
Ogonki, 24 lipca 2020 roku 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Questingowy 

Projekt Współpracy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań 

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją 

Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



Budżet Questingowego Projektu  

Współpracy:  

Wartość projektu zgodnie z umową – 397 571,60 zł, 

w tym koszty KE LGD:  

50 071,60 zł – planowane 

                       48 225,59 zł - poniesione 

 

 





Kanał Elbląski i Pochylnia Jelenie 

Ruiny zamku w 

Szymbarku 

Oleśno 



Motyw przewodni – historia i architektura wsi  



Motyw przewodni – historia i architektura wsi  



Motyw przewodni - pochylnie Kanału Elbląskiego, 

architektura i historia wsi Jelonki 



Motyw przewodni – flora i fauna Jeziora Płaskiego, historia oraz 

architektura wsi Jerzwałd 



Motyw przewodni – historia i architektura miejscowości 



Motyw przewodni – historia i architektura miejscowości 



Motyw przewodni – historia i architektura wsi 



Motyw przewodni – historia i architektura wsi 



Motyw przewodni – legenda o Bursztynowej Komnacie 



Motyw przewodni – historia i architektura miejscowości 



Motyw przewodni – historia i architektura  zamku w 

Szymbarku 



Motyw przewodni – historia i architektura  Zalewa 





18 lipca 2019 r., Pasłęk 19 lipca 2019 r., Miłomłyn 

20 lipca 2019 r., Susz 



Godkowo – quest pieszy 

Wilamowo – 

quest rowerowy 

Miłomłyn – quest kajakowy 



Motyw przewodni – historia 

i architektura pałacu w 

Bałoszycach  

Motyw przewodni – historia 

i architektura wsi, historia 

przesiedleń w ramach akcji 

„Wisła” 



Motyw przewodni – historia 

i architektura wsi oraz 

pałacu  

Motyw przewodni – historia 

plebiscytu w 1920 r. 



Motyw przewodni – historia 

i architektura wsi oraz 

pałacu  

Motyw przewodni – historia 

Danuty Siedzikówny - Inki 



Motyw przewodni – historie 

kryminalne, które 

wydarzyły się we wsi 

Motyw przewodni – historia 

miasta 



Motyw przewodni – flora  

i fauna szlaków wodnych  

w Miłomłynie, infrastruktura 

hydrotechniczna 

Motyw przewodni – dawne 

kultowe miejsca ważne dla 

lokalnej społeczności 



Motyw przewodni – życie  

i śmierć męczeńska św. 

Wojciecha 

Motyw przewodni – historia 

i architektura wsi 









Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020; Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 

ul.  Komeńskiego 40,   82-300 Elbląg  
www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, 
www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski 

e-mail:  biuro@kanal-elblaski-lgd.pl  
tel./fax   55 239 49 61  55 643 58 45 

tel. kom.  602 516 830 
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