Prace Związku
Protokół z posiedzenia Zarządu Związku 10_03_2015 r. Drawsko (23 Marca 2015)
PROTOKÓŁ Z OBRAD ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH
Drawsko, 10 marca 2015 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał Zarządu Związku:
4.1. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Gminy Białe Błota z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu „Związek Miast i Gmin
Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią,
4.2. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy z członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu
„Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią.
5. Informacja z realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”
(WRPO 2007- 2013), którego Liderem jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu.
6. Relacja z odbycia pieszej wyprawy zimowej promującej drogę wodną Wielka Pętla Wielkopolski - piechur Maciej Boinski.
7. Określenie kierunków działania ZMiGN w nowej perspektywie finansowej 2014- 2020.
8. Informacja z udziału przedstawicieli ZMiGN w XXVII Targach Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda”, Warszawa 14 lutego 2015 r.
(gala finałowa konkursu „Nagroda Przyjaznego Brzegu 2014”; udział w konferencji dotyczącej dobrych praktyk).
9. Dyskusja, wolne wnioski, zakończenie obrad.
Ad. 1-3)
Miejscem obrad była gościnna Przystań Wodna „Yndzel” w Drawsku (województwo. wielkopolskie). Przybyłych na obrady serdecznie
powitali: włodarz Gminy Drawsko Marek Tchórzka oraz gospodarz przystani bosman Ryszard Ociepa.
Wójt Gminy Drawsko- Marek Tchórzka, Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oficjalnie otworzył posiedzenie. Udział w
obradach wzięli członkowie Zarządu: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią- Sławomir Napierała, Burmistrz Czarnkowa- Franciszek
Strugała, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka –Wojciech Oskwarek, Zastępca Wójta Gminy Zwierzyn- Andrzej Wiśniewski, przedstawiciel Gminy
Drezdenko- Krzysztof Bąk (z upoważnienia Burmistrza Drezdenka). Stwierdzone zostało quorum władne podejmowania prawomocnych
uchwał. Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Prezes Zarządu odczytał porządek obrad, po czym zaproponował, aby z uwagi na odwołany przyjazd na obrady p. Macieja Boinskiego
pominąć punkt 6, ponieważ ten punkt został wprowadzony dlatego, że miała być przedstawiona przez piechura Macieja Boinskiego relacja z
jego wyprawy zimowej wzdłuż Warty (w ramach drugiej części wyprawy wzdłuż Wielkiej Pętli Wielkopolski). Ostatecznie zdecydowano o
przyjęciu zaproponowanego porządku obrad, przy czym w punkcie nr 6 uzgodniono, że informację przedstawi dyrektor biura Hanna
Forbrich.
Ad. 4)
W kolejnym punkcie obrad odczytane zostały pisma dotyczące rezygnacji Gminy Białe Błota z członkostwa zwyczajnego w Związku Miast i
Gmin Nadnoteckich oraz dotyczące rezygnacji Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy z członkostwa wspierającego.
Powodem rezygnacji przez samorząd gminny Białych Błot była konieczność szukania oszczędności budżetowych. Natomiast Rektor Wyższej
Szkoły Środowiska w Bydgoszczy poinformowała o rezygnacji w związku ze zmianą prawną uczelni (konsolidacja z uczelnią warszawską) i
przeniesieniem Uczelni z Bydgoszczy do Warszawy.
Członkowie Zarządu uszanowali powyższe decyzje, czego następstwem było podjęcie stosownych uchwał:
- Nr 2/2015 w sprawie: przyjęcia rezygnacji Gminy Białe Błota z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu „Związek Miast i Gmin
Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle n/Not. - zał. nr 2.
- Nr 3/2015 w sprawie: przyjęcia rezygnacji Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy z członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu
„Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle n.Not.- zał. nr 3.
Ad. 5)
Z uwagi na partnerstwo Związku Miast i Gmin Nadnoteckich wspierające Wielkopolską Organizację Turystyczną w Poznaniu- Lidera w
realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” (WRPO 20072013) przedstawiono stan zaawansowania prac ( według danych przedstawionych partnerom na ostatniej Radzie Programowej, która
odbyła się w lutym br. ).
