
Seminarium w Złocieńcu „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu”– projekt współpracy. 

W sobotę 29 września odbyło się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Złocieńcu seminarium pn. „Turystyka 
wędkarska szansą rozwoju regionu” zorganizowane w ramach projektu współpracy przez Stowarzyszenie Partnerstwo 
Drawy z Liderem Wałeckim. Projekt współpracy realizują trzy Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie LGD 
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Lider Pojezierza. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". 

Seminarium skierowane było dla jednostek samorządu terytorialnego, gestorów branży turystycznej oraz osób 
zainteresowanych tematem wędkarstwa, którzy widzą w nim potencjał dla regionu. Gości powitała kierownik biura 
LGD Anna Korycka-Kozioł, przedstawiła prezentację z prowadzonych przez LGD działań mających na celu wsparcie w 
ramach PO Rybactwo i Morze. Kolejnym prelegentem był Olin Gutowski – aktor, rysownik i pasjonat wędkarstwa. 
Prowadzi blog i kanał na Youtube "1000 wędek" jest autorem programu "Jak to jest złowione" na TVN Turbo. Artykuły 
jego można znaleźć w Wiadomościach Wędkarskich " i "Wędkuje. pl". Pan Gutowski opowiedział o ciekawych 
łowiskach w Polsce i za granicą. Zaprezentował także pomysły na zagospodarowanie łowisk w taki sposób, aby były one 
źródłem dochodu dla lokalnej społeczności. Kolejnym prelegentem był pasjonat, założyciel ruchu „Wędkarze Bez 
Barier”, redaktor Wiadomości Wędkarskich, który czynnie wspiera i organizuje spotkania wędkarskie dla osób 
niepełnosprawnych - Norbert Stolarczyk, który opowiadał w jaki sposób można umożliwić wędkowanie osobom 
niepełnosprawnym pokazując pozytywne oraz negatywne przykłady z terenu kraju.  Ostatnim prelegentem był Artur 
Furdyna - magister inżynier rybołówstwa morskiego, specjalność ichtiolog, ekologia wód, który od 20 lat zajmuje się 
ochroną i renaturyzacją ekosystemów rzecznych na Pomorzu Zachodnim, w magazynie „Wędkarski Świat” od 2002 
roku prowadzi forum ekologiczne. Aktywny działacz społeczny, przyrodniczy Towarzystwa Przyjaciół rzek Iny i 
Gowienicy. Bierze Udział w wielu projektach strażniczych, turystyki przyrodniczej i innych. Współpracuje od lat z WWF 
Polską, Eko-Unią oraz licznymi stowarzyszeniami przyjaciół rzek. Prywatnie aktywny przewodnik wildlifewatchingu, 
fotograf i wędkarz. Pan Furdyna zainteresował uczestników informacjami o rzece Drawie jej problemach i ciekawej 
florze. Zaprezentował założenia projektu Life+ i działania zrealizowane w ramach jego wdrażania. Podczas spotkania 
wywiązała się ciekawa dyskusja na temat samego wędkarstwa oraz turystyki wędkarskiej. Padło dużo pomysłów 
dotyczących kreatywnego i aktywnego kształtowania roli wędkarstwa w naszym rejonie. Wymieniono wiele poglądów, 
świadczeń i pomysłów. 

 


