Prace Związku
Protokół z posiedzenia Zarządu Związku 12_05_2015 r. Czarnków (10 Czerwca 2015)
PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Czarnków, 12 maja 2015 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie próby wykreowania wspólnej marki Doliny Noteci w nawiązaniu do Strategii „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz
Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich” – w tym rola i partnerstwo Powiatów Nadnoteckich. Program wydarzeń promocyjnych w regionie
Doliny Noteci.
5. Dyskusja nad określeniem kierunków działania Związku w nowej perspektywie finansowej 2014- 2020 w odniesieniu do kontraktów
wojewódzkich.
Plan zamierzeń inwestycyjnych w gminach nadnoteckich.
6. Podsumowanie udziału Związku w projekcie pod nazwą „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla
Wielkopolski” (WRPO 2007- 2013), którego Liderem jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu.
7. Relacja z odbycia pieszej wyprawy zimowej promującej drogę wodną Wielka Pętla Wielkopolski - piechur Maciej Boinski.
8. Dyskusja, wolne wnioski, zakończenie obrad.
Ad. 1-3)
Obrady Zarządu odbyły się w Czarnkowie, gdzie gości przybyłych do miejskiego Ratusza serdecznie przywitał Prezes Zarządu- Marek
Tchórzka, dziękując na wstępie za gościnę Burmistrzowi Czarnkowa- Franciszkowi Strugale i pełnienie przez niego roli gospodarza spotkania.
Prezes poinformował zebranych, że zwołane obrady mają stanowić niejako „nowe otwarcie” dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, dlatego
do udziału w obradach Zarządu Związku odbywających się w poszerzonym składzie- przy udziale wszystkich członków zwyczajnych,
zaproszono Starostów Powiatów: Strzelecko- Drezdeneckiego, Czarnkowsko- Trzcianeckiego, jak i przedstawicieli pozostałych powiatów,
których Związek planuje zaprosić do bliższej współpracy i angażowania się w działalność nakielskiego stowarzyszenia. Podobnie jak
pozytywnie układa się współpraca z Powiatem Nakielskim (członkostwo wspierające). Związek działa na terenie trzech województw i od
początku stara się być organizacją turystyczną, która szeroko postrzega problem rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych. Do udziału w
obradach zaproszono także Wójta Gminy Czarnków, bowiem poczynione zostały starania o pozyskanie do współpracy tego samorządu
gminnego, celem zwiększenia potencjału gmin nadnoteckich. Wszystkich gości, w tym Delegatów prezes powitał imiennie, również
pracowników reprezentujących gminy nadnoteckie z podkreśleniem sprawowanych przez nich funkcji: ds. promocji i rozwoju, sportu,
kultury, turystyki i rekreacji. Stwierdzone zostało quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- w obradach uczestniczyło
siedmiu członków Zarządu. Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Głos oddany został także gospodarzowi spotkania Burmistrzowi Czarnkowa, który przywitał gości oraz zaproponował, aby po obradach
wzięli udział w wycieczce na przystań wodną „Marina Czarnków”. Gospodarz przeprosił przy tej okazji za kłopoty z wjazdem do miasta, co
jest spowodowane trwającymi pracami drogowymi- związanymi z budową obwodnicy oraz remontem ulic w mieście. Burmistrz przybliżył też
zakres najważniejszych zadań inwestycyjnych prowadzonych w roku bieżącym przez Gminę Miasta Czarnków.
W tym punkcie obrad Prezes Zarządu Związku odczytał proponowany porządek obrad, który został przyjęty, bez uwag i zmian.
Ad. 4)
Dyskutowano o podjęciu próby wykreowania wspólnej marki Doliny Noteci w nawiązaniu do Strategii „Program Rozwoju Produktu
Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich”- w tym roli i partnerstwie zaproszonych do współpracy Powiatów Nadnoteckich.
