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Nawiązanie do tradycji obchodzenia Dni Morza w II RP to jeden z podstawowych
aspektów naszej działalności.  Celem działania Stowarzyszenia jest  także popularyzacja roli
polskiego  morza,  przypominanie  jak  ważny  dla  naszego  kraju  jest  dostęp  do  własnego
wybrzeża.  Wspieramy  działania  zmierzające  do  rozwoju  sportów  wodnych  –  żeglarstwa,
kajakarstwa,  wspieramy  działania  na  rzecz  nowoczesnego  zagospodarowania  zbiorników
wodnych i rzek, w tym także Zalewu Zemborzyckiego oraz poprawy jakości wód.

Ważną kwestią jest  również nawiązanie do od lat  powracającego w Lublinie  hasła
„przybliżenia i przywrócenia” rzeki Bystrzycy mieszkańcom (także pozostałych lubelskich
rzek).  Chcemy  przyczynić  się  do  uruchomienia  działań  zmierzających  do  powstania
nowoczesnej  infrastruktury,  zarówno  pieszej,  rowerowej,  jak  i  wodnej,  np.  przystanie
kajakowe, kawiarenki  i parkiety taneczne nad wodą, a nawet kąpieliska.  Wyszliśmy także
z inicjatywą budowy kładki nad rzeką Bystrzycą w okolicy ujścia Czechówki.

Nawiązując  do  uwag  zgłaszanych  przez  mieszkańców  zwróciliśmy  się  do  władz
miasta z prośbą o:
* ustawienie na terenie Lublina po obu stronach mostów znaków z nazwą rzeki
* ustawienie wzdłuż bulwarów nadrzecznych i ścieżek pieszo-rowerowych jak największej
ilości  ławek,  z  których  mogłyby  także  korzystać  spacerujące  tam  osoby  starsze  lub
z niepełnosprawnością.

I także z myślą o osobach z niepełnosprawnością zaprosiliśmy na spotkanie w ramach
IV edycji projektu „Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy 2021” pracowników i uczestników
Środowiskowego  Domu  Samopomocy  „Mozaika”.  W  placówce  tej  jest  realizowany
nowatorski  program  nawigoterapii,  czyli  zajęć  teoretyczno-praktycznych  propagujących
uprawianie żeglarstwa jako wspomagającej formy rehabilitacji.

Popularyzujemy zdrowy styl życia poprzez propagowanie różnych form aktywnego
wypoczynku nad wodą, propagujemy i prowadzimy działania na rzecz ