Prace Związku
Protokół z posiedzenia Zarządu Związku 22_05_2013 r. Drawsko (19 Czerwca 2013)
PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Drawsko, 22 maja 2013 r., godz.10.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja z realizacji Umowy Partnerstwa zawartej z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w Poznaniu (Liderem Projektu), dn.
09.07.2012 r., na rzecz wspierania realizacji zadań w Projekcie Kluczowym pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki
wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” w ramach WRPO 2007- 2013.
5. Plan wydarzeń na noteckim szlaku - „Święto Noteci” w Czarnkowie, 27-28.07.2013 r.
6. Informacja z realizacji Umowy Partnerstwa zawartej ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią, dn.
28.02.2013 r. na rzecz wspólnej realizacji wydarzenia promocyjnego- otwarcie sezonu turystyki aktywnej w Dolinie Noteci (19 - 20.04.2013
r. Nakło nad Notecią).
7. Dyskusja na temat wspólnego produktu turystycznego budowanego przez samorządy nadnoteckie w oparciu o rz. Noteć.
8. Sprawy bieżące związane z realizacją budżetu.
8.1. Film odc. 2- „Z biegiem rzek Notecią z Czarnkowa do Białośliwia” – umowa licencji.
9. Wolne wnioski.
Zakończenie obrad.
Ad. 1-3)
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu- Franciszek Strugała, który przywitał wszystkich przybyłych na obrady i w pierwszej kolejności
podziękował Wójtowi Gminy- Markowi Tchórzce za zorganizowanie obrad na Przystani wodnej „Yndzel” w Drawsku. Następnie stwierdzone
zostało prawomocne quorum. Zarząd obradował w 4-os. składzie. Lista obecności- ( Zał. nr 1 ).
W obradach uczestniczył także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Zbigniew Stochaj.
Porządek obrad przedstawiony został przez Prezesa Zarządu Związku i przyjęty bez uwag w głosowaniu 4- „za”. Protokołowała Dyrektor
Biura Związku - Hanna Forbrich.
Ad. 4)
W tym punkcie obrad Prezes Zarządu nawiązał do realizacji Umowy Partnerstwa zawartej z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w
Poznaniu na rzecz wspierania przez Związek realizacji zadań w Projekcie Kluczowym pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.” Całkowita wartość projektu wynosi: 6.591.868,58 zł., przy czym dofinansowanie: 4.609.850,54
zł. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 „Turystyka” Schemat II
„Promocja i informacja turystyczna” WRPO na lata 2007-2013.
Podczas obrad przedstawiono raport udostępniony przez Lidera Projektu- WOT Poznań za okres 01.08.2012 - 07.05.2013 r. Opracowany
został brief koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych kampanii promocyjnej produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski.
Wypracowano System Identyfikacji Wizualnej. Trwa tłumaczenie tekstów oraz projektowanie graficzne wydawnictw promocyjnych.
Ogłoszony został przetarg na opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu
GPS-Wielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej. Wkrótce rozpocznie się publikacja cyklu artykułów sponsorowanych o drodze
wodnej „WPW.” Ogłoszone zostały przetargi m.in. na wykonanie gadżetów promujących całą pętlę, druk wydawnictw oraz organizację study
tour po „WPW” i konferencji prasowej.
Związek jako Partner wspierający na bieżąco uczestniczy w poszczególnych zadaniach. Przedstawicielem w Radzie Programowej Projektu
jest Dyrektor Biura Związku.
Raport - ( Zał. nr 2 ). Zebranych poinformowano również, że 25 maja br. rozpocznie się realizacja Kalendarza Imprez WPW’2013. Produkt
„WPW” będzie motywem przewodnim w ramach rozwijania turystyki wodnej. 28 Partnerów w Projekcie promocyjnym „WPW” zgłosiło po
jednej swojej imprezie, jednak do realizacji nie wszystkie tegoroczne zgłoszenia zostały przyjęte (połowa z nich odbędzie się w 2014 r.,
ponieważ projekt realizowany jest przez dwa lata). Jeszcze w tym roku zorganizowane zostanie „Święto Noteci” ( termin: 27-28.07.2013 r.