Przedstawiona została prezentacja multimedialna (zał. nr 2), odnosząca się do działań Związku podejmowanych w minionych piętnastu
latach jego funkcjonowania. Dyrektor biura Hanna Forbrich przybliżyła zebranym najważniejsze projekty zrealizowane i te, w których
obecnie uczestniczy Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Prezentacja pokazywała także działania inwestycyjne gmin nadnoteckich i powiatu
nakielskiego zrealizowane na szlaku Noteci.
Uzupełnieniem wypowiedzi był wyświetlony film z cyklu „Z biegiem rzek- Notecią z Krzyża do Czarnkowa” tj. jeden z odcinków
zrealizowanych dla woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego przez TV Astra Studio w Poznaniu, przy wsparciu realizacji
przedsięwzięcia przez Związek. Po projekcji filmu głos zabrał prezes Marek Tchórzka, który stwierdził, że w ciągu ostatnich lat dla ożywienia
całego szlaku noteckiego gminy poczyniły inwestycje w infrastrukturę przybrzeżną, także starano się zawsze bacznie zwracać uwagę na
problematykę śródlądowych dróg wodnych. Realizowane były i nadal są tematyczne projekty promocyjne w partnerstwie z samorządami,
nie tylko gmin nadnoteckich ale również nadwarciańskich. Niejako zadaniem najpilniejszym będzie wspólne dołożenie wszelkich starań, by
turyści w dalszym ciągu chcieli odkrywać Noteć. Teren nadnotecki musi też stanowić coraz bardziej atrakcyjną ofertę dla mieszkańców tych
terenów. Celem Związku w najbliższym czasie musi też stać się takie podejście i zarządzanie Notecią, aby wspólnymi siłami stworzyć
produkt, który będzie znany, nie tylko w kraju, ale także poza granicami. Prezes Zarządu skierował prośbę do gmin członkowskich, aby
swoimi działaniami wzmacniały Związek, bowiem tylko wspólne realizowanie przedsięwzięć może przynieść wymierne korzyści.
Poinformowano w tym punkcie obrad, że w kwietniu br. zorganizowane zostało dodatkowe spotkanie z pracownikami ds. promocji, kultury,
sportu, turystyki, współpracy zagranicznej i pozyskiwania środków zewnętrznych, na którym omawiano możliwości wykreowania wspólnych
działań na rzecz przyciągnięcia nad rzekę większej ilości turystów, ale i co bardzo ważne pobudzania stałego zainteresowania rzeką
mieszkańców miast i gmin nadnoteckich. Podjęto także próbę wypracowania wspólnego kalendarza imprez. Każda z gmin ma jedną lub kilka
sztandarowych imprez, które wspólnymi siłami mogłyby być promowane w pozostałych gminach członkowskich. Wstępnie opracowano
przymiarkę do takiego kalendarza pod roboczym hasłem „Dzieje się w Dolinie Noteci !” Propozycje wybranych imprez w gminach należących
do Związku zostały przedstawione przez dyr. biura Hannę Forbrich. Należy zauważyć, że mnogość i różnorodność imprez jest bardzo bogata,
każdy z turystów z łatwością może znaleźć coś dla siebie. Wiele imprez ma swoją długoletnią tradycję, a ich organizatorami lub
współorganizatorami są samorządy i partnerzy wspierający. Podczas przywołanego spotkania kwietniowego z udziałem przedstawicieli
Zarządu zaproponowano gminom członkowskim także możliwość wspólnego uczestnictwa w targach oraz organizację koncertów na wodzie,
czy rejsów spacerowych. Takie działania zauważono, że są już u nas realizowane, ale często akcyjnie. Docelowo zmieniona ma zostać

formuła promocji tych wydarzeń w taki sposób, aby na danym wydarzeniu związanym z rzeką (turystyką wodną) turyści i przede wszystkim
mieszkańcy mogli się dowiedzieć, co czeka ich w kolejnych dniach, ale już w innych lokalizacjach na szlaku. Związek w każdym z
województw na obszarze swojego działania mógłby wesprzeć w ciągu roku przynajmniej organizację jednej z wybranych imprez w danym
województwie (wsparcie poprzez działania medialne, organizacyjne oraz promocyjne, w tym stoisko). Przedstawione podczas obrad
propozycje imprez na szlaku były konsultowane z gminami (tel., e-mail), jednak temat stanowi otwartą propozycję dla samorządów. Chodzi
przede wszystkim o to, aby do odbiorców tychże działań trafiła jedna, spójna informacja: o możliwości uczestnictwa w tych wydarzeniach, o
cykliczności działań, bogatym potencjale miast i gmin nadnoteckich w zakresie oferty turystycznej. Prezes dodał też, że konieczne jest
znalezienie wspólnego mianownika, który byłby wyróżnikiem i znakiem rozpoznawczym działań podejmowanych na Noteci (całej drodze
wodnej, będącej istotnym fragmentem dróg wodnych, takich jak WPW i projektowana MDW E70).
