Nakło nad Notecią, 18.12.2018 r.
Sprawozdanie merytoryczno- finansowe
Zarządu z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w latach 2015-2018

Wprowadzenie
W obszarze działań Związku Miast i Gmin Nadnoteckich mającego swoją siedzibę
w Nakle nad Notecią, znajduje sie Szlak Noteci będący częścią Międzynarodowej Drogi
Wodnej E 70. Jest on również częścią Wielkiej Pętli Wielkopolsko- Lubusko- KujawskoPomorskiej („Wielka Pętla Wielkopolski”). Związek w swych działaniach promuje oba
te szlaki wodne i nie ogranicza się tylko do obszaru obejmującego samorządy członkowskie.
W sprawach Noteci mówimy jednym głosem! Nasza organizacja łączy wspólne
wysiłki na rzecz realizacji przez członków ZMiGN Porozumienia programowego na lata
2000- 2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom nadnoteckim oraz ich społeczeństwom”.
Wspomniane porozumienie, jak również „Akt założycielski” Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich podpisane zostały (04.06.2000 r.) na pokładzie statku szkolnego „Władysław
Łokietek”, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle
nad Notecią jest Członkiem Honorowym Związku. Od początku istnienia organizacji
wypracowana została metoda współpracy sieciowej oraz formuła wspólnej promocji całego
szlaku. Dotychczasowa aktywność inwestycyjna samorządów nadnoteckich wpisuje się
w sieciowe podejście Związku Miast i Gmin Nadnoteckich do poprawy stanu i infrastruktury
noteckiego szlaku wodnego oraz zachowania walorów krajobrazowych regionu Doliny
Noteci. Wszelkie w tym zakresie działania są spójne z prowadzoną na szczeblu województw
aktywizacją turystyki wodnej wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na terenie Polski
(Odra- Warta- Noteć- Kanał Bydgoski- Wisła- Zalew Wiślany).
Szereg działań zostało wspólnie zrealizowanych w zakresie wykorzystania potencjału
turystycznego i przywrócenia żeglowności Noteci. Dziś mieszkańcy chętnie wracają nad
rzekę Noteć. Realizacja wielu działań była możliwa przede wszystkim dzięki
zagospodarowaniu nabrzeży Noteci w niezbędną infrastrukturę turystyczną przez samorządy
nadnoteckie, które zdecydowały się w perspektywie finansowej 2007- 2013 zostać
inwestorami na szlaku. Szczerze dziękujemy tym samorządom. Warto w tym miejscu
podkreślić rolę wspierającą samorządów wyższych szczebli, przede wszystkim Urzędów
Marszałkowskich w regionie oraz przychylność i pomoc uzyskaną od zarządcy dróg
wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jak również Zarządu
Zlewni Noteci w Bydgoszczy. Nasza organizacja, co bardzo ważne w naszej wieloletniej
działalności, na bieżąco współpracuje z zarządcą dróg wodnych i tej kwestii nie zmieniła
również zmiana ustawy o Prawie Wodnym, która miała miejsce w minionej kadencji.
Noteć - dumą lokalnej społeczności !
Warto przypomnieć, że inwestycje zrealizowane przez samorządy w minionej
perspektywie były to przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych i budżetu
województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007- 2013. Powiat
Nakielski zrealizował na Noteci „Przystań Powiat Nakielski" stanowiącą m.in. bazę
dydaktyczną ZSŻŚ w Nakle nad Notecią w zakresie praktycznej nauki zawodu. Zrealizowana
przystań stanowi dobry przykład rozwiązania na Noteci i jest spójna z pozostałymi
inwestycjami, które już powstały w ramach programu naprawczego, w tym: przystań wodna
w Drawsku „Yndzel”, przystań wodna „Marina Czarnków,” przystań wodna w Ujściu (etap
I), przebudowa stanicy żeglarskiej „Neptun” w Barcinie (etap II budowa przystani wodnej),
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budowa przystanku wodnego we Wrzeszczynie (etap I) oraz jedno z pierwszych na Noteci
zagospodarowane nabrzeże w Gminie Santok. Od początku każda z tych inwestycji miała
swój niepowtarzalny charakter, ale jednocześnie wpisywała się w oddanie użytkownikom
sieci stanic i przystani żeglugi śródlądowej całego szlaku Noteci (ok. 200 km), jak również
w aktywizację turystyczną drogi wodnej Wielka Pętla Wielkopolski (ok. 690 km).
