
Sprawozdanie z badania obszaru NGR 

w okresie czerwiec-listopad 2012 

 

Program Zintegrowanej Promocji przewiduje coroczne przeprowadzanie badania obszaru 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Celem badania jest  uzyskanie i ewaluacja informacji, stanowiących 

bazę do stworzenia za pośrednictwem strony internetowej NGR swego rodzaju internetowej bazy 

informacji turystycznej. Efektem wizyt pracownika ds. promocji w poszczególnych miejscowościach 

obszaru działania NGR ma być uzyskanie dokumentacji fotograficznej oraz danych adresowych 

poszczególnych aktywności gospodarczych mieszczących się na obszarze NGR, m. in: 

 bazy noclegowo – gastronomicznej, 

 atrakcji turystycznych, 

 działalności rybackich, 

 wszystkich działalności, które uzyskały wsparcie za pośrednictwem NGR. 

W roku 2012 takie badanie obszaru przeprowadzono w trakcie wyjazdów na teren działania NGR w 

okresie od końca czerwca do końca listopada. Celem wyjazdów było dotarcie do gospodarstw 

rybackich, gospodarstw agroturystycznych, miejsc stanowiących atrakcję turystyczną oraz wszystkich 

beneficjentów PO RYBY, których wnioski złożone w naborach przeprowadzonych przez NGR uzyskały 

pozytywną opinię Komitetu NGR oraz zostały pozytywnie zweryfikowane przez odpowiednie 

terytorialnie Samorządy Województwa. 

Informacje były zbierane na podstawie obserwacji pracownika, bezpośrednich rozmów z 

właścicielami gospodarstw, z mieszkańcami, a także przy konsultacji pracowników Urzędów Gmin. W 

trakcie wyjazdów była też kompletowana dokumentacja fotograficzna. Zebrane dane były 

porównywane z informacjami, które można było znaleźć dotychczas w wydawnictwach i 

opracowaniach obejmujących teren gmin: Człopa, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka, 

Wałcz i Wieleń. W wyniku porównań okazało się, że niektóre dane kolportowane w kolejnych 

przewodnikach, mapach i innych wydawnictwach służących głównie turystom, są nieaktualne, od lat 

nie weryfikowane. Dotyczy to zarówno danych teleadresowych, jak i samego funkcjonowania 

placówki czy istnienia obiektu. 

W następstwie wizyt dotyczących badania obszaru objętego LSROR, na stronie internetowej NGR 

powstaje swego rodzaju przewodnik po pięknych i atrakcyjnych turystycznie obszarach należących do 

NGR. Odszukanie tych miejsc oraz poruszanie się po nich ma ułatwić zamieszczona także na stronie 

internetowej mapa obszaru z zaznaczonymi na niej w/w punktami. Mapa ta zawiera także atrakcje 

turystyczne i przyrodnicze, bazę turystyczną oraz lokalizację inwestycji realizowanych przy wsparciu 

NGR. W przygotowaniu jest również baza gospodarstw rybackich i przetwórni. Dane te są dostępne 

na stronie www.ngr.pila.pl. 

 

 

http://www.ngr.pila.pl/


Aby uzyskać czytelną mapę, na której poszukujący turysta może odnaleźć w łatwy sposób 

interesujące go obiekty, poszczególne grupy elementów umieszczono na osobnych mapkach. 

Ciekawostki turystyczne zainteresowany nimi znajdzie w zakładce Obszar>>Atrakcje Turystyczne, a 

poszukujący nowych inwestycji powstałych dzięki Nadnoteckiej Grupie Rybackiej musi zaglądnąć pod 

zakładkę Beneficjenci NGR. Osobna mapa poświęcona jest gospodarstwom agroturystycznym, a na 

inną naniesiono siedziby Urzędów Gmin. 