W dyskusji nad przedstawionymi propozycjami głos zabrał delegat Miasta i Gminy Drezdenko- Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak.
Zauważył, że impreza zgłoszona przez samorząd Drezdenka nie jest imprezą wodniacką, tylko bardziej motoryzacyjną jednak całe
przedsięwzięcie rozpoczyna się nad Notecią w miejscu planowanej budowy przystani. Chodzi też o to, aby mieszkańcy już teraz odwiedzali
ten teren, który jest dobrze skomunikowany z miastem i ma dobre walory do budowy przystani wodnej. Drezdenko stanowi bowiem istotny
punkt na szlaku drogi wodnej. Samorząd gminny planuje ubiegać się o środki na budowę przystani z kontraktu wojewódzkiego. W
przypadku gdyby ta ścieżka finansowania inwestycji okazała się nieskuteczna wnioskowane będą środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Obecnie widoczne jest już zapotrzebowanie na realizację takiej inwestycji w mieście, wyrażane również przez samych
mieszkańców.
Zaproszony do udziału w obradach wójt Bolesław Chwarścianek- włodarz Gminy Czarnków wyraził najpierw uznanie dla działań
zrealizowanych i podejmowanych przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Zaznaczył, że Gmina Czarnków nie jest jeszcze członkiem
Związku ale trwają przygotowania do tego, aby przynależność ta została potwierdzona stosownymi decyzjami władz gminnych Czarnkowa.
Ponadto wójt poinformował zebranych, że w obecnej kadencji pełni też funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Nadnoteckich w Pile, które działa w trochę innym obszarze tematycznym- bardziej pod kątem kanalizowania obszarów nadnoteckich, jednak
jest żywe zainteresowanie tego stowarzyszenia także rozwijaniem turystyki aktywnej, w tym wodnej. Uwagę zwrócił również na
problematykę drożności szlaku wodnego, która nie jest zależna od gmin członkowskich, ale od stanu technicznego rzeki. Od sprawy
drożności szlaku zależy w dużym stopniu liczba turystów- wodniaków, którzy dobrze gdyby jak najliczniej docierali do wybudowanych dużym
nakładem sił i środków nadnoteckich przystani wodnych.
Następnie głos zabrała Burmistrz Wielenia- Elżbieta Rybarczyk, będąca również Prezesem Zarządu Czarnkowsko- Trzcianeckiej Lokalnej
Grupy Działania. Pani burmistrz wspomniała o spotkaniu w kwietniu br., które odbyło się w Poznaniu w związku z opracowywaną nową
strategią rozwoju turystyki dla województwa wielkopolskiego, gdzie o Noteci nie mówiło się wiele. Dlatego jej zdaniem, tak ważne są
podejmowane przez Związek wspólnie z gminami nadnoteckimi inicjatywy mające na celu ożywienie rzeki i wypromowanie jej niewątpliwych
walorów. Burmistrz Wielenia odniosła się także do przedstawionego podczas obrad materiału filmowego- na tle Gminy Drawsko i Miasta
Czarnków, czy również Ujścia, Wieleń wypada obecnie słabo, ale jest to powód do dużej mobilizacji wieleńskiego samorządu by dystans w
zakresie rozwoju zagospodarowania turystycznego nabrzeży został w możliwie krótkim czasie zmniejszony. Podejmowane są pierwsze próby
w kierunku ustalenia możliwości zagospodarowania nabrzeży rzeki w Wieleniu i rewitalizacji części miasta m.in. w oparciu o posiadany
potencjał obszarów nadbrzeżnych.
