Informacja o spotkaniu 8 marca 2014

Przewodniczący spotkania- Józef Ratajczak
Wystąpienia zaproszonych gości:
Grzegorz Kapica, wójt gminy Józefów (województwo lubelskie);
przedstawił projekt GeoPark, realizowany wspólnie z innymi gminami
(łącznie 8 gmin), dotyczący m.in. zagospodarowania brzegów Wisły,
przedstawił działania promujące szkutników z miejscowości Basonia,
położonej na terenie gminy Józefów, poinformował o współpracy z
Marszałkiem województwa lubelskiego.

Henryk Ruszczyk, burmistrz
Zakroczymia; przedstawił problemy trudnej współpracy z RZGW,
plany budowy przystani i innych działań przywracających
obecność ludzi nad Wisłą.

Kapitan Stanisław Fidelis, weteran żeglugi wiślanej, autor wydanej właśnie książki o statkach wiślanych
– wzywał do przywrócenia żeglowności szlaku wiślanego i dostępności Wisły dla statków
turystycznych.

Stan przygotowań do RRW2017 na dzień 8 marca 2014 (prowadzący dyskusję: Robert Jankowski)


projekt uchwały przekazany do prac w Sejmie



6 programów ramowych obejmujące poprzednią listę „Celów i działań”- obecnie dyskutowane konspekty-materiał wstępny
do programów ministerialnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych



Do poparcia KWW- poparcie pisemne wiceprezydenta Michała Olszewskiego



Strona FB, biuletyn, początki tworzenia bazy artykułów o RRW 2017



Konkurs LOGO w toku , działania w sprawie patronatów



Nadal formuła Społecznego Komitetu Organizacji RRW ale w jego ramach utworzone ad hoc grupy zadaniowe: współpraca z
ARMSA, grupa LOGO, zespól prawny ds. Stowarzyszenia, krakowska komórka ds. rejsu do Orleanu

Współdziałanie z samorządami lokalnymi (prowadzący dyskusję: Andrzej Stański )
Budowa współpracy na poziomach samorządów lokalnych, kontakty z mediami, wywiady, artykuły,

6 programów ramowych Roku Rzeki Wisły
1.

Szkutnictwo

2.

Akwen

3.

Wiślana szkoła – wypoczynek letni dzieci i młodzieży na łodziach, kajakach i statkach - Magdalena Kachniewska

4.
5.

6.

wiślane
–
nasze
dziedzictwo
narodowe
Robert
– projekt ożywienia dawnych rzemiosł na Wiśle, stworzenie systemu szkutni na bazie rodzinnych warsztatów

Jankowski

Wisła - Sport i Turystyka – imprezy sportowe i turystyczne Agnieszka Zdanowicz
– 3 kanały działań: turystyka rzeczna i tworzenie floty – za tym idzie aktywizacja lokalnej społeczności, rekreacja, plaże i zaplecze,
sport – tworzenie klubów i wspieranie dyscyplin wodnych
–
aktywizacja dzieci, które następnie aktywizują swoich rodziców, tu kanałem przesyłania informacji powinny być kuratoria oświaty
Patrol Wiślany - ochrona środowiska – założenia programu edukacji ekologicznej – Andrzej Stański
– program naukowy dla młodzieży, walka stereotypami, Współpraca ze szkołami i kuratoriami
Przystań Wisła - infrastruktura turystyczna - Piotr Kaliszek
– tworzenie miejsc do zatrzymania, w większych
miejscowościach przystanie (baza sanitarna) jak również miejsca do biwakowania (infrastruktura kempingowa) Współpraca z
samorządami i RZGW
Wisła Dusza Polski - kultura - Jarosław Kałuża – plenery wiślane-fotograficzne, malarskie, filmowe; program ”Zamki nad Wisłą" :
mapa miejsc godnych uwagi; zamki, opactwa, klasztory, muzea, parki; szkolenie archeologów i likwidacja analfabetyzmu wiślanego
; Wisła międzynarodowa: Holendrzy, Żydzi, Włosi, tu też jest ich historia

Ania Szmit, Ewa Jachowska - działania konkursu LOGO efekty dotychczasowych prac

Projekt odznaczenia honorowego dla osób
szczególnie ważnych dla Rzeki Wisły – Marek
Jankiewicz