Czarnków; organizatorem głównym jest Gmina Miasto Czarnków, a współorganizatorem Związek Miast i Gmin Nadnoteckich; Partnerem
wiodącym w Projekcie- WOT Poznań).
Z informacji od Lidera- WOT Poznań wiemy, że cykl imprez promocyjnych na obszarze „WPW” (wg planu) przedstawia się następująco: Dni
Mosiny- 25.05.2013 r.; Piła na skrzyżowaniu kultur- 15.06.2013 r.; Dni Konina- 22.06.2013 r.; Nowe Miasto-Wianki Nowomiejskie23.06.2013 r.; Dni Ślesina- 06.07.2013 r.; Dni Ziemi Sierakowskiej- 06.07.2013 r.; Dni Ziemi Krzyskiej- 13.07.2013 r.; Wronki- Przystań
Wronki- 20.07.2013 r.; Puszczykowo- Piknik rodzinny- 27.07.2013 r.; Czarnków- „Święto Noteci”- 28.07.2013 r.; Śrem- Dzień Bluesa nad
Wartą- 14.09.2013 r.; Miasto Poznań– nie zgłosiło imprezy w terminie wymaganym przez Lidera Projektu ( oczekiwanie na propozycję ).
W podsumowaniu tego punktu obrad Prezes Zarządu Związku zwrócił uwagę na potrzebę szerszej kampanii informacyjno-promocyjnej nt.
samego Projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski,” ponieważ jego zdaniem na
tym etapie realizacji zadań brakuje informacji chociażby w prasie lokalnej. Dobrze byłoby zwrócić się do Lidera Projektu z zapytaniem, czy
jako partner wspierający mamy prawo samodzielnie redagować artykuły, linkować wybrane opracowania na nasze strony www (z podaniem
źródła), etc.
Ad. 5)
Omówienie najbliższych wydarzeń, w tym imprez na noteckim szlaku wodnym zostało poprzedzone złożeniem informacji z uroczystego
otwarcia Stanicy żeglarskiej „Neptun” z traktem spacerowym nad Notecią w Barcinie (18 maja 2013 r.). Prezes Zarządu, który na otwarciu
reprezentował Związek podzielił się wrażeniami, pochwalił zaangażowanie inwestycyjne gminy, absorpcję na ten cel środków unijnych i
podkreślił, że Gmina Barcin zdecydowanie zasłużyła na przyznaną jej ogólnopolską Nagrodę Przyjaznego Brzegu’2012. Wrażenie robi
szczególnie barcińska Starówka. Oficjalne oddanie ww. inwestycji do użytku odbyło się pod hasłem „Noteć łączy nas wszystkich.”

Członkowie Zarządu Związku otrzymali szczegółowe informacje przekazane przez UM Barcin, które również zostały udostępnione na
www.rzekanotec.pl /aktualności.
W toku dyskusji ustalono, że brakuje na naszej stronie osobnej zakładki dotyczącej większych imprez na szlaku noteckim. Informacje co
prawda publikowane są na bieżąco w kalendarzyku/menu boczne/aktualności/ ale bardziej czytelne byłoby w tym przypadku skupienie tych
informacji w jednym miejscu pod bannerem. Stosunkowo nieduże odległości pomiędzy miejscowościami- siedzibami gmin nadnoteckich
pozwalają na to, by mieszkańcy tych gmin mogli w szerszym zakresie uczestniczyć w imprezach odbywających się „po sąsiedzku.” Łatwy i
szybki przepływ informacji ma tutaj znaczenie kluczowe. Biuro Związku publikuje informacje, do których dociera poprzez przegląd stron
internetowych. Jednak nie zawsze informacje zamieszczane są na stronach internetowych członków na tyle wcześnie, by z odpowiednim
wyprzedzeniem mogły się pojawić również na stronie Związku. Chodzi o zapewnienie możliwości dokonania wyboru przez mieszkańców
gmin odpowiadającej im imprezy i zaplanowania czasu wolnego. Zdarza się bowiem tak, że kilka wydarzeń na szlaku wodnym odbywa się w
tym samym terminie. Ustalono, że konieczne będzie przekazywanie informacji o imprezach przez pracowników odpowiedzialnych za
promocję z poszczególnych gmin członkowskich do Biura Związku tak, by mogły być one zamieszczane na internetowej stronie
Stowarzyszenia. Biuro opracuje sposób ich publikowania na stronie.
