującą do stylistyki 
wieży. Wymieniono również drewniany podest tarasowy, zastosowano izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe bitumiczne, pomalowano podest, schody ochronną  lakierobejcą, wykonano podłogi  
z drewnianej kostki brukowej. 

8. Rezultaty operacji 
Opisz rezultaty, efekty projektu. Pytania pomocnicze: 

 Efekty realizacji projektu.  Wymierne wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania – jakościowe i ilościowe. W 
jaki sposób zmieniła się sytuacja lub jakie potrzeby zaspokojono w wyniku realizacji projektu?  

 Co  realizacja projekt przyniosła uczestnikom? Zacytuj wypowiedź uczestników, przedstaw wyniki ankiet 
ewaluacyjnych..  

 Wartość dodana projektu– czy pojawiały się niezamierzone efekty prowadzonych działań? 
Dzięki operacji gmina zyskała odnowiony, urokliwy obiekt podnoszący atrakcyjność naturalnego 
punktu widokowego miasta – widok na Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką i miejsce bitwy pod 
Ujściem podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku. Wieża  może stanowić atrakcję turystyczną i być 
miejscem rekreacji mieszkańców miasta i okolic. Może się to także przełożyć na wzrost dochodów 
pobliskich firm gastronomicznych, sklepów pamiątkarskich, spożywczych. Ponadto, podniesione 
zostało bezpieczeństwo przeciwpożarowe i trwałość obiektu, a jego użytkowanie nie wpłynie 
negatywnie na środowisko naturalne. 

9. Wnioski z realizacji projektu 
Wnioski z realizacji  projektu. Opisz wnioski z realizacji projektu. Pytania pomocnicze: 

 Co zdecydowało o sukcesie projektu?  Zacytuj wypowiedź uczestników. 

 Doświadczenia z realizacji. Jakie trudności i kłopoty napotkano w trakcie realizacji ? Czego unikać? Co można 
zrobić lepiej? Gdyby zacząć realizację jeszcze raz, to…? Co było interesujące, nieoczekiwane, zaskakujące 
podczas realizacji projektu? 

 Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki? Dlaczego warto ją upowszechniać? Czy projekt  może 
być powtórzony, czy ma charakter uniwersalny, modelowy? 

 Czy  projekt jest innowacyjny i dlaczego? 
Zaletą projektu jest wykorzystanie naturalnych walorów miejsca (efektowny widok) oraz wpisanie  
w otaczającą infrastrukturą rekreacyjną. W ten sposób połączono dwie funkcje: rekreacyjną dla 
mieszkańców osiedla i miasta oraz turystyczną – wieża widokowa jako cel rodzinnych, towarzyskich, 
rekreacyjnych wycieczek mieszkańców z pobliskich miejscowości. Dobrą praktyką  
w tym przypadku jest nawiązanie stylistyczne do historii miasta, jednego z najstarszych w regionie. 

10. Beneficjent  Gmina Ujście 
adres Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście 
WWW www.ujscie.pl 
telefon kontaktowy 67 284 00 03 / 665 400 963 
e-mail justyna@ujscie.pl 

http://www.ujscie.pl/
mailto:justyna@ujscie.pl
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11. Kategoria  beneficjenta 
Zaznacz odpowiednią opcję. W 
przypadku wybrania pozycji „Inne” 
w polu poniżej wpisz jakie. 

Publiczny (urząd administracji;  edukacja i badania; instytucja 
kultury;  inne) ☒ 

Prywatny (rolnik/farmer, mikro przedsiębiorca, małe i średnie  
- przedsiębiorstwa; inne) 

☐ 

Organizacje pozarządowe/NGO ☐ 
Lokalne Grupy Działania/LGD 
Lokalne Grupy Rybackie/LGR 

☐ 

Inne 
☐ 

 

12. Partnerzy projektu  
W przypadku projektów 
realizowanych we współpracy 
(partnerstwie) z innymi 
podmiotami prosimy podać nazwy 
wszystkich zaangażowanych 
partnerów. 

 

13. Okres realizacji operacji 
(długość trwania oraz rok realizacji, 
daty realizacji od…do…). 

Umowa o przyznanie pomocy - 07.05.2020 
Otwarcie w grudniu 2020 roku. 

14. Obszar realizacji operacji w 
kontekście grupy docelowej 
/ zasięg terytorialny operacji  
Zaznacz po prawej odpowiednią 
opcję.  W polu poniżej podaj: 
- zasięg międzynarodowy – kraje 
objęte operacją; 
- zasięg regionalny  oraz zasięg 
wojewódzki – województwa / 
województwo objęte operacją; 
- zasięg lokalny – województwo i 
gminy 

 

Zasięg międzynarodowy ☐ 
Zasięg krajowy ☐ 
Zasięg regionalny  ☐ 
Zasięg wojewódzki ☒ 
Zasięg lokalny ☐ 
Województwo wielkopolskie, powiat pilski, gmina miejsko-wiejska 
Ujście. 

15. Wartość projektu 
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 104 893,31 zł 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

62 173,00 zł   

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych     

2. Wkład własny   42 720,31 zł 

3. Inne źródła      
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