VI SPŁYW ODRODZONYM KANAŁEM BYDGOSKIM
BYDGOSZCZ – NAKŁO nad Notecią – BIAŁE BŁOTA
30 kwietnia – 2 maja 2011 roku
Bydgoszcz wraca do starych szlaków wodnych a w swoich programach zaprasza do współpracy społeczność regionalną, polską
i europejską. Spływ kajakowy Kanałem Bydgoskim jest jednym z wielu programów Sekcji Turystyki kajakowej LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank
Pocztowy dający świadectwo prawdzie jak wielką rolę dla miasta Bydgoszczy i regionu odegrał transport wodny, sport i turystyka na przestrzeni
dziejów i jak ważne zdają się być przyszłe losy Bydgoskiego Węzła Wodnego, dlatego też wybieramy tematy trudne do realizacji aby zwrócić
uwagę samorządowcom, społecznością lokalnym i wszystkim zainteresowanym na problemy turystki wodnej ale i na szanse ich rozwiązywania.
Konwencja tegorocznego programu polegała na promowaniu swoich małych ojczyzn na trasie spływu, tak aby pokazać gościom miejsca
atrkcyjne w województwie kujawsko-pomorskim, które zobaczyć warto. W dniach 30 IV – 2 V 2011r spływ kajakowy po Bydgoskim Węźle
Wodnym przepłynęło 60 kajakarzy-turystów z Polski, Litwy i Niemiec. 56 km trasa wiodła po Bydgoszczy rzeką Brdą, z Nakła nad Notecią do
Lisiego Ogona i z Dębinka do Murowańca, wiodła Kanałami Bydgoskim i Górnonoteckim. W Bydgoszczy zrealizowano program „Wyspa
Młyńska zobacz jak pieknięje”, zacięta walka o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy w regatach K – 2 przyniosła wiele emocji; niezawodna
gmina Białe Błota z wielkim rozmachem przygotowała festyny na przywitanie spływu ze staropolską gościnnością i z wyczuciem doniosłości
wydarzenia przed gośćmi zagranicznymi, ale przciąganie liny (kanału na swoja stronę) i tak wygrali Białobłotczanie, Slalom K-2 o Puchar
Marszałka Województwa wygrała drużyna Solca Kujawskiego; powiat nakielski reprezentowała sekcja kajakowa MLKS Orzeł Kcynia, która
pomogła w zabezpieczeniu spływu jak i zorganizowała promocję ziemi nakielskiej, ważnym akcentem był udział Szkoły Żeglugi Śródlądowej
i Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Postawy altruistów i społeczników dopingują pomysłodawców i animatorów turystyki kajakowej do dalszego
działania na niwie Bydgoskiego Węzła Wodnego w celu doskonalenia atrakcyjności szlaków turystycznych, a przede wszystkim przywrócenia
europejskiego prestiżu Międzynarodowej Drodze Wodnej E – 70, dlatego też serdeczne podziękowania należą się naszym mecenasom
i partnerom. Urozmaicony program wsparty był przez wspaniałych mecenasów spływu: Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy i Hurtownię
Sprzętu Sportowego PAAK, urzędy: Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Bydgoszczy, gminę Białe Błota.
Aktywnymi partnerami w spływie byli: Introligatornia „Binda”, firma Karor 2-MEW, Szkoła Żeglugi Śródlądowej w Nakle. Wszystkie wymienione
podmioty swoimi działaniami pozwoliły zapomnieć o kaprysach pogody a grupa Kcyńsko - Szubińska pozytywnie zdominowała spływ co miejmy
nadzieje zostanie zauważone przez władze starostwa. Ze względu na pogarszające się warunki ostatni etap spływu przypadający na 3 maja
przełożyliśmy na 14 maja 2011 roku.
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