W minionym okresie udało się także pozyskać samorządom kolejne środki na realizację
inwestycji, m.in. Samorząd Gminy Santok realizuje inwestycję budowy przystani wodnej
w Gminie Santok. Kolejną inwestycją, na którą pozyskano już środki zewnętrzne w ramach
WRPO 2014- 2020 są nadnoteckie bulwary na Noteci w Wieleniu w ramach projektu
„Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy”. Elementem uzupełniającym projektu jest
realizowana etapowo z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego przystań wodna „Łazienki” w Wieleniu.
Turyści i mieszkańcy obszaru otrzymali do dyspozycji nowoczesne kompleksy
z pomostami do cumowania różnego typu jednostek pływających, parkingami, sanitariatami,
zjazdami do wody, pola namiotowe, plaże oraz boiska sportowe i kapitanaty. Przystanie
i stanice na Noteci pokazywane są przez pryzmat samorządowych „dobrych praktyk”.
Rok 2015 był dla Związku Miast i Gmin Nadnoteckich rokiem jubileuszowym,
skromnie i pracowicie podczas obrad Walnego Zebrania Członków Związku obchodziliśmy
15- lecie naszej aktywności w działalności na rzecz rozwoju turystyki wodnej. Był to również
rok jubileuszowy dla ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, bowiem Szkoła obchodziła 70- lecie swojej
działalności (17-18.09.2015r.). Szkoła ta kształci w zawodzie marynarza zgodnie
z międzynarodową Konwencją STCW, dzięki czemu na rynku pracy przybywa specjalistów
w zakresie żeglugi śródlądowej.
Delegaci w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:
W roku 2015 (w dniu 5 lutego) dokonaliśmy wyboru władz stowarzyszenia, których
kadencja zgodnie ze Statutem pokrywa się z kadencją władz samorządowych. Prezesem
został wybrany delegat Gminy Drawsko- Marek Tchórzka, który zastąpił na tym stanowisku
doświadczonego samorządowca, wieloletniego Prezesa Zarządu Franciszka Strugałę.
Członkowie Związku podziękowali ustępującemu prezesowi za dotychczasowe dokonania na
rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć. Zdecydowano w gronie Zarządu Związku
o nominowaniu Franciszka Strugały do Nagrody Indywidualnej Przyjaznego Brzegu za
integrację wielu samorządów lokalnych dla stworzenia Szlaku Noteci („Nagroda Przyjaznego
Brzegu 2015”) . W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego na Przystani
Wodnej w Nakle nad Notecią, w skład Zarządu weszli: prezes Marek Tchórzka (wójt Gminy
Drawsko), v-ce prezes Sławomir Napierała (burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią),
sekretarz Wojciech Oskwarek (wójt Gminy Nowa Wieś Wielka), skarbnik Roman Wrotecki
(burmistrz Ujścia), członek Maciej Pietruszak (burmistrz Drezdenka), członek Franciszek
Strugała (burmistrz Czarnkowa), członek Andrzej Wiśniewski (sekretarz Gminy Zwierzyn).
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: przewodniczący Wiesław Własak (wójt Gminy Stare
Kurowo), z-ca przewodniczącego Wiesław Kończal ( Burmistrz Pakości ), sekretarz Zygmunt
Jasiewicz (Burmistrz Krzyża Wlkp.), członek Elżbieta Rybarczyk (burmistrz Wielenia),
członek Michał Pęziak (burmistrz Barcina).
