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WYPRAWA Niech Cię Zakole Między Mostami 

od Doliny Kapusty do Doliny Śliwki   

4 września 2021 rok 

Zbocza Płutowskie – Unisław – Dąbrowa Chełmińska – Ostromecko –  

Stary Fordon – Strzelce Dolne 

Jest to studyjna podróż  krajoznawczo-kulinarna w urokliwej krajobrazowo - 

przyrodniczej przestrzeni Doliny Dolnej Wisły z odkrywaniem jej dziedzictwa 

kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego 

Wędrówka urokliwym Zakolem Dolnej Wisły „pod prąd” od Zboczy 

Płutowskich przez Unisław  

do Ostromecko na rendez-vous z Cesarzem Francuzów Napoleonem i 

przeprawa 

do Śliwkowej Doliny Strzeleckiej  

z grodziskami i punktami widokowymi na pradolinę obfitującą w uprawy 

warzyw kapustnych, cukinii i mięty.., i sady śliwkowe 

9.00 – 12.00 – do południa wieś Kiełp gm. Kijewo Królewskie początek 

wędrówki 

"Zbocza Płutowskie" - rezerwat przyrody  

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Na terenie obu rezerwatów w 2012 

r. wytyczono ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą wiodącą przez ich malownicze 

zakątki. Ścieżka zachęca do aktywności na świeżym powietrzu połączonej 

z edukacją przyrodniczą. Wędrówkę ścieżką można rozpocząć w Płutowie w 

pobliżu dawnej gajówki lub w Kiełpiu.  

 

Prezentacja szlaku Niech Cię Zakole jako zintegrowanego produktu 

krajoznawczo kulinarnego zbudowanego z udziałem unijnych dotacji - GOK 

Unisław 

• O Święcie Kapusty na Brukach – degustacja kapusty unisławskiej 

Wizyta w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Łowieckiej w Unisławiu – przykład 

efektywnego wykorzystania funduszy unijnych Koło Łowieckie „Bażant” w 

Unisławiu otrzymało unijne dofinansowanie na tą inicjatywę. To ewenement na 

skalę kraju, aby myśliwi realizowali tak dużą inwestycję. Ośrodek z tarasem 

widokowym, ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne, plac zabaw to wszystko powstało 

na terenie bazy myśliwskiej (obok oczyszczalni ścieków w Unisławiu). Inwestycja warta 

była 330 z tego 85 procent środków pochodziło z funduszy unijnych. Cały projekt to 400 

tysięcy z czego 70 tysięcy złotych trafiło na wyposażenie, promocję projektu, obsługę i 
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studium. Swój wkład w tej inwestycji ma również gmina Unisław, która udostępniła 

myśliwym ok. 6 ha ziemi. Ośrodek posiada dwie ścieżki edukacyjne przybliżające 

wiedzę o przyrodzie i ekologii. Powstał taras widokowy, z którego odwiedzający 

będą podziwiać zwierzynę oraz piękne widoki na pradolinę dolnej Wisły. 

12.00 – 14.00  

Zagroda edukacyjna Beaty Tomaszewskiej - Cztery Pory Roku przy piecu 

chlebowym  warsztaty edukacyjne – od ziarenka do bochenka 

OBIAD „JARSKO, ALE I DZIARSKO”  

Pokaz kulinarny Piotra Lenarta 

Co z zagrody to na stole… na hasło „Niech Cię Zakole” 

14.30 – 15.30  

Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku w towarzystwie z Cesarza 

Francuzów – zwiedzanie obiektu pałacowo - parkowego odnowionego ze 

środków unijnych gawęda historyczna obfitująca w ciekawostki 

16.00 – 19.00  

Strzelecka Dolina – Śliwkowa Kraina  - Święto Śliwki  

• pokaz wysmażania powideł śliwkowych w kotłach kuprowych z degustacją – 

powidła strzeleckie pierwszego w regionie kujawsko – pomorskim 

zarejestrowanego produktu tradycyjnego na LPT Ministerstwa Rolnictwa. 

• uczestnictwo w Święcie Śliwki gromadzącym każdego roku kilkuset wystawców 

i ponad 10 tys. odwiedzających - degustacje produktów lokalnych we 

własnym  

Wyprawa dla grup zorganizowanych – usługa obejmuje: 

• Transport osobowy autokar na 45 osób i ubezpieczenie   

• Wizyty w obiektach odresturowanych lub zbudowanych z dotacji unijnych 

• 4 Degustacje + Obiad 

• Warsztaty z wypieku pieczywa w piecu chlebowym  

• Pokaz Kulinarny Co z zagrody to na stole… 

• Spacer dwiema ścieżkami edukacyjnymi  

• Opieka przewodnika/gawędziarza – „Napoleona” 
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Marszruta 
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