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IMPREZA PROMUJĄCA DROGĘ WODNĄ E – 70.  

 

 

SPRAWOZDANIE Z IMPREZY PROMUJĄCEJ DROGĘ WODNĄ E – 70.  

„Rajd motorowodny - Wielka Pętla Wielkopolski 2013”, 

Data realizacji 7 czerwca 2013 roku 

Cele operacji 

 promocja wiedzy o Międzynarodowej Drodze Wodnej E – 70 

wśród mieszkańców obszaru NGR, 

 promocja sportów wodnych, 

 promocja informacji o działalności NGR oraz możliwościach 

uzyskania dofinansowania ze środków osi 4 PO RYBY 2007 – 

2013, 

 promocja członków NGR prowadzących działalności gospodarcze, 

w tym rybackie, 

 promocja spożycia ryb. 

 

Partnerzy 

operacji 
Gmina Drawsko 

Reprezentanci 

NGR: 

 pracownicy biura NGR, 

 członkowie NGR prowadzący działalność gospodarczą na obszarze 

NGR, 

 gmina Drawsko. 

Liczba 

uczestników 
500 osób* 

*na podstawie informacji uzyskanych od współorganizatora – Gminy Drawsko 

OPIS WYDARZENIA 

Wydarzenie pod nazwą „Rajd motorowodny – Wielka Pętla Wielkopolski 2013” odbyło się w 

Drawsku na terenie mariny YNDZEL i było bogate we wszelkiego rodzaju atrakcje oraz 

elementy edukacyjne. Ideą przewodnią tego wydarzenia była promocja Międzynarodowej 

Drogi Wodnej E-70. 

Dla dzieci przygotowano konkursy sprawnościowe z nagrodami. Uczestnicy imprezy całymi 

rodzinami budowali piękne zamki z piasku. Darmowe zabawy w kulach na wodzie cieszyły 

się wielkim powodzeniem. Rozegrano także turniej piłki siatkowej, a dla najsilniejszych 

panów (choć znalazła się tez jedna zawodniczka) zorganizowano zawody w podnoszeniu 

ciężarka. 

Wielu chętnych skorzystało z darmowych rejsów spacerowych jednostką jachtową „Weekend 

830” po Noteci, a w trakcie imprezy do drawskiej przystani przybyli kajakarze biorący udział 

w spływie.  

Uczestnicy imprezy mogli poszerzyć swoją wiedzę o drodze wodnej E70 zwiedzając wystawę 

dotyczącą tego szlaku i wziąć udział w prelekcji przygotowanej przez członka NGR pana 

Wojciecha Rybarczyka. Wystawa oraz wykład miały charakter swobodnego przekazu 

informacji o zasięgu szlaku E70. 

W budynku przystani serwowane były przysmaki regionalne: pęckowskie ciasta oraz ryby w 

przeróżnej formie - przygotowane przez rybaków, członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

Późnym popołudniem rozpoczął się koncert zespołu "Mazurskie trio".  

Impreza zakończyła się w rytmie szant i turystycznych ballad. 

Na stoisku NGR rozprowadzane były materiały reklamowe i promocyjne dotyczące samej 

drogi wodnej E70, obszaru działania NGR oraz dotychczasowych działań i osiągnięć 
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Stowarzyszenia.  

Impreza ta była wspólnym przedsięwzięciem gminy Drawsko i Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej oraz była współfinansowana przez obie strony. 

Element 

programu 

imprezy 

Spływ kajakowy Wieleń – Drawsko. 

Krótki opis 

wydarzenia  

W godzinach od 11.00 do 14.00 odbywał się spływ kajakowy. Jego trasa 

wiodła szlakiem wodnym z Wielenia do Drawska. Wzięło w nim udział 20 

osób rekrutowanych wcześniej przez pracowników urzędu gminy w 

Drawsku.  