Prezes ZMiGN Pan Marek Tchórzka za osobisty udział w stałym poszerzaniu oferty
turystycznej Doliny Noteci uhonorowany został w dniu 10 marca 2018 roku Ogólnopolską
Indywidualną Nagrodą Przyjaznego Brzegu. Zarząd Związku udzielił nominacji do Nagrody,
w uzasadnieniu podając, m.in. że: „Inwestycja w Gminie Drawsko stanowiła pierwszy etap
szeroko zakrojonego projektu pn. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski” realizowanego
w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich. Turyści i mieszkańcy otrzymali do
dyspozycji nowoczesną Marinę „Yndzel” w Drawsku. Podkreślono też, że w ostatnich
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czterech latach znaczący był udział Gminy Drawsko jako partnera w projekcie
pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla
Wielkopolski”, którego Liderem była Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu,
a partnerem wspierającym Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Projekt promujący całą
Wielką Pętlę Wielkopolski był wielokrotnie nagradzany podczas międzynarodowych
wydarzeń targowych, m.in. Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brzegu 2015 wraz z Nagrodą
Ministra Sportu i Turystyki za europejskiej klasy produkt turystyki wodnej. Z inicjatywy
prezesa Marka Tchórzki w zakresie promocji skierowanej bardziej do mieszkańców naszego
regionu od trzech lat opracowywany był wspólny dla członków organizacji kalendarz imprez
pod hasłem: „Dzieje się w Dolinie Noteci” z imprezą sztandarową Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich na otwarcie sezonu wodniackiego – „Świętem Noteci”. Ponadto z udziałem
wszystkich członków Związku od trzech lat odbywały się spławikowe, drużynowe zawody
wędkarskie o Puchar Noteci, organizowane zgodnie z zasadami Organizacji Sportu
Wędkarskiego oraz Amatorskiego Połowu Ryb. Zawody odbywały się co roku na terenie
jednego z trzech województw, tj. wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko- pomorskiego, na
obszarze działania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Ponadto, celem dotarcia do innych
grup odbiorców i poszerzenia kręgu osób, które można zachęcić do korzystania z uroków
i potencjału rzeki podejmowana była współpraca ze stowarzyszeniami motocyklowymi dla
promocji Noteci, Doliny Noteci, MDW E 70. Działaniom promocyjnym przyświeca hasło:
Wspólnie pomóżmy Noteci! Od dwóch lat współpraca nawiązana została z PCT Riders
i Stowarzyszeniem TUR Poland MC Chapter Czarnków. Oferta współpracy i wspólnej
promocji każdorazowo kierowana była do wszystkich członków Związku. Organizowane były
także rejsy, do najważniejszych zaliczyć należy Rodzinny Rejs Żeglarsko- Motorowodny
PTTK „Szlakami Pamięci 1918- 2018, Wielka Pętla Wielkopolska”, który w czasie prezesury
Pana Marka Tchórzki odbył się przy współpracy z Centrum Turystyki Wodnej PTTK
w Warszawie”.