Zakończył się ww. projekt, ale zdecydowano o jego kontynuacji, jako projekt- „bis”, zadania zostaną zrealizowane w roku 2015. Będzie to
projekt finansowany z nadwyżek po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na realizację poszczególnych komponentów tegoż
projektu. Planowane jest m.in.: wydanie mini- słownika wodniackiego (cztery wersje językowe), udział w targach branżowych,
kontynuowanie wizyt studyjnych. Do końca pierwszego kwartału Lider Projektu przedstawi partnerom całościowy raport z wszystkich
podjętych działań. Ponadto WOT planuje inne działania promocyjne na rzecz WPW, m.in. zorganizowanie w dniu 15.05.2015 r. w
Obornikach „Wielkiego Otwarcia Sezonu Wodniackiego” z udziałem wszystkich partnerów „WPW.” Gmina Oborniki uzyskała na organizację
imprezy dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez UMWW w Poznaniu. Nową inicjatywą jest też projekt pod
nazwą „Rzeki łączą ludzi,” w ramach którego organizowane będą eventy promocyjne na „WPW” jako „pływające studio radiowe.” Udział w
przedsięwzięciu planują m.in. Radio Łódź, Radio Merkury, Radio Gorzów, Radio PiK oraz kilkanaście innych rozgłośni radiowych. Jest to
również okazja do promocji dla samorządów gmin nadnoteckich. Całość będzie koordynowana przez Wielkopolską Organizację Turystyczną
w Poznaniu. Wspomniano również o planowanym oznakowaniu szlaku turystycznego Wielkiej Pętli Wielkopolski tablicami informacyjnymi,
które realizowane będą również przez WOT. Projekt o łącznej wartości ok. 100 tys. zł. będzie realizowany w 2015 roku (Uzyskano
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Tablice zostaną zamontowane m.in. w Drawsku, Czarnkowie i Ujściu oraz przy
wybranych śluzach. Dzięki wykorzystaniu technologii QR możliwe będzie zawarcie na tablicy wielu informacji przydatnych turystom. Na
przystaniach udostępnione zostaną również stojaki na ulotki z informacjami o pętli. Po stronie samorządów będzie dopełnienie formalności
związanych z pozwoleniami na lokalizację tablic w obrębie przystani, czy śluz. Pomysł dotyczący oznakowania wypłynął oddolnie od

turystów- wodniaków (korzystających ze szlaku i uczestniczących w targach branżowych).
Prezes Zarządu Marek Tchórzka podkreślił, że Związek będzie starał się włączać w kolejne projekty promocyjne, o ile będzie taka szansa, ale
zauważył też, że w nowej perspektywie finansowej, nie przewiduje się znaczących środków na rozwój turystyki w woj. wielkopolskim, co
może spowodować zahamowanie działań inwestycyjnych. Członek Zarządu- Franciszek Strugała w uzupełnieniu przedstawionych informacji
dotyczących ożywienia drogi wodnej WPW dodał, że warto zauważyć działania podejmowane przez miasta na Warcie, które są coraz
bardziej widoczne. Powstają kolejne przystanie realizowane także przez prywatnych przedsiębiorców. To powoduje, że cały szlak staje się
bardziej atrakcyjny. Działania Związku w dalszym ciągu powinny iść także w kierunku zabiegania o zapewnienie drożności szlaku wodnego.
ZMiGN oraz RZGW uczestniczą w projekcie „WPW” na zasadach partnerstwa wspierającego.
Ad. 6)
Kolejnym punktem obrad było omówienie pieszej zimowej wyprawy wzdłuż Warty. Na obrady zaproszono p. Macieja Boinskiego, który
jednak z przyczyn niezależnych od siebie nie mógł uczestniczyć w obradach. Krótką relację z wyprawy przedstawiła dyr. biura. Związek
przed wyprawą wystąpił do włodarzy gmin nadwarciańskich o udzielenie pomocy piechurowi w trakcie wyprawy w zakresie umożliwienia w
wybranych lokalizacjach skorzystania z możliwości dostępu do energii elektrycznej i ciepłej wody. Wózek, z którym poruszał się p. Maciej
Boinski był oznakowany logo Związku. Mimo komplikacji na trasie, piechur nie poddał się i zrealizował zamierzony plan, idąc pieszo od
źródeł Warty do jej ujścia- do Odry. W trakcie wyprawy wykonane zostały zdjęcia, które znajdą się wydawnictwie albumowym planowanym
do zrealizowania przy dofinansowaniu miasta i gminy Nakło nad Notecią oraz Powiatu Nakielskiego. Uroczyste zakończenie podróży miało
miejsce na Przystani Wodnej w Nakle nad Notecią, gdzie w imieniu członków Związku gratulował podróżnikowi Wicestarosta NakielskiAndrzej Kinderman. Postanowiono o zaproszeniu p. Macieja Boinskiego na kolejne obrady Zarządu Związku, których termin ustalono na
dzień 12 maja 2015 r. (Obrady odbędą się w Czarnkowie, rozpoczęcie o godz. 10.00).