Starosta Powiatu Nakielskiego- Tomasz Miłowski podziękował za zaproszenie na obrady Zarządu przedstawicieli samorządów powiatowych.
Dodał, że pierwsze rozmowy na poziomie powiatowym już poczynił z nowo poznanymi Starostami Czarnkowsko- Trzcianeckim i StrzeleckoDrezdeneckim. Starosta poinformował zebranych, że akurat w dniu odbywających się obrad Zarządu - Notecią w kierunku zachodnim płynie
statek szkolny „Wł. Łokietek” na pokładzie, którego uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
odbywają praktyki. W tym miejscu Starosta Nakielski zachęcił do informowania absolwentów gimnazjów o możliwości skorzystania z
kontynuowania nauki w ww. Szkole, której absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną pracę. Starosta od razu przekazał informację, którą
właśnie otrzymał od kpt. Grzegorza Nadolnego o występowaniu na szlaku noteckim problemów z drożnością, przede wszystkim pomiędzy
śluzą Gromadno i Krostkowo. Dlatego, w swojej wypowiedzi także odniósł się do zachowania drożności szlaku- tak ważne jest wspólne
działanie- walka o bagrowanie Noteci, i tu celowe jest włączenie się pozostałych samorządów powiatowych nad Notecią do lobbowania i
wnioskowania u zarządców dróg wodnych. Podkreślił też fakt, że samorządy budując przystanie wydały określone pieniądze na realizację
tych inwestycji i nie mogą sobie pozwolić, by przez utrudnienia z drożnością szlaku wodnego tracić potencjalnych turystów, którzy przecież
powinni docierać do przystani nie inaczej jak drogą wodną. W Nakle nad Notecią Przystań Wodna jest traktowana jako centrum powiatu.
Już odbyła się tam pierwsza sesja Rady Powiatu Nakielskiego, coraz więcej jest wodniaków ale też mieszkańcy coraz częściej odwiedzają to
miejsce. W tym miejscu Starosta Tomasz Miłowski przekazał informacje o planowanych na sezon letni imprezach na Przystani Wodnej,
przekazał również zebranym plakaty promocyjne- zapowiedzi zbliżających się wydarzeń. Przekazał także zaproszenie do współdziałania w
zakresie organizacji i udziału we Flisie Noteckim (rozpoczęcie 13.06 br. w Berlinie) oraz Sterze na Bydgoszcz. Powiat Nakielski przekaże do
gmin członkowskich ulotki informujące o tych wydarzeniach tak, aby jak największa liczba mieszkańców nadnoteckich dowiedziała się o tych
wydarzeniach i chciała w nich uczestniczyć. W dniu 19.06 r. na pokładzie statku planowane jest spotkanie marszałków województwa
kujawsko- pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, z udziałem radnych sejmiku woj. kujawsko- pomorskiego. Rejs odbędzie się na trasie
z Nakła nad Notecią do Bydgoszczy. Starosta Nakielski poinformował ponadto o zamiarach inwestycyjnych, w tym o zakupie statku, który
będzie stanowił wyposażenie przystani w Nakle nad Notecią. Będzie to jednostka na 12 osób. Zainteresowanie rejsami po Noteci jest duże i
dotychczasowa jednostka „Wł. Łokietek” nie jest w stanie w pojedynkę temu zapotrzebowaniu sprostać. Poinformował także o zbliżającej się
sesji zdjęciowej terenów w pobliżu Nakła nad Notecią, gdzie wykonane zostaną zdjęcia lotnicze. Podkreślił konieczność jednoczenia się
samorządowców i zrzeszania w związki tak, by głos większych grup był słyszalny w gremiach decyzyjnych. Powiat Nakielski jest aktywnym
członkiem wspierającym Związku Miast i Gmin Nadnoteckich- dodał Prezes Zarządu Marek Tchórzka. Zał. nr 3 – materiał zbiorczy dot.
planowanych imprez w sezonie.
Następnie o głos poprosił Starosta Edward Tyranowicz Strzelecko- Drezdenecki, który zadeklarował pełną współpracę z powiatami i gminami
nadnoteckimi. Zapowiedział, że wkrótce odbędzie się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu strzelecko- drezdeneckiego, którego tematem
będzie problematyka budowy infrastruktury nabrzeżnej, ponieważ w tym zakresie powiat jego zdaniem odstaje od infrastruktury, która już
funkcjonuje np.: w Drawsku, Czarnkowie, czy Nakle nad Notecią. W kwestii zaproponowanego cyklu imprez w gminach nadnoteckich
Starosta podkreślił konieczność wypracowania elementu „spinającego” te imprezy- ważne jest włączenie się w te inicjatywy powiatów.
Starosta zaproponował zorganizowanie objazdu motocyklowego szlakiem przystani wodnych, np. w trzy- cztery kolejne weekendy letnie w
przyszłym roku motocykliści odwiedzaliby kolejne przystanie na szlaku wodnym. Propozycja ta została bardzo dobrze przyjęta, jako coś
innego, budzącego ciekawość na rzecz turystyki aktywnej.
Kolejny uczestnik dyskusji Dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury- Michał Dubkowski zaproponował, aby jednym z takich elementów

„spinających z rzeką” wspólne imprezy były np. mistrzostwa wędkarskie o Puchar Związku. Zawody mogłyby być powiązane z imprezami
odbywającymi się nad wodą w poszczególnych gminach. Ponadto poinformował, że w kwestii tegorocznego Jarmarku św. Wawrzyńca w
Nakle nad Notecią po raz kolejny imprezą towarzyszącą będzie 15- kilometrowy bieg wzdłuż Noteci.
Przedstawiciel Delegata Gminy Santok- Józef Szurgot poinformował, że samorząd gminy Santok posiada opracowaną dokumentację
projektową na budowę przystani. Jednak do tej pory nie udało się pozyskać środków finansowych na realizację przedsięwzięcia (RPO).
Samorząd gminny czyni jednak dalej w tym zakresie starania, planowane jest spotkanie z samorządem gminy niemieckiej, która mogłaby
być partnerem projektu i może w kooperacji zagranicznej uda się ten projekt zrealizować. Gmina odniesie się także do propozycji imprezy,
która mogłaby być wspólnie promowana pod szyldem logo gminy członkowskiej Związku.
O podsumowanie tej części dyskusji poproszono gospodarza ziemi czarnkowskiej z ramienia powiatu Starostę Czarnkowsko- TrzcianeckiegoTadeusza Teterusa. Starosta pogratulował Zarządowi Związku i wszystkim jego członkom efektów dotychczasowej współpracy i wytężonej
pracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć. Poinformował także, że żałuje iż dopiero teraz Związek zaprosił Powiat
Czarnkowsko- Trzcianecki do zacieśnienia współpracy, ale dając dowód poparcia dla działań organizacji- już 26 maja br. planowane jest
przez samorząd powiatowy podjęcie wiążącej decyzji o przystąpieniu Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego do Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich (członkostwo wspierające). Starosta zapewnił także o wsparciu w zakresie promocji i informacji, jakiego powiat będzie
udzielał w działaniach podejmowanych przez Związek, bowiem jest to działanie celowe i powinno być spójne z działaniami na szczeblu
powiatów, realizowanymi dla rozwoju szeroko rozumianej turystyki. Starosta docenił także przyznany w ubiegłym roku organizacji
ogólnopolski „Laur 10- lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.”