Podziękowania za aktywność inwestycyjną na szlaku i promocyjną należą się
wszystkim Delegatom, bowiem miniona kadencja była czasem wytężonej pracy w Związku
Miast i Gmin Nadnoteckich, którzy obecnie tworzą: gmina BARCIN, gmina BIAŁOŚLIWIE,
miasto CZARNKÓW, gmina CZARNKÓW, gmina DRAWSKO, miasto i gmina
DREZDENKO, miasto i gmina KRZYŻ WLKP., miasto i gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ,
gmina NOWA WIEŚ WIELKA, miasto i gmina PAKOŚĆ, gmina SANTOK, gmina STARE
KUROWO, miasto i gmina UJŚCIE, miasto i gmina WIELEŃ, gmina ZWIERZYN oraz
członkowie wspierający działania Związku: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią, Powiat
Nakielski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Gorzowski. Ponadto naszym członkiem
honorowym jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
w Nakle nad Notecią. Partnerem Związku jest Stowarzyszenie Bractwo Bydgoskiego Węzła
Wodnego w Bydgoszczy. Z członkostwa zrezygnowały gm. Białe Błota i gm. Złotniki
Kujawskie, Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy z uwagi na przeniesienie siedziby
szkoły do Warszawy oraz Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Obrady Zarządu i WZCZ w okresie sprawozdawczym:
Obrady Zarządu Związku w okresie sprawozdawczym odbywały się w: Nakle nad
Notecią 5 lutego 2015 r., Drawsku- 10 marca 2015r., Czarnkowie- 12 maja 2015 r., Wieleniu29 września 2015 r., Nakle nad Notecią- 17 grudnia 2015 r., Ujściu- 14 marca 2016 r.,
Drezdenku 31 marca 2016r., Drawsku 7 lipca 2016r., Zwierzynie- 27 października 2016r.,
Nakle nad Notecią- 12 grudnia 2016 r., Czarnkowie 23 lutego 2017r., Wieleniu 5 kwietnia
2017r., Drawsku 26 września 2017r., Drezdenku 26 października 2017r., Nowej Wsi Wielkiej
22 marca 2018r., Barcinie- 11 czerwca 2018 r.
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Część spotkań organizowano jako obrady Zarządu w poszerzonym składzie
z udziałem wszystkich Delegatów. Ponadto posiedzenie w Wieleniu (29.09.2015r.) odbyło się
z udziałem pracowników ds. promocji, kultury, sportu i turystyki, reprezentujących gminy
członkowskie. Komisja Rewizyjna obradowała 5 lutego 2015 r., 14 marca 2016 r. w Ujściu,
23 lutego 2017r. w Czarnkowie, 22 marca 2018r. w Nowej Wsi Wielkiej.
Walne Zebranie Związku obradowało: 5 lutego 2015 r. w Nakle nad Notecią, 17
grudnia 2015 r. w Nakle nad Notecią, 31 marca 2016 r. w Drezdenku, 23 lutego 2017 r.
w Czarnkowie, 7 grudnia 2017 r. w Zwierzynie, 22 marca 2018r. w Nowej Wsi Wielkiej.
Podziękowania dla wszystkich gospodarzy minionych spotkań.
Promocja, współdziałanie w synergii działań na szlaku:
Znaczenia nabrało rozwijanie produktów lokalnych w gminach nadnoteckich.
Zorganizowano III edycje Spławikowych Drużynowych Zawodów Wędkarskich ZMiGN
o Puchar NOTECI. Gospodarzami zawodów były do tej pory: Czarnków (Łazienki,
25.09.2016r.), Zwierzyn (Gościmiec, 07.10.2017r.) i Nakło nad Notecią (Występ,
16.09.2018r.).
Do kalendarza imprez wpisano „Święto Noteci” dofinansowane przez Związek
w ramach otwartego konkursu ofert realizowanego dla gmin członkowskich oraz im
podległych jednostek. Święto Noteci zorganizowano do tej pory w gminach: Nakło nad
Notecią (impreza współorganizowana przez Gminę Nakło oraz Powiat Nakielski,
07.05.2016r.), Santoku (17.06.2017r.) i Barcinie (głównym organizatorem był Barciński
Ośrodek Sportu i Rekreacji). Każdorazowo na realizację zadania do konkursu postawiono
pulę środków w wysokości 10 tys. zł. W zakresie działalności promocyjnej- dzięki
współpracy samorządów członkowskich oraz projektom partnerskim (w tym partnerstwu
wspierającemu) udało się naszej organizacji rozpropagować informacje o potencjale
turystycznym, jakim dysponujemy. Dzięki temu przystanie i inne miejsca na szlaku coraz
częściej odwiedzane są przez turystów z zachodu, a także i wschodu. Atrakcyjność oferty
przystani powoduje, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści, którzy nie są typowymi
„wodniakami” chętnie z niej korzystają.