Z każdego dnia wyprawy relacje na bieżąco zamieszczane były na stronie Związku www.rzekanotec.pl , dzięki wsparciu ze strony „Kuriera
Nakielskiego,” który był oficjalnym medialnym partnerem całego przedsięwzięcia. Podkreślono, że wyprawa w tym roku trwała ok. 50 dni.
Była medialnie nagłośniona, bo informacje z wyprawy stosunkowo często ukazywały się w telewizjach lokalnych, a także w TV
ogólnopolskiej. Piechur maszerował z logo projektu promocyjnego WPW, a także logotypami innych partnerów wyprawy. Związek udzielił
wsparcia logistycznego i finansowego, przy czym warto podkreślić, że w dwie zimy Nakielanin Maciej Boinski przeszedł całą Wielką Pętlę
Wielkopolski ( wyprawy: „Noteć 2014” i „Warta 2015”). Zrealizował nietypowe działanie promocyjne na rzecz podniesienia znaczenia
śródlądowych dróg wodnych, co jest godne zauważenia.
Ad. 7)
Następnie przystąpiono do dyskusji nad określeniem kierunków działania ZMiGN w nowej perspektywie finansowej 2014- 2020. Prezes
Zarządu Marek Tchórzka dokonał krótkiego wprowadzenia i poprosił zebranych o aktywny udział w dyskusji.
Biorąc pod uwagę zapisy programu regionalnego, trudne będzie zrealizowanie inwestycji o charakterze, takim jak do tej pory, czyli budowie
przystani wodnych. Możliwe za to będzie realizowanie zadań związanych np. z budową ścieżek rowerowych (alternatywne drogi transportu) i
tu można np.: wykorzystać wały przeciwpowodziowe wzdłuż Noteci. Wymagają one jednak sporych nakładów finansowych na odbudowę
wałów, które mocno są zniszczone m.in. przez bobry. Nie oznacza to jednak, że można całkowicie zrezygnować z przyjętej formuły sieciowej
współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rz. Noteć. Zawarte mamy porozumienie programowe na lata 2000- 2020, które obliguje
do ścisłej współpracy wszystkich członków naszej organizacji (..).
Zdaniem pana Prezesa Marka Tchórzki, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich dobrze postrzegany na zewnątrz, powinien również wzmocnić
swoją pozycję do wewnątrz, poprzez większą obecność na terenie poszczególnych gmin nadnoteckich. Wiele działań ukierunkowanych jest
mocno na zewnątrz, dlatego należałoby część działań promocyjnych skierować do gmin członkowskich. Takim działaniem- nieodżałowanym
był niegdyś „Flis Notecki.” Teraz konieczne byłoby oddziaływanie na turystów wodniaków, aby uczestniczyli w tego typu imprezach, ale
licznej niż to bywało w ostatnich latach.
W ubiegłym roku szeroko omawiany był temat projektu „Noteckie Smaki.” Wówczas nie podjęto ostatecznej decyzji odnośnie realizacji
projektu, ale pokazało to, że wiele spraw trzeba dokładniej dopracować, a z gminami więcej rozmawiać. Prezes Związku poinformował, że
jest po rozmowie telefonicznej z ( nowym po wyborach ) Wójtem Santoka Józefem Ludniewskim, który nie mógł uczestniczyć w ostatnich
obradach Walnego Zebrania Członków Związku, ale jak najbardziej zainteresowany realizacją działań wspólnie ze Związkiem (Gmina Santok
jest członkiem zwyczajnym). Pan Marek Tchórzka zaproponował, aby do Związku spróbować również zaprosić jako członków wspierającychPowiaty nadnoteckie. Wszystkie bowiem odgrywają dużą rolę w rozwoju turystyki na swoim terenie, i mocno stawiają na tę tematykę, a
posiadają niebagatelne znaczenie w rozmowach z Urzędami Marszałkowskimi. Chodzi m.in. o wypracowanie „wspólnego kalendarza
wydarzeń promocyjnych na szlaku”, i to najlepiej z udziałem jednostek pływających. Nie będzie to łatwe tym bardziej, że powiaty musiałyby
również finansowo zabezpieczyć organizację tych imprez, ale jest to kierunek do tego, by stworzyć w końcu taki cykl imprez – atrakcji dla
turystów, by cały czas „konsekwentnie” mówić o naszych drogach wodnych i w oparciu o posiadany potencjał turystyczny prowadzić rozwój
całego regionu.