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Uczestnictwo w spływie kajakowym pozwoliło jego uczestnikom na 

bezpośredni kontakt ze szlakiem wodnym należącym do MDW E-70. Mieli 

oni okazję zapoznać się z pięknem krajobrazu otaczającego szlak, którym 

spływali oraz poszerzyć wiedzę nt. obserwowanych terenów. Jak każdy 

spływ także i ten posiadał prowadzącego, który odpowiadał za całość 

spływu oraz dzielił się wiedzą o pokonywanym szlaku wodnym ze 

wszystkimi uczestnikami. Prowadzący spływ przed jego rozpoczęciem, w 

trakcie jak i po powrocie na brzeg przekazywał uczestnikom swoją wiedzę 

wodniacką i wpajał im zasady właściwych zachowań podczas spływu. 

Uczestnictwo w spływie pozwoliło grupie 20 osobowej na: 

 zapoznanie się z kajakarstwem jako rodzajem turystyki 

kwalifikowanej, 

 poznanie dobrych i złych praktyk podczas spływów kajakowych, 

 zapoznanie się ze sprzętem kajakarskim, 

 poszerzenie wiedzy o MDW E – 70. 

Informacje oraz wiedza zdobyte podczas spływu przyczynią się do rozwoju 

uprawiania tego rodzaju turystyki na obszarze NGR. W dłuższej 

perspektywie czasu powinny być zauważalne rezultaty, w postaci wzrostu 

sprzedaży oraz efektów ekonomicznych z tego rodzaju działalności.  

Dokumentacja 

fotograficzna 
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Element 

programu 

imprezy 

Stoiska wystawiennicze. 

Krótki opis 

wydarzenia  

Podczas całej imprezy swoje stoiska wystawiennicze oraz handlowe 

prezentowali m.in. członkowie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Wśród 

wystawców znalazło się m. in. stoisko Pana Mariusza Makowskiego, który 

zajmuje się sprzedażą wyrobów kolagenowych wytwarzanych ze skóry  

tołpygi oraz stoisko Pani Świderskiej - Graczyk, która zajmuje się 

sprzedażą zabawek dla dzieci. Prezentowane były także banery, rollupy i 

inne materiały reklamowe pozostałych członków NGR, m. in. 

gospodarstwa agroturystycznego Pana Stefana Szczepskiego z 

Kamiennika, Gospodarstwa Rybackiego Pstrąg – Tarnowo,  gospodarstwa 

agroturystycznego Pana Andrzeja Wojciechowskiego „Jędrusiowa Chata” 

z Kocienia Wielkiego. Oprócz wymienionych powyżej swoje stoiska miały 

także Nadnotecka Grupa Rybacka, Gmina Drawsko oraz lokalni wytwórcy.  

 

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Uczestnictwo członków NGR w imprezie „Rajd motorowodny” w 

charakterze wystawców pozwoliło im na prezentację swoich działalności 

szerokiemu gronu uczestników imprezy. Przyczyniło się to w sposób 

bezpośredni do promocji ich działalności na obszarach należących do 

NGR.  

Z kolei na stoisku NGR oraz Gminy Drawsko promowane były informacje 

o MDW E – 70. Rozdysponowano szereg map i przewodników po MDW 

E-70 wydanych w językach polskim, angielskim i niemieckim. Materiały 

te cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród uczestników imprezy. 

Materiały te NGR otrzymała dzięki uprzejmości Departamentu Rolnictwa 

Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Rozdysponowano wiele 

egzemplarzy następujących publikacji:  

 „Międzynarodowa Droga Wodna E – 70 – Przewodnik dla 

wodniaków”, 

 „Międzynarodowa Droga Wodna E – 70 – transport przyszłości”, 

 „Międzynarodowa Droga Wodna E – 70 – Mapa dla wodniaków”. 

Na stoisku NGR prezentowany był także film nakręcony przez Gminę 

Drawsko i gminę Czarnków, który ukazuje nowoutworzone na tych 

obszarach mariny w Drawsku i w Czarnkowie, wchodzące w skład MDW 

– E- 70. 

Udział  pracowników biura NGR pozwolił z kolei na rozpropagowanie 

informacji o działalności NGR oraz o możliwościach dofinansowania 

różnego rodzaju operacji ze środków osi 4 PO RYBY. Podczas spotkań z 
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uczestnikami imprezy pracownicy NGR udzielili wielu bezpłatnych 

konsultacji osobom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia. Podczas 

imprezy NGR rozpropagowała także wiele materiałów promocyjnych i 

reklamowych dotyczących działalności grupy. Były to m.in. ulotki o 

możliwości uzyskania wsparcia oraz o regionie NGR. 