Czekają nas takie imprezy jak m.in. Dni Ziemi Czarnkowskiej, Dni Nakła, Rajd motorowodny Wielka Pętla Wielkopolski’ 2013 w Drawsku,
Regionalne RozmaitOŚCI. Piknik rybny w Wieleniu, także inne imprezy, jak jubileusz w Ujściu z okazji 600- lecia Nadania Praw Miejskich (22
czerwca 2013 r.). Ponadto w dniach 21-23 czerwca 2013 r. odbędzie się VI Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz” (planowane
warsztaty, rejsy).
W dalszej dyskusji poruszono sprawę śledzenia stanu wód rz. Noteć, jak również planowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
remontów śluz, które w dłuższej perspektywie mogłyby w sezonie uniemożliwić wodniakom korzystanie z drogi wodnej. Wg informacji
publikowanych aktualnie na stronie internetowej RZGW w Poznaniu ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót
remontowych śluz Czyżkówko i Okole z terminem realizacji robót do 7 czerwca 2013 r. - najprawdopodobniej termin ten ulegnie
przesunięciu, co wydłuży czas realizacji robót. Zdaniem członków Zarządu warto byłoby zrobić link za zgodą RZGW z ich strony www do
naszego portalu, by stan wód był przez nas sprawdzany, ma to zasadnicze znaczenie dla zainteresowanych uprawianiem turystyki wodnej.
Chodzi o to, by nie wprowadzać w błąd podróżujących wodą. W tym celu można zastosować na stronie np.: „migający” banner- zgłosił Z-ca
Wójta Gminy Zwierzyn Andrzej Wiśniewski.
Ad. 6)
W kolejnym punkcie obrad złożona została informacja z realizacji Umowy Partnerstwa zawartej ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny
i Pałuk” w Nakle nad Notecią na rzecz wspólnej realizacji wydarzenia promocyjnego- otwarcie sezonu turystyki aktywnej w Dolinie Noteci,
które odbyło się w dniach 19- 20.04.2013 r. w Nakle nad Notecią. Związek w ramach zawartej umowy zobligowany był do zagwarantowania
przedstawienia dwóch tematów podczas konferencji oraz zorganizowania stoiska promocyjnego w drugim dniu imprezy. Konferencja pod
hasłem „Noteć jako produkt turystyczny” zgromadziła blisko 100 osób z branży turystycznej, samorządowców, przedstawicieli urzędów
marszałkowskich, lokalnych grup działania, środowiska akademickiego. Przedstawiona została prezentacja multimedialna pt. „Działania
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na rzecz promocji i wykorzystania zasobów naturalnych, w tym wodnych w rozwoju obszaru.” Ponadto
w ramach umowy dr Artur Kasprowicz z Instytutu Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przedstawił
prezentację pt. „Współpraca sieciowa warunkiem zwiększenia przychodów z turystyki.” Przedstawiciele Związku aktywnie uczestniczyli
również w dyskusji panelowej podczas konferencji. Pierwszy dzień zakończony został rejsem statkiem szkolnym „Wł. Łokietek.” W drugim
dniu na przystani w Nakle nad Notecią odbyła się impreza plenerowa „Łączy nas Noteć” połączona ze „Zlotem Gwiaździstym” na terenie
przystani wodnej. Stoisko promocyjne Związku Miast i Gmin Nadnoteckich cieszyło się dużym zainteresowaniem (materiały promocyjne
przekazały gminy członkowskie).