Prezes Zarządu minionej kadencji pan Franciszek Strugała przyznał, że jest to dobra idea. Powiaty mają możliwość szerszego oddziaływania
w regionie. Możliwe będzie realizowanie inwestycji poprzez pozyskanie środków z lokalnych grup działania, lub lokalnych grup rybackich,
choć tu jeszcze nie do końca określone zostały warunki, na jakich będzie to dla gmin przygotowane. Wspomniał o zeszłorocznym „Święcie
Noteci” w Czarnkowie w trakcie, którego znakomitą promocją oraz możliwością sprzedania wiedzy o szlaku wodnym były quizy z pytaniami i
upominkami dla ich uczestników. Odbyło się przy okazji tej imprezy coś na kształt projektu „Noteckie Smaki”, smakowane były potrawy z
ryb i cały czas mówiono o rozwoju w oparciu o potencjał obszarów nadbrzeżnych.
Można spróbować, przygotować wspólnie kalendarz imprez, który umieszczony zostałby na stronie internetowej Związku i na bieżąco
reklamować imprezy na szlaku. Coraz większe jest zainteresowanie rejsami po Noteci, nie wystarcza już sam „Wł. Łokietek”, bowiem
chętnych na rejsy spacerowe jest zdecydowanie więcej.
Pan Marek Tchórzka zaproponował, aby do następnego Zarządu przygotować wstępnie kalendarz imprez w gminach nadnoteckich z
uwzględnieniem tych realizowanych przez powiaty. Ponadto warto na obrady Zarządu zaprosić armatorów dysponujących jednostkami
pływającymi na ok. 20 osób, by zaznajomić ich z kalendarzem wydarzeń nad Notecią. Chodzi o to, żeby impreza nad wodą kojarzona była
ze Związkiem, tak by ta wewnętrzna promocja przynosiła odpowiedni skutek.
W dyskusji podkreślono również, że w niedalekiej przyszłości Drezdenko musiałoby mocniej zaistnieć na szlaku wodnym. Głos zabrał
przedstawiciel Miasta i Gminy Drezdenko- Krzysztof Bąk ds. promocji gminy, który poinformował, że samorząd planuje zmodernizowanie
tzw. „Parku Harcerza” nad Notecią z przygotowaniem miejsc do cumowania. Miejsce jest obecnie wykorzystywane jako punkt zapisów do
rajdów crossowych- imprezy (jednym ze sztandarowych działań w mieście ), ale z powodzeniem może służyć również jako miejsce do
cumowania po jego odpowiednim zaadoptowaniu.
Pan Andrzej Wiśniewski dodał, że województwo lubuskie odstaje od wielkopolskiego i kujawsko- pomorskiego w zakresie rozwoju

infrastruktury nadwodnej. Tu konieczne jest podjęcie mocniejszych działań lobbingowych ukierunkowanych do urzędu marszałkowskiego.
Środki są w lubuskim kierowane głównie na Odrę. Dotychczas podejmowane działania nie przynoszą oczekiwanych efektów. Zaproponował
skierowanie oferty do prywatnych właścicieli przystani i marin, którzy mogliby czynnie brać udział w działaniach Związku. Mogliby zostać
również członkami wspierającymi Związku. Przedsiębiorcy mają również dużą siłę oddziaływania i dobre pomysły na promocję drogi wodnej.
Zaproponował ponadto, aby spotkanie powiatów z cyklu „Na miedzy” (może nawet najbliższe) zorganizować nad wodą i pod hasłem
wiodącym związanym z wodą. Trzeba przy organizowaniu imprez zadbać również o to aby jedna impreza promowała kolejną. Chodzi o to,
aby uczestnicy imprezy dowiedzieli się, że w kolejnym tygodniu impreza odbędzie się w następnej miejscowości, dzięki temu bezpośrednio
przełoży się to na wzrost liczby uczestników. Można również zaproponować nagrody dla uczestników jak największej liczby imprez nad wodą
w sezonie letnim.