Stoisko Pana Mariusza Makowskiego, który zajmuje się sprzedażą 

wyrobów kolagenowych wytwarzanych ze skóry tołpygi pozwoliło na 

zaprezentowanie szerokiej grupie osób produktu kosmetycznego, do 

wytworzenia którego wykorzystuje się skórę ryby. Stoisko to było okazją 

do zaprezentowania zebranym alternatywnych możliwości 

wykorzystywania produktów pochodzących z działalności rybackiej. 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 
Element 

programu 

imprezy 

Wystawa promująca drogę wodną E70 

Krótki opis 

wydarzenia 

Podczas imprezy prezentowana była wystawa tablic promująca polski 

odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej. Powstała ona z myślą 

przybliżenia i uświadomienia decydentom i mieszkańcom miejscowości 

leżących przy drodze wodnej możliwości ożywienia żeglugi śródlądowej 

na akwenach będących jej częścią. Wystawa cieszyła się bardzo dużym 

zainteresowaniem uczestników imprezy. 

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Wystawa pt. „Międzynarodowa Droga Wodna E70 szansą dla logistyki i 

turystyki” przedstawia potencjał gospodarczy regionów położonych 

wzdłuż polskiego odcinka MDW E70, jak i charakterystykę i szanse 

wynikające z rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Europie oraz w 

Polsce. Ponadto prezentuje nowe inwestycje, jakie w ostatnich latach 

zrealizowano, szczególnie dla ożywienia turystyki wodnej. 

Składa się ona z 15 dwustronnych standów, gdzie na początku 

prezentowane są plansze informacyjne dot. charakterystyki MDW E - 70 i 
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znaczenia wodnego transportu śródlądowego, a w dalszej kolejności 

wyeksponowane są wielkoformatowe zdjęcia, przedstawiające potencjał i 

atrakcyjność szlaków wodnych. Jej prezentacja w sposób bezpośredni 

przyczyniła się do realizacji celu głównego wydarzenia jakim była 

promocja MDW E-70 oraz wiedzy o niej. Prezentacja pozwoliła na 

wprowadzenie w życie ustaleń grup rybackich podjętych na spotkaniu w 

Gołaszewie w dniach 30 – 31 lipca 2012 roku oraz na realizację 

postanowień Porozumienia podpisanego przez LGR – y podczas 

konferencji Warta – Noteć Wspólna sprawa. 

Dokumentacja 

fotograficzna 

  

 
Element 

programu 

imprezy 

Prelekcja nt. Międzynarodowej Drogi Wodnej E – 70 oraz turystyki 

wodnej, pt. „Walory turystyczne regionu w perspektywie rozwoju 

turystyki wodnej na Noteci i Drawie w oparciu o E – 70”. 

Krótki opis 

wydarzenia 

O godzinie 16-tej w budynku mariny odbyła się prelekcja nt. MDW – E-

70. Została ona przygotowana i przeprowadzona przez członka NGR – 

Pana Wojciecha Rybarczyka, który prowadzi działalność związaną z 

czynnym uprawianiem turystyki wodnej jaką jest kajakarstwo. W prelekcji 

uczestniczyło kilkanaście osób zainteresowanych poszerzeniem swojej 
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wiedzy na temat opisywanych zagadnień.  

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Uczestnictwo w prelekcji pozwoliło na zdobycie wiedzy m. in. w 

następujących zakresach: 

 turystyki wodniackiej, 

 odcinków Międzynarodowej Drogi Wodnej na obszarze NGR i nie 

tylko (m. in.Wielka Pętla Wielkopolski), 

 nowych obiektów wodnych na obszarze NGR – mariny w Drawski 

i Czarnkowie, 

 kajakarstwa jako rodzaju turystyki wodnej, 

 dobrych i złych praktyk stosowanych podczas spływów 

kajakowych. 

 

Po zakończeniu prelekcji przez Pana Rybarczyka na sali w dalszym ciągu 

trwała ożywiona dyskusja, która dowodzi, iż poruszane tematy spotkały się 

z dużym zainteresowaniem odbiorców. 