Ad. 7)
Następnie dyskutowano o wspólnym produkcie turystycznym budowanym przez samorządy nadnoteckie w oparciu o rzekę Noteć. Jednak
zasadnicza część dyskusji skierowana została na zupełnie nowy temat, który zgłoszony został przez gospodarza obrad Marka Tchórzkę (
wójta Gminy Drawsko, Skarbnika Zarządu). Nowy pomysł dotyczył wspólnego zastanowienia się nad propozycją nazwaną wstępnie
„Noteckie Smaki” lub „Noteckie Specjały,” czy „Noteckie Przysmaki” (Kwestia nazwy produktu zostaje otwartą). Wójt zaproponował, aby
spróbować nowy produkt zbudować wykorzystując bogaty potencjał kulinarny gmin nadnoteckich. Każda z gmin ma już swój
charakterystyczny, unikatowy produkt. Dla przykładu w gminie Drawsko są to grzyby i związana z tym impreza, która z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością- „Odlotowy Festyn Grzybowy.” Dodać warto, że niejako w tym temacie powstaje właśnie „Park Grzybowy,”
co tylko potwierdza konsekwencję prowadzonych przez gminę działań, jeśli chodzi o rozwijanie produktu turystycznego. Inne gminy
nadnoteckie też mają się czym pochwalić jeśli chodzi o wykreowane w regionie produkty, a niejednokrotnie są to produkty, które tak jak w
Nakle nad Notecią mają przyznany certyfikat produktu ekologicznego- dodał Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir
Napierała. Warto zatem poszukać na swoim terenie produktu, który byłby charakterystyczny i identyfikowalny, ale koniecznie musi on być
dostępny w miejscowych restauracjach. Przykładem jest pieczona gęś (produkt tradycyjny), niestety nie zawsze możliwy do zdobycia na
terenie, który z tej potrawy słynie.
Wójt Gminy Drawsko dodał również, że nawet jeśli gmina nie ma jeszcze wypromowanego na swoim terenie własnego produktu
turystycznego jako tradycyjnej potrawy, to na przykład możne posiłkować się popularną na tym terenie kuchnią myśliwską lub lokalnymi
potrawami z ryb.
W toku dalszej dyskusji zaproponowano, aby podjąć tematyczną współpracę z ekspertem ds. turystyki np.: Arturem Kasprowiczem
(prelegentem konferencji „Noteć jako produkt turystyczny). Ekspert mógłby opracować na zlecenie Związku nowy produkt i wskazać
możliwości jego rozwijania na terenie działania stowarzyszenia. Należałoby też w przyszłości, koniecznie pod szyldem Związku zrobić dużą
imprezę, która pokazałaby potencjał gmin nadnoteckich, które wychodzą z nową propozycją, tym razem kulinarną. W tym celu należałoby
wyodrębnić pulę środków w budżecie i mieć na uwadze uzyskanie akceptacji nowego zadania przez wszystkich członków Związku.
Pierwsze zasygnalizowanie tematu dało jedynie ogólny zarys koncepcji rozwijania nowego produktu turystycznego. Rozeznania ofertowego
pod kątem analizy eksperckiej dokona Biuro Związku. Chodzi o to, aby obok budowanej infrastruktury nabrzeżnej tworzone było także
zaplecze usługowe. Pomysł „kulinarny” z logo Związku może stanowić dobry zaczątek do nowej płaszczyzny rozwoju i współpracy, w tym
również z branżą restauracyjną, która zaczyna coraz mocniej inwestować w obszary nadwodne, poszukując nowych klientów, jak również
nowych partnerów do współpracy.
