List do władz samorządowych powiatów i gmin
Szanowni Państwo!
Organizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze już drugie
ogólnopolskie Forum Wodniaków wpisuje się swoją treścią w wyrażoną w uchwale XVII
Walnego Zjazdu PTTK troskę o polskie wody, stan ich turystycznego zagospodarowania,
kształtowanie różnych dyscyplin turystyki i sportów dla wszystkich, których podstawą są rzeki,
jeziora i morza.
Zebrani na wodniackim forum należymy do tych, którzy przemierzają polskie szlaki
wodne, uczestniczą w ochronie naszych wód, osobiście kształtują kulturę wędrowania i obraz
brzegów coraz bardziej przyjaznych dla wodniaków. Nie ukrywamy, że boimy się o stan
polskich wód, o gospodarkę wodną, o przyszłość turystyki wodnej na terenie Polski.
Uważamy, że główną siłą, która może zmniejszyć stan naszych obaw, dać siłę i nadzieję są
samorządy terytorialne gmin i powiatów. Szczególną rolę przypisujemy samorządom gmin
i powiatów bardzo bogatych w nasz narodowy skarb, którym jest woda. Sądzimy, że większość
z nas jest świadoma tego, że Polska ma bilans wodny gorszy od Egiptu i jest przekonana, że
z powodziowych klęsk trzeba wyciągnąć wnioski, aby sentencja Jana Kochanowskiego „Nową
przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi” nie była w tej mierze
smutną prawdą.
Zwracamy się do rad gmin i powiatów, szczególnie tych „wodnych”, o odbycie
specjalnych sesji poświęconych „wodnej” problematyce powiatów i gmin. Wnosimy, aby
przed sesją przedstawić raport o ilościowym i jakościowym stanie wód, informację o
aktualnej i pożądanej retencji, o skali eutrofizacji oraz o wodach podziemnych i gruntowych,
a także o ochronie wartości przyrodniczych i zabytków wodnych. Jako wodniacy wnosimy,
aby na sesji, odnosząc się do wykorzystania wód, zwrócić również uwagę na szeroko
rozumianą turystykę wodną. Wierzymy w mądrość i konsekwencję radnych.
Deklarujemy gotowość przedłożenia, opracowanych przez Centrum Turystyki Wodnej
PTTK, materiałów poświęconych wymienionej przez nas problematyce mogących być
pomocnymi
w przygotowaniu sesji. Mamy świadomość tego, że proponujemy refleksję o charakterze
strategicznym daleko wykraczającym poza wymiary kadencji i o odniesieniach szerszych niż
plany zagospodarowania przestrzennego.
Informujemy jednocześnie, że zwracamy się do wszystkich gestorów wód i ich wybrzeży
oraz ich użytkowników o przyjęcie ustalenia, że każda druga niedziela maja będzie odtąd w

Polsce „Dniem Czystych Wód”. Nie chodzi, oczywiście, o to, aby był to tylko ten jeden dzień
w roku. Podobnie w jak w wielu społecznych akcjach chodzi o to, aby uznać ten dzień jako
kumulację działań „prowodnych” i popularyzacji ochrony wielu wartości naszych wód.
Liczymy, że będą organizowane akcje na wzór tej akcji PTTK sprzed lat „U źródeł rzek”,
polegającej na uporządkowaniu i oznakowaniu otoczenia źródeł rzek i rzeczek, sprzątaniu
brzegów oraz zbieraniu śmieci pływających i znajdujących się na dnie cieków i akwenów.
Zależy nam na tym, aby ta akcja oprócz wymiaru ekologicznego miała również wymiar
wychowawczy. Stąd proponujemy, aby władze gmin i powiatów wyróżniały szkoły najliczniej i
najciekawiej uczestniczące w tym przedsięwzięciu. Dokumentację o akcji będzie prowadzić
Centrum Turystyki Wodnej PTTK, popularyzując najlepsze doświadczenia i pełniąc obok
funkcji ogólnopolskiego koordynatora, funkcję rzecznika tego przedsięwzięcia w mediach o
zasięgu ogólnopolskim.
Polskie Towarzystwo Turystyczo-Krajoznawcze, a w jego umieniu Centrum Turystyki
Wodnej PTTK, prowadzi od 9 lat konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Działając wspólnie
z Polskim Związkiem Żeglarskim i korzystając ze wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej, promujemy najlepsze
doświadczenia w tworzeniu brzegów przyjaznych wodniakom, wręczając laureatom nagrody
na Targach Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie.
Apelujemy: więcej serca, troski i uśmiechu dla naszych wód. Płyną one dla nas.
Warszawa 18.11.2012 r.

Uczestnicy II Forum Wodniaków