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie- Jan Pertek zaznaczył w dalszych wypowiedziach, że rzeka jest produktem, który
promuje miasta, środowiska, ludzi tu pracujących, a także zdecydowanie powiaty nadnoteckie. Taki produkt należy wykorzystywać jako silny
element promocyjny. Wspomniał o projekcie realizowanym w mieście „Statkiem na Euro 2012,” z którym związana jest impreza odbywająca
się na koniec lata- Dzień Spieczonego Bliźniaka. Dyrektor MCK dodał, że „rzeką można grać kulturalnie.” Zaproponował, by wrócić do
pomysłu już wcześniej zapoczątkowanego odnośnie zorganizowania imprezy pod hasłem „noteckich smaków.” Mogłyby się one odbywać
np.: co roku w innej gminie nadnoteckiej z wykorzystaniem lokalnych produktów kulinarnych, coraz bardziej z zainteresowaniem odbierane
są kiermasze i giełdy smaków w promocji regionu.
Prezes Zarządu- Marek Tchórzka podziękował za wszystkie głosy w dyskusji, słowa poparcia dla dotychczasowej działalności stowarzyszenia.
Odniósł się także do pomysłu „noteckich smaków,” który był już omawiany w poprzedniej kadencji. Impreza tego typu generuje konieczność
wyasygnowania dużych nakładów finansowych, ale rzeczywiście przełożyć się może na znaczącą promocję rzeki. Ważne jest tu
współdziałanie samorządów powiatowych oraz dobre przygotowanie tego projektu, który mógłby się przy dobrym pokierowaniu projektem
za kilka lat samofinansować. Projekty tego typu miałyby też zapewniać możliwość rozszerzenia, czy podjęcia działalności zarobkowej przez
mieszkańców naszych gmin. Temat ma szansę wrócić w przyszłości i zostać ponownie przeanalizowany. Jednak na dzisiaj dla Związku niech
tym nowym otwarciem będzie zacieśnienie współpracy i wypracowanie kierunków działania w nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej.
Ad. 5)
W kolejnym punkcie programu przedstawione zostały plany na lata kolejne najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych w gminach
nadnoteckich. Prezes w oparciu o wcześniejsze ustalenia z samorządami gmin nadnoteckich przedstawił planowane inwestycje na szlaku w
gminach, które samorządy tych gmin będą starały się zrealizować ze wsparciem środkami zewnętrznymi w perspektywie lat 2014-2020. Są
to m.in.: budowa przystani wodnej w Santoku, Gościmcu (gm. Zwierzyn), Drezdenku, Pakości, budowa bulwarów nadnoteckich w Wieleniu,
doposażenie przystani wodnej w Ujściu, budowa bulwarów, ścieżek rowerowych i przystani kajakowych w Czarnkowie, kontynuacja
zagospodarowania terenu przy przystani wodnej w Drawsku. Prezes Zarządu stwierdził, że niestety w Wielkopolskim Regionalnym
Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 środków na rozwój turystyki praktycznie nie będzie. W związku z tym samorządy chcące
rozwijać bazę turystyczną stoją przed poważnym dylematem. Jedną z alternatyw jest realizacja zadań w oparciu o środki Lokalnych Grup
Działania. Nie są to jednak tak wysokie środki, które zapewnią realizację dużych inwestycji. Jest tu ważne oddziaływanie samorządów
powiatowych, które mają duże znaczenie przy realizacji zadań ze środków leaderowskich. Prezes Zarządu poinformował, że jednym z
ważnych zadań, do którego realizacji trzeba będzie doprowadzić jest budowa ścieżki rowerowej po wałach przeciwpowodziowych na Noteci.
Takie zadanie jest już w sferze planów na odcinku od Santoka do gminy Krzyż Wlkp. Podobne przedsięwzięcie należałoby przygotować na
terenie woj. wielkopolskiego od Krzyża Wlkp. do granic z woj. kujawsko- pomorskim. Można tu ewentualnie rozpatrzyć możliwości
pozyskania partnera do realizacji tego zadania ( Lasów Państwowych ).