Prezes zauważył, że ważne jest, aby imprezy funkcjonowały pod wspólnym hasłem. Ustalono, aby przyjąć nazwę już funkcjonującą, a
mianowicie „Święto Noteci.”
Pan Sławomir Napierała Wiceprezes Zarządu Związku poinformował, że na przystani w Nakle nad Notecią 19 czerwca 2015 r. planowany
jest kolejny koncert, którego głównym organizatorem będzie Powiat Nakielski. Gmina włączyła się do organizacji poprzez współdziałanie
Domu Kultury w Nakle nad Notecią. Przy tej okazji możliwe jest również pokazanie się na Przystani Wodnej w Nakle nad Notecią jako
Związek. W Nakle nad Notecią imprezy odbywają się pod hasłem „Łączy nas Noteć.” Jako Związek zdecydowanie możemy tworzyć ciąg
zdarzeń wokół rzeki, który będzie stanowił atrakcję dla turystów i mieszkańców. Na etapie tworzenia kalendarza imprez należałoby
dokładnie wskazać również te miejsca, gdzie namiot promocyjny z logo Związku miałby być pokazywany. Tu koniecznym działaniem jest
wydanie folderu, innych materiałów promocyjnych, przed właściwym sezonem, by była możliwość ich rozkolportowania w gminach.
Zaproponował ponadto, by na spotkania Związku zapraszać pracowników z działów promocji i kultury z poszczególnych gmin. Osobisty
kontakt byłby bardzo dobry, wymiana doświadczeń bezpośrednio między pracownikami mogłaby zaowocować ciekawymi pomysłami na
wspólne imprezy. W Nakle nad Notecią aktywnie w imprezy włączają się Koła Gospodyń Wiejskich, które są małymi kwotami dotowane z
budżetu gminy. Funkcjonuje również w trakcie imprez lokalnych w okolicach Nakła nad Notecią stoisko z gęsiną, które mogłoby również
dotrzeć na imprezy organizowane w woj. wielkopolskim. Ważne jest, raz jeszcze to podkreślono, aby Związek, który miałby się włączać do
imprez funkcjonujących w poszczególnych gminach dysponował własnymi materiałami promocyjnymi. Mógłby to być np. folder lub ulotka
pokazująca gminy Związku oraz imprezy w trakcie sezonu.
Prezes zaproponował, aby w roku bieżącym zrobić rozeznanie w kwestii materiałów promocyjnych związkowych odnośnie zakresu
informacji, które należałoby w nich ująć oraz wstępnie oszacować koszty tak, by przyjąć to zadanie do planu budżetu na rok przyszły.
Chodzi o wypracowanie ciekawej formuły materiałów. Pan Franciszek Stugała zaproponował, aby odbyło się spotkanie pracowników ds.
promocji z poszczególnych gmin już przy okazji majowych obrad Zarządu. Trzeba będzie porozmawiać, by część z budżetów promocyjnych
gmin mogłaby zostać przeznaczona na wykup materiałów promocyjnych Związku. Na majowe posiedzenie Zarządu Związku ustalono, że
zostaną zaproszeni również pracownicy ds. promocji z poszczególnych gmin członkowskich. Ponadto Prezes Związku do następnych obrad
postara się odwiedzić Powiaty nadnoteckie, by dokonać rozeznania w kwestii ich ewentualnego włączenia się w działania Związku.
Ad. 8)
W kolejnym punkcie obrad przedstawiona została informacja z udziału przedstawicieli ZMiGN w XXVII Targach Sportów Wodnych i Rekreacji
„Wiatr i Woda,” które odbyły się w Warszawie. Przedstawiciele Związku, Prezes Marek Tchórzka i Dyrektor Biura Hanna Forbrich
uczestniczyli w gali finałowej konkursu „Nagrody Przyjaznego Brzegu” (14.02.2015 r.) oraz w panelu dyskusyjnym: Co możemy uczynić, by
polskie brzegi były bardziej przyjazne ? Prezes Związku Marek Tchórzka poinformował pozostałych członków Zarządu, że Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego wyróżnił za pomoc i współpracę Hannę Forbrich- dyrektor Biura Zarządu Związku
Miast i Gmin Nadnoteckich. Wręczenie okolicznościowego medalu miało miejsce podczas warszawskich targów „Wiatr i Woda.”
W Konkursie o Nagrodę Przyjaznego Brzegu „Grand Prix 2014” zdobyły kompleksowe działania inwestycyjne i promocyjne na Pętli
Żuławskiej. Wykaz laureatów opublikowano na www.polskieszlakiwodne.pl .
Ad. 9)
W dyskusji poruszono temat planowanych zmian w Prawie Wodnym. Prezes Marek Tchórzka podkreślił, że jednym z aspektów poruszanych
w projekcie jest sprawa odpłatności za śluzowanie. Przy przyjętych założeniach w projekcie zmian ustawy koszty śluzowania znacznie mają
wzrosnąć. Prezes poinformował, że stosowne pisma w sprawie zmian w ustawie zostaną skierowane do Ministerstwa Środowiska oraz
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Propozycja Stanowiska Zarządu Związku w powyższej sprawie została odczytana. Delegat Miasta Czarnków Franciszek Strugała
zaproponował, by w treści ująć informację, że śluzowanie na drogach wodnych w Niemczech jest bezpłatne. Ponadto zauważył, żeby pismo
z treścią stanowiska Związku rozesłać także do posłów na Sejm RP różnych opcji, tak by poznali oni punkt widzenia Związku na ten
problem. Prezes Marek Tchórzka zaakceptował rozszerzenie stanowiska o opisanie sytuacji opłat za śluzowanie jaka przyjęta jest w
prawodawstwie unijnym oraz przekazanie pisma posłom na Sejm RP. Zadecydowano również, że Zarząd nie będzie podejmował w tej
sprawie uchwały lecz uwagi zostaną przekazane w formie Stanowiska Zarządu. Treść zostanie przesłana również do gmin członkowskich
Związku. Stanowisko Zarządu Związku- zał. nr 4.
W trakcie dyskusji ustalono, że do gmin członkowskich przekazane zostaną informacje o zamyśle Związku w kwestii opracowania wspólnego
kalendarza imprez oraz materiałów promocyjnych wraz z podaniem informacji o planowanym spotkaniu pracowników ds. promocji i kultury
wszystkich członków Związku. Przed kolejnym Zarządem Związku możliwe byłoby również składanie uwag przez pozostałych członków do
powyższego.
Zaproponowano, aby kolejne posiedzenie Zarządu (planowane w Czarnkowie) zostało zorganizowane w formule poszerzonej (może nawet z
udziałem wszystkich delegatów). Jednak ostateczna decyzja w tej kwestii zostanie podjęta po przeprowadzeniu rozmów przez Prezesa
Zarządu z nadnoteckimi Powiatami.
W dyskusji pojawił się także wątek zgłoszony przez pana Franciszka Strugałę, aby Zarząd rozpatrzył sprawę mu sygnalizowaną w rozmowie
telefonicznej przez panią Wiesławę M. Krupińską z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a mianowicie
złożoną propozycję dla Związku dalszej współpracy. Pani W. Krupińska koordynowała na zlecenie Związku projekt „Rozbudowa Strategii
ZMiGN w latach 2009- 2010”. Współpracy formalnej jednak nie wznowiono po zakończeniu prac związanych z opracowaniem rozszerzenia
Strategii. W toku dyskusji głos zabrał również pan Andrzej Wiśniewski, który przyznał, że warto mieć na uwadze nowe oferty współpracy ze
środowiskiem naukowym, ponieważ nasza organizacja od czasu do czasu angażuje się w różne przedsięwzięcia badawcze i naukowe.
Zdaniem Prezesa Marka Tchórzki mamy w swoich szeregach wybitnych naukowców, na których pomoc zawsze możemy liczyć, bo są
naszymi członkami, a skoro nie jest praktykowane członkostwo osób prywatnych w Związku, i nie było ze strony wspomnianego
Uniwersytetu sygnału, by o takie członkostwo zabiegał, dlatego na obecnym etapie należy traktować przedstawioną przez Panią W.
Krupińską ofertę wyłącznie jako wyrażenie woli dalszej współpracy. Zarząd zapozna się szczegółowo z ofertą współpracy, jeśli takowa

zostanie mu przedstawiona.
Na tym zakończono protokół i podpisano.
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