W ramach pozostałej działalności promocyjnej Związek był fundatorem nagrody
specjalnej w Powiatowym Konkursie Fotograficznym im. Mariana Bakinowskiego „Między
Drawą a Notecią” w Krzyżu Wielkopolskim. Puchar Związku był także nagrodą dla
najlepszej rodziny biegaczy w Noteckim Półmaratonie im. Józefa Nojiego Pęckowo- Wieleń.
Zawody odbywają się na terenie trzech gmin członkowskich Związku: Drawska, Krzyża
Wielkopolskiego i Wielenia w Powiecie Czarnkowsko- Trzcianeckim.
Jednym w ważnych działań promocyjnych był udział Związku jako partnera
wspierającego w projekcie pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki
wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” oraz „Kompleksowa promocja markowego produktu
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski- bis.” Liderem projektu była Wielkopolska
Organizacja Turystyczna w Poznaniu. Projekt zrealizowany został w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Działania 6.1 „Turystyka,” Schemat II „Promocja
i informacja turystyczna” WRPO na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to
5.779313,14 zł., w tym dofinansowanie projektu z EFRR: 4.387.865,07 zł. Projekt był
wielokrotnie nagradzany, m. in. podczas XXV Targów Regionów i Produktów Turystycznych
Tour-Salon Wielka Pętla Wielkopolski uhonorowana została trzykrotnie: Złotym Medalem
Międzynarodowych Targów Poznańskich, nagrodą Acanthus Aureus i wyróżnieniem
w konkursie Róża Regionów. Zdobył także prestiżowy ogólnopolski laur- Grand Prix
Nagrody Przyjaznego Brzegu za rok 2015. Stoisko promocyjne Wielkiej Pętli Wielkopolski
(z okrągłą mapą wielkoformatową) widoczne było podczas wielu imprez z udziałem Lidera
WOT Poznań na całej pętli oraz podczas wydarzeń targowych krajowych i zagranicznych.
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Łącznie poza granicami kraju było to 18 imprez (110 dni targowych), natomiast w Polsce
14 imprez targowych (47 dni targowych). Za solidne partnerstwo i rolę Lidera Związek
podziękował i pogratulował na ręce Prezesa WOT w Poznaniu Tomasza Wiktora oraz
Dyrektor Biura WOT Pani Ewy Przydrożny.
Nasz głos w sprawie Noteci !
Związek podejmował również liczne działania lobbingowe. Nasza organizacja miała
swojego delegata w pracach Rady Gospodarki Wodnej Warty, którym wybrano delegata
Gminy Santok- Józefa Ludniewskiego. W pracach Rady minionej kadencji uczestniczyli
również delegaci Związku- Tomasz Miłowski z ramienia Zarządu Powiatu Nakielskiego
i Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Prezes Żeglugi
Bydgoskiej Sp. z o.o. Edward Ossowski. W roku 2016 odbyły się cztery posiedzenia ww.
Rady. Z uwagi na zmiany przepisów prawnych, w tym wejście w życie nowego Prawa
Wodnego z dniem 31.12.2017 r. Rada Gospodarki Wodnej zakończyła swoją działalność.
Dzięki nawiązaniu bliższej współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na bieżąco przekazywane są informacje na temat prac planowanych przez
zarządcę drogi na szlaku wodnym. Zrealizowano także prace bagrownicze na wybranych
odcinkach szlaku wodnego, które wymagały pilnej poprawy stanu technicznego.
Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencjach i sympozjach,
zawsze z „głosem w sprawie Noteci.” Do najważniejszych należy zaliczyć:
- 27. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, 12-15.02.2015 r.,
- Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Branżowa „Diagnoza turystyki w województwie
wielkopolskim”, 01.04.2015 r.,
- otwarcie Sezonu Nawigacyjnego w Nakle nad Notecią, 17.04.2015 r.,
- konferencja prasowa, przeprowadzona w ramach kampanii promocyjnej projektu pn.
„Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej
w Wielkopolsce – etap II”, 23.07.2015 r.,
- 70- lecie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
w Nakle nad Notecią, 17- 18.09.2016 r.,
- spotkanie z przedstawicielami parlamentarzystów podczas XXIX Walnego Zebrania
Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, 17.12.2015 r. (pokłosiem spotkania było
powołanie z inicjatywy Posła na Sejm RP Pawła Skuteckiego Parlamentarnego Zespołu ds.
Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego
Polskich Rzek),
- XXI Walny Zjazd Ligi Morskiej i rzecznej w Gdyni,
- 96. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem, Puck, 10 lutego 2016r.,
- Naukowo- Samorządowa Konferencja „Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu”, Toruń,
15 marca 2016r.,
- Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju
i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, Warszawa, 13 kwietnia 2016r.,
- „Dzień Dziecka” organizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Warszawa,
5 czerwca 2016r. (orkiestra uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr.
Bolesława Romanowskiego),
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- II Lubuski Sejmik Turystyczny pod hasłem: „Lubuskie rzeki- możliwości i bariery”, Zielona
Góra, 13 czerwca 2016r.,
- wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, Czarnków, 14 czerwca 2016r.,
- III Międzynarodowe Targi i Konferencje Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
WaterWays EXPO 2016,Warszawa, 16- 18 czerwca 2016r.,
- Rejs bloggerów z Holandii na trasie Drawsko- Wrzeszczyna- Czarnków. Prezentacja Stand
Up Paddle- wiosłowania na desce, przystanek wodny we Wrzeszczynie, 18 czerwca 2016r.,
- Przystań w kolorze blue, Nakło nad Notecią, 22 lipca 2016r.,
- Konferencja Procesy korytowe rzek Eurazji, a integracja człowieka, Bydgoszcz, 7- 9
września 2016r.,
- spotkanie sygnatariuszy Porozumienia w sprawie rewitalizacji MDW E70
z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kwiejce (gm.
Drawsko), 11 października 2016r.,
- Konferencja na temat potencjału rzek w rozwoju miast w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości, Gorzów Wielkopolski, 18 listopada 2016r.,
- XXII Walny Zjazd Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdyni,
- Targi „Wiatr i Woda”, 10- 12 marca 2017r., Warszawa (ogólnopolską „Indywidualną
Nagrodą Przyjaznego Brzegu” uhonorowany został Prezes Zarządu Związku, Marek
Tchórzka. Nagrodę wręczono w trakcie „XXX Targów Wiatr i Woda” w Warszawie
10.03.2018r.
- Otwarcie sezonu nawigacyjnego, 20 kwietnia 2017r., Nakło nad Notecią,
- Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Dróg Wodnych, 21 czerwca 2017r.,
Warszawa ( do prac Zespołu, powołana została dyrektor Biura Związku Hanna Forbrich ).
- Jubileusz 700- lecia miasta Drezdenko, 1 września 2017r.,
- Konferencja naukowo- samorządowa w formie warsztatów terenowych dotyczących
śródlądowych dróg wodnych w Polsce „Woda lustrem miasta- Waterfronty”, 7 września
2017r., rejs z Bydgoszczy do Torunia,
- Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystki, 29 września 2017r., Czarnków,
- Konferencja „Warszawa wraca nad Wisłę” z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Ministerstwa Środowiska, 7 października
2017r., Warszawa.
Przy współpracy z Powiatem Nakielskim i Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej im.
kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią zorganizowano wspólną promocję
Związku z okazji II Targów Produktu Lokalnego Miasto i Gmina Wieleń „Z Natury
Najlepsze” (4 czerwca 2017r.), które odbyły się na nabrzeżu rzeki Noteci w Wieleniu. Rejsy
wycieczkowe po Noteci zapewnił mieszkańcom regionu statek szkolny „Łokietek”, a stoisko
promocyjne obsługiwała młodzież z zaprzyjaźnionej Szkoły Żeglugi Śródlądowej w Nakle
nad Notecią.