Starosta Nakielski- Tomasz Miłowski stwierdził, że w województwie kujawsko- pomorskim wciąż jest bardzo dużo niewiadomych, jeśli chodzi
o możliwości sfinansowania inwestycji ze środków programu regionalnego. Dodatkowo Powiat Nakielski został zdezintegrowany, ponieważ
na pięć gmin powiatu dwie największe, tj. Szubin i Nakło nad Notecią weszły do ZIT-u wojewódzkiego metropolitalnego Bydgoszcz- Toruń,
a pozostałe gminy nie zostały tam zakwalifikowane. Powiat Nakielski nie poprzestaje na przystani, zamiarem samorządu jest dalsze
inwestowanie na obszarach przyległych. W tej kwestii Powiat Nakielski zamierza w miejscu starej przystani wykorzystywanej przez Zespół
Szkół Żeglugi Śródlądowej stworzyć bazę kajakową, tak by nowa przystań służyła większym jednostkom, a po drugiej stronie Noteci
utworzony zostanie przystanek kajakowy i wioślarski z prawdziwego zdarzenia. Nakło nad Notecią chce również zacieśniać współpracę z
Bydgoszczą. Ponadto w dokumentach strategicznych powiatu znajdą się zapisy dotyczące rewitalizacji terenów nadrzecznych w Nakle nad
Notecią, w Szubinie nad Nosawką oraz w Sadkach nad Rokitką.
Członek Zarządu Związku- Franciszek Strugała poinformował, że Gmina Miasta Czarnków wspólnie z Gminą Lubasz, Gminą Czarnków i
Powiatem Czarnkowsko- Trzcianeckim realizuje projekt techniczny budowy ścieżek rowerowych, które częściowo będą przebiegały nad
Notecią oraz będą doprowadzały turystów do obiektów zabytkowych. Planowane jest pozyskanie środków na budowę alternatywnych dróg
transportu. Na terenie miasta będzie to promenada z ławeczkami oraz oświetleniem. To działanie przyczyni się do uatrakcyjnienia nabrzeża
rzeki i zachęci ludzi do częstszego odwiedzania terenów nad Notecią. Chodzi o połączenie z Notecią atrakcji, które znajdują się w głębi lądu.
Tempo realizacji projektu będzie uzależnione od możliwości pozyskania środków finansowych. Zadanie to wynika wprost z zapisów
opracowanej wcześniej Strategii Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (co do rozwoju turystycznego miast i gmin nadnoteckich). Planowane
jest również wybudowanie przystani kajakowej w pobliżu bazy obiektów sportowych czarnkowskiego OSiR-u. Kontynuowane będą także
działania promocyjne, które już dobrze wpisały się do kalendarza imprez cyklicznych i są rozpoznawalnymi nie tylko na terenie powiatu, ale
także regionu.
O planach Pakości w sferze zagospodarowania nabrzeży rzeki poinformowała dyr. biura Hanna Forbrich. Zebranych zapoznano także z
wyciągiem nowej Strategii Rozwoju dla Miasta i Gminy Pakość, w której zawarte zostały zapisy dotyczące zagospodarowania nabrzeży.
Następnie głos zabrał Jacek Klimaszewski V-ce Starosta Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego, który odniósł się do budowy ścieżek
rowerowych, które będą realizowane także w kierunku Trzcianki wraz z punktami widokowymi na morenie czołowej nad Notecią. Planowane

jest także rozszerzenie ścieżki rowerowej o 11 km w kolejnym etapie.
Prezes Marek Tchórzka w podsumowaniu dyskusji stwierdził, że „czeka nas dużo pracy przede wszystkim w poszukiwaniu źródeł
finansowania planowanych zadań.”
Ad. 6)
Przedstawione zostało podsumowanie udziału Związku w projekcie pod nazwą „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki
wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” (WRPO 2007- 2013), którego Liderem jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu. W
materiałach pod obrady przekazano bieżące informacje z realizacji projektu. Związek uczestniczył w projekcie jako jeden z 28 partnerów, a
uczestnictwo to nie wiązało się z ponoszeniem kosztów finansowych. Wydawnictwa zrealizowane w ramach projektu zdobyły szereg nagród
na prestiżowych konkursach branżowych. Stoisko targowe z okrągłą mapą Wielkiej Pętli Wielkopolskiej było obecne na wielu targach w
kraju oraz poza granicami. Idea projektu nie zawężała się tylko do województwa wielkopolskiego ale również ukazywany był potencjał całej
drogi wodnej, również tej jej części, która leży w województwie kujawsko- pomorskim i lubuskim. Projekt jest kontynuowany i w tej części
również uczestniczy Związek. Finansowanie zapewnione jest z nadwyżki finansowej, która pozostała z realizacji pierwszej części projektu.
Poinformowano zebranych o wielojęzycznej stronie internetowej projektu, na której informacje są zamieszczane po polsku, niemiecku,
angielsku oraz po holendersku. Wynikało to z dużego zainteresowania Holendrów naszą drogą wodną podczas targów, które odbywały się w
Holandii. W ramach kontynuacji projektu wydany zostanie słownik wodniacki z tłumaczeniem na trzy języki. Odbyło się również szereg
spotkań branżowych, imprezy nad wodą dla turystów i mieszkańców. W gazetach wielonakładowych przedstawione zostały teksty
promujące drogę wodną pod wspólnym hasłem „Z nurtem przygody.” Podczas obrad wyświetlony został również spot reklamowy projektu.
Projekt okazał się dużym sukcesem promocyjnym i pozwolił na zainteresowanie szlakiem wodnym wielu turystów w kraju i za granicą.
Ad. 7)
W kolejnym punkcie obrad prezes Marek Tchórzka w imieniu delegatów Związku podziękował panu Maciejowi Boinskiemu za zrealizowanie z
pełnym zaangażowaniem planu przejścia pieszo- zimową porą- od źródła rzeki Warty do jej ujścia. Dodał, że rok temu piechur odbył też
zimową wyprawę wzdłuż Noteci. Pogratulował w imieniu wszystkich członków organizacji zakończenia tej niecodziennej wyprawy- sukcesem
na rzecz promocji WPW.
Maciej Boinski podziękował na miłe słowa oraz przekazał na ręce Prezesa Zarządu album, który wydało Starostwo Powiatowe w Nakle nad
Notecią, dokumentujący na fotografiach przebieg zimowej wyprawy. Podróżnik złożył również podziękowania Zarządowi Zwiazku za
wsparcie finansowe na zakup niezbędnego podczas wyprawy sprzętu. Symboliczny bukiet kwiatów piechur złożył na ręce dyr. biura Hanny
Forbrich za okazane wsparcie- logistyczne wyprawy „Noteć 2014” i wyprawy „Warta 2015.” Na wózku umieszczone zostało logo Związku,
które promowało nakielskie stowarzyszenie podczas ubiegłorocznej 43- dniowej zimowej wyprawy. Medialnie wyprawa okazała się dużym
sukcesem. Informacje o wyprawie ukazywały się w telewizji ogólnopolskiej, podróżnik wykonał ponad trzy tysiące zdjęć. Na trasie
podróżnikowi pomagało wiele osób. Podczas obrad przedstawiona została prezentacja multimedialna z zimowej pieszej wyprawy. Na wózku
nie mogło zabraknąć też logo WPW - „Z nurtem przygody”. Prezes podziękował za prezentację, która pokazała piękne tereny nadrzeczne.
Ad. 8)
Ostatni punkt obrad został wyczerpany w trakcie obrad. Prezes Zarządu Marek Tchórzka podziękował za aktywny udział w obradach i za
wszystkie tematy podjęte w trakcie obrad.
Burmistrz Czarnkowa- Franciszek Strugała zaprosił wszystkich chętnych na spacer w kierunku Mariny Czarnków. Tam była okazja zwiedzenia
nowoczesnej przystani, wpisu do kroniki i wysłuchania u źródeł – o dalszych planach samorządu gminnego pod kątem zagospodarowania
terenu czarnkowskiego przynotecia oraz rozwijania oferty turystycznej gminy.
Na tym zakończono protokół i podpisano.
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