Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r.

Protokół drugiego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej

;
30 maja 2012 r. odbyło się w Senacie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg
Wodnych i Turystyki Wodnej. Jego pierwszym tematem była "Koncepcja rewitalizacji
drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na terenie
województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego". W drugiej części spotkania
zaprezentowane zostało przedsięwzięcie turystyczno-kulturowe, organizowane na Wielkiej
Pętli Wielkopolski - Festiwal "Missisipi Warta Blues". W posiedzeniu udział wzięli
przedstawiciele władz regionalnych oraz instytucji działających na terenie obu
województw. Zapoznano się z projektem połączenia Wielkich Jezior Mazurskich
z Pojezierzem Augustowskim.
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jacek Protas, poinformował
o przyznaniu środków na program operacyjny „Polska Wschodnia”, w którym udział bierze
15 samorządów – 2 wojewódzkie, 4 powiatowe i 9 gminnych. Środki te pozwolą
na opracowanie koncepcji połączenia Wielkich Jezior Mazurskich z Kanałem
Augustowskim. Dzięki temu w kolejnych latach będzie można rozpocząć realizację
koncepcji.
Zaprezentowano wstępną trasę, którą planuje się przeprowadzić ten wodny szlak.
Na obecnym etapie możliwe jest jej uzupełnienie i zaproponowanie włączenia do koncepcji
innych odcinków.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, pani Anna Wypych-Namiotko
wskazała jako główne źródło finansowania turystyki wodnej środki będące w dyspozycji
Ministerstwa Sportu i Ministerstwo Środowiska. Podkreśliła, iż coraz więcej podmiotów
angażuje się w tę działalność. Duże projekty, mające na celu poprawienie stanu dróg
śródlądowych, muszą pozostać w gestii administracji rządowej. Ich przygotowanie z
odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli skutecznie aplikować o fundusze z Unii
Europejskiej.

W dyskusji wskazywano na konieczność działań o charakterze interdyscyplinarnym.
Budowanie nowych dróg wodnych łączyć się bowiem będzie z budową innej infrastruktury,
co z kolei niesie za sobą rozwój lokalnych środowisk, tworzy nowe miejsca pracy, zwiększa
aktywność mieszkańców regionu. Oprócz walorów turystycznych tych inwestycji dostrzec
więc trzeba walory gospodarcze, ekonomiczne i społeczne dla tych terenów.
Przedstawiony w drugiej części spotkania projekt Festiwalu "Missisipi Warta Blues"
to przykład łączenia imprez krajoznawczych z przedsięwzięciami o charakterze
kulturalnym. Ten siedmiodniowy rejs organizowany na szlakach wodnych Wielkiej Pętli
Wielkopolski

pełni

funkcję

turystyczną,

kulturalną,

integracyjną

i

edukacyjną.

W jego trakcie odbędzie się 26 koncertów na statkach i w znajdujących się po drodze
amfiteatrach. Zaprezentowano trasę rajdu i miejsca, w których odbędą się koncerty.
Festiwal upamiętni okolicznościowa płyta.
W dalszej części posiedzenia zaproszeni goście w dyskusji wskazywali trudności,
które ich zdaniem napotykają wszyscy użytkownicy dróg wodnych w Polsce - zbyt małą
liczbę przystani, profesjonalnych marin, nie zawsze odpowiednie oznakowanie na szlakach,
niepełną informację o danym regionie turystycznym itp. Podkreślili również konieczność
dążenia do poprawy tego stanu, tak by turystyka wodna była w Polsce przyjazna dla jej
sympatyków zarówno z kraju jak i z zagranicy.
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