Ad. 8-9)
Omówiono sprawy związane z realizacją budżetu. W materiałach przekazano film dvd- Cykl „Z biegiem rzek Notecią z Czarnkowa do

Białośliwia.” Kolejny, trzeci już odcinek będzie najprawdopodobniej realizowany w woj. lubuskim. Związek na podstawie zawartych umów
licencji wykupił prawa do korzystania z pierwszych dwóch odcinków cyklu. Zgodnie z zapewnieniami reżysera cykl ma być kontynuowany.
W ramach kwestii finansowych Biuro poinformowało o bieżących kosztach poniesionych m.in.: z tytułu udziału Związku w konferencji w
Nakle nad Notecią, na zakup książek „Bydgoszcz- Woda lustrem miasta,” zakup smyczy reklamowych na „Drzwi Otwarte” w Zespole Szkół
Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, wykupienie licencji filmowej, wprowadzenie zmian w
strukturze strony internetowej (zamieszczenie informacji o „cookies,” co wynika z wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach).
Ponadto przedstawiono wniosek Wieleńskiego Stowarzyszenia Sportowego im. Józefa Nojiego w Wieleniu w sprawie wsparcia organizacji
Noteckiego Półmaratonu im. Józefa Nojiego, który odbędzie się 4 sierpnia 2013 r. na trasie Pęckowo- Wieleń (trasa biegu przebiega przez
teren trzech gmin członkowskich Związku: Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Wieleń). W zeszłym roku ufundowany został Puchar Związku dla
Najlepszej Rodziny Biegaczy. Delegaci przychylili się do złożonego przez WSS im. Józefa Nojiego w Wieleniu wniosku (puchar, opieka
medialna). Wspomniano przy okazji o projekcie realizowanym w gminie Wieleń, gdzie wykonana została podstawowa infrastruktura
nabrzeżna w miejscowości Wrzeszczyna. Obecnie samorząd realizuje z własnych środków prace związane z pogłębieniem części zakola
rzeki, aby możliwe było bezpieczne cumowanie jednostek przy pomoście pływającym. Z uwagi na oczekiwane przez turystów udostępnienie
przystanku wodnego zalecono gminie założenie skrzynki na kod, dopóki obiekt nie będzie miał swojego gospodarza. Rozwiąże to chociaż
częściowo problem braku dostępności.
W wolnych wnioskach omówiono sprawę naprawienia tablicy i jej przeniesienia na teren budowanej przystani wodnej w Nakle nad Notecią
(Projekt „Oznakowanie”). Ponadto omówiono zasady udziału i nominacji do „Nagrody Przyjaznego Brzegu”- X edycji ogólnopolskiego
Konkursu- Zarząd Związku postanowił nominować do tej Nagrody - Inwestora Budowy Przystani wodnej w Nakle nad Notecią, tj. Powiat
Nakielski. Propozycję zaakceptowano jednomyślnie „za.” Wspomniano przy okazji o nowym wydawnictwie pt. „Notecki Szlak Turystyczny.
Przewodnik Turystyczny” wydanym przez współpracujące ze Związkiem Lokalne Grupy Działania.
Prezes Zarządu Związku podkreślił, że sezon turystyczny będzie obfitował w wiele wydarzeń nad wodą, w tym imprez rekreacyjnych,
sportowych, turystycznych. Podziękował wszystkim obecnym za udział w obradach i dyskusji. Delegaci otrzymali materiały promocyjne
przygotowane przez Gminę Drawsko- film „Statkiem na Euro 2012” zrealizowany w ramach WRPO 2007- 2013. Na zakończenie wszystkich
obecnych zaproszono do zwiedzania przystani wodnej „Yndzel” w Drawsku. Gości oprowadzał gospodarz obiektu Ryszard Ociepa. Na tym
protokół zakończono i podpisano.
1. PREZES ZARZĄDU /-/ Franciszek Strugała
2. PROTOKOLANT /-/ Hanna Forbrich