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W roku 2017 podjęte zostały kolejne działania promocyjne poprzez wdrażanie
własnych projektów (m.in. nową inicjatywą była współorganizacja imprezy motocyklowej
wspólnie z Gminą Drawsko oraz stowarzyszeniem PCT Riders; II Moto Piknik odbył się
w Drawsku w dniu 27 maja 2017r.). Prowadzono szeroko zakrojoną współpracę z innymi
podmiotami i stowarzyszeniami, wspomnianą powyżej Wielkopolską Organizacją
Turystyczną w Poznaniu. Na uwagę zasługuje fakt, że WOT jako lider projektu promującego
„WPW” zainaugurowała nowy projekt. W dniu 9.08.2017r. na poznańskim lotnisku „Ławica”
miejsce taśmy do odbierania bagażu zajęła barka wodna promująca szlak wodny. Dodatkowo
w strefie odlotów zainstalowane zostały plakaty LED zachęcające turystów do przebycia
drogi wodnej „WPW”. Podczas otwarcia na Ławicy obecny był Prezes Marek Tchórzka,
który udzielił wywiadu TVP Poznań.
Związek
Miast
i
Gmin
Nadnoteckich
był
patronem
wydarzenia
pn. XXXIX Rejs Żeglarsko- Motorowodny PTTK „Szlakami Pamięci 1918-2018, Wielka
Pętla Wielkopolska”, które odbyło się na przełomie czerwca i lipca 2018r. Organizatorem
rejsu było Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie.
Działania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich były prezentowane na łamach
„Gospodarki Wodnej 8/2017”- artykuł pt. „Wspólnie pomóżmy Noteci !” Na bieżąco
podejmowane inicjatywy są propagowane za pośrednictwem strony www.rzekanotec.pl .
W minionej kadencji strona została przebudowana i dostosowana do możliwości urządzeń
mobilnych.
Jednym z niekonwencjonalnych działań promocyjnych była piesza wyprawa Macieja
Boinskiego z Nakła nad Notecią, którą Związek współfinansował. Pierwszy etap wyprawy
odbył się w styczniu 2014 r. (od źródeł do ujścia Noteci). W roku 2015 podróżnik niejako
spiął w całość Wielką Pętlę Wielkopolsko- Lubusko- Kujawsko- Pomorską, idąc od źródeł do
ujścia Warty. Relacje z wyprawy można było śledzić na stronie internetowej oraz FB
podróżnika. Oficjalne podziękowania za promowanie szlaku wodnego przekazano podczas
obrad Zarządu Związku w roku 2015. Podróżnik przekazał na ręce Prezesa Związku książkę,
będącą pokłosiem zimowych wypraw: „Dzika i tajemnicza Dolina Noteci,” wydaną dzięki
finansowaniu Powiatu Nakielskiego. Opracowano i wdrożono kalendarz „Dzieje się w Dolnie
Noteci” z imprezami promującymi cały szlak Noteci. Imprezy odbywały się w każdej z gmin
członkowskich, gromadząc wielu uczestników wśród mieszkańców oraz turystów. W sezonie
turystycznym można było kierując się wydarzeniami zaplanowanymi w gminach
nadnoteckich odwiedzić niemal cały region Doliny Noteci.
W minionym okresie dążono do rozszerzenia oddziaływania w regionie i budowania
silnej marki Doliny Noteci. Podejmowano działania w kierunku zapewnienia drożności szlaku
wodnego. W świetle powyższego sprawozdania i wielu działań wspólnie zrealizowanych,
w imieniu Zarządu oraz własnym DZIĘKUJĘ wszystkim Delegatom – za poświęcenie czasu
i pełne zaangażowanie w prace realizowane we współpracy ze Związkiem Miast i Gmin
Nadnoteckich w minionym kadencji samorządowej.
Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Marek Tchórzka

Sławomir Napierała
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