Przy tworzeniu bazy obiektów noclegowo-gastronomicznych skupiliśmy się na gospodarstwach 

agroturystycznych, ponieważ to one na tym terenie są dominująca formą w bazie turystycznej. Jest 

to na tyle atrakcyjna forma, że status agroturystyki przyjmują też niektóre placówki innego typu, jak 

pensjonaty czy kampingi. W podjęciu decyzji o propagowaniu agroturystyki niebagatelną rolą odegrał 

fakt, że wśród członków naszego stowarzyszenia jest wielu właścicieli prężnie działających 

gospodarstw agroturystycznych. Jest wśród nich również stowarzyszenie „Bukówka” zrzeszające 

gospodarstwa działające na południowym zachodzie obszaru NGR. Ponieważ zależy nam na jakości 

polecanych przez nas placówek, umiejscowienie gospodarstwa w naszej bazie danych poprzedzaliśmy 

wywiadem w Urzędzie Gminy oraz konsultacją z okolicznymi mieszkańcami. Często ostateczną 

decyzję podejmowaliśmy po osobistym obejrzeniu placówki i rozmowie z właścicielem. W 

porównaniu do funkcjonujących dotychczas baz danych, najwięcej zmian musieliśmy wprowadzić w 

danych teleadresowych, a także wprowadzić placówki nowo powstałe. 

Drugą grupą danych zamieszczonych na tworzonych przez NGR mapach internetowych są atrakcje 

turystyczne (zakładka Obszar>>Atrakcje turystyczne). Tam gdzie jest to możliwe staramy się je krótko 

opisywać oraz zamieszczać aktualne zdjęcie. Niestety, w wielu wydawnictwach turystycznych atrakcje 

danego terenu zamieszczane są bez weryfikowania obecnego stanu, który czasami mocno odbiega od 

publikowanych danych. Niektóre z dawnych atrakcji znikają (np. ewangelicki cmentarz w Kawczynie, 

gm. Drawsko czy najstarsza grusza w Drawskim Młynie), ale tworzą się też inne (marina w Drawsku, 

Park Grzybowy w Pęckowie, Park Linowy w Rudnicy). Internetowa baza danych ma tę przewagę nad 

drukowanym przewodnikiem, że można tam błyskawicznie aktualizować informacje. 

W zakładce Obszar>>Beneficjenci można znaleźć wszystkie rozpoczęte jak i ukończone inwestycje, 

które mogły być przeprowadzone dzięki dofinansowaniu z PO RYBY, przy pośrednictwie Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej. Jest to unikatowy zbiór, który do tej pory nie był przez nikogo i nigdzie publikowany 

w pełnej formie. Z uwagi na to, że nabory wniosków będą jeszcze przeprowadzane, ta baza na pewno 

się jeszcze powiększy. Część z tych inwestycji zostanie niebawem przeniesiona do innych map, 

głównie pod postacią bazy noclegowej i atrakcji turystycznych. 

Nowością jest również zbiór adresów i zdjęć gospodarstw rybackich funkcjonujących na obszarze 

działania NGR. Zebrane dane posłużą do stworzenia kolejnej mapki internetowej, choć trzeba dodać, 

że już zostały wykorzystane przy tworzeniu ścieżek edukacyjnych zawierających mapy gmin oraz przy 

opracowaniu mapy wydanej w „Tygodniku Pilskim” 

Kolejnym elementem wypracowanym podczas badania obszaru jest dokumentacja fotograficzna. 

Służy ona do uzupełnienia opisów zamieszczanych na stronie internetowej, jak również do 

tworzonych przez NGR wydawnictw.  

 



Tegoroczne badanie obszaru NGR zajęło kilka miesięcy. W tym czasie pracownik ds. promocji 

przejechał ok. 6000 km, odwiedził ponad 100 miejscowości, rozmawiał z kilkuset osobami. Efektem 

jest zbiór zdjęć wielu miejsc i placówek oraz rosnąca i stale uzupełniana baza danych na stronie 

internetowej Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Warto dodać, że z fotografii skorzystało już kilka tytułów 

gazetowych, ilustrując nimi artykuły dotyczące działalności NGR oraz Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi przy wydawaniu folderu opisującego tereny, na których działa 10 wybranych lokalnych 

grup rybackich w Polsce. Zdjęcia będą też użyte w przyszłości do opracowań nowych wydawnictw 

turystycznych. Z założenia baza fotograficzna stworzona przez NGR jest powszechnie dostępna, a 

korzystanie z niej - bezpłatne. 

 