Dokumentacja 

fotograficzna 
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Element 

programu 

imprezy 

Bezpłatne rejsy jednostką pływającą 

Krótki opis 

wydarzenia  

Wielu chętnych podczas całej imprezy skorzystało z darmowych rejsów 

spacerowych łodzią po Noteci – jednostką jachtową „Weekend 830”. 

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Uczestnictwo w rejsach pozwoliło wszystkim chętnym na bezpośrednie 

zapoznanie się ze szlakiem wodnym biegnącym od Mariny YNDZEL aż 

do śluzy DRAWSKO. Podczas rejsu Bosman Ryszard Ociepa opowiadał 

wszystkim uczestnikom o charakterystyce tego odcinka, a wybrani mogli 

popróbować swoich sił za sterami jednostki. Darmowe uczestnictwo w 

rejsie pozwoliło zaszczepić wśród jego uczestników pasje do uprawiania 

tego sportu wodnego jakim jest żeglarstwo. 

Dodatkowo Nadnotecka Grupa Rybacka, aby promować MDW E – 70 

sfinansowała baner z hasłem „Noteć Warta Poznania”, który zamieszczony 

był na burcie jachtu podczas rejsów organizowanych podczas imprezy oraz 

jeszcze przez kolejny tydzień od jej zakończenia. Dzięki życzliwości 

gminy Drawsko będącej właścicielem jednostki pływającej wszyscy chętni 

mogli brać udział w darmowych rejsach jeszcze przez cały kolejny tydzień. 

Dokumentacja 

fotograficzna 

 

 
Element 

programu 

imprezy 

Degustacje produktów lokalnych 

Krótki opis 

wydarzenia 

Podczas imprezy jej uczestnicy mieli możliwość skosztowania 

regionalnych przysmaków: pęckowskich kołocy oraz różnorodnych ryb 

przygotowanych przez gospodarstwa rybackie z obszaru NGR. Były to 

pstrągi, karpie i tołpgi w postaci wędzonej lub w zalewach przygotowane 

na tą okazję przez Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Tarnowo oraz 
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Gospodarstwo Rybackie Adam Szarek ze Stobna. 

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Poczęstunek zorganizowany był w budynku mariny i mogli z niego 

skorzystać nieodpłatnie wszyscy uczestnicy imprezy. Realizacja tego 

elementu pozwoliła na promocję produktów pochodzenia regionalnego 

wśród uczestników imprezy. Różnorodność potraw z ryb, których można 

było skosztować w budynkach mariny przyczyniła się do promocji 

spożycia ryb wśród mieszkańców obszaru NGR. Ponadto organizacja 

degustacji wyrobów pochodzących od lokalnych producentów przyczyniła 

się do promocji gospodarstw rybackich z obszaru NGR (członków 

Stowarzyszenia). 

Dokumentacja 

fotograficzna 

  
Element 

programu 

imprezy 

Gry, konkursy i zabawy. 

Krótki opis 

wydarzenia 

Program imprezy skierowany był zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. 

Konkursy sprawnościowe z nagrodami czy rodzinne budowanie zamków z 

piasku integrowały różne pokolenia. Darmowe kule wodne cieszyły się 

dużym zainteresowaniem najmłodszych. Turniej piłki siatkowej oraz 

zawody w podnoszeniu ciężarka wzbudzały także dużo emocji. 

W klimaty piosenki żeglarskiej wprowadził wszystkich zespół „Mazurskie 

Trio”. 

W jaki sposób 

element 

imprezy 

przyczynił się 

do realizacji 

celu projektu? 

Wymienione powyżej gry, konkursy i zabawy były tylko elementami 

dodatkowymi całej imprezy. Umieszczenie ich w programie gwarantowało 

jednak uczestnictwo w imprezie osób w szerokim przedziale wiekowym, 

co następnie stwarzało możliwości do przekazania im wiedzy i informacji 

na temat Międzynarodowej Drogi Wodnej E – 70, co było głównym celem 

realizacji tego zadania. 
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Dokumentacja 

fotograficzna 

  
 

 

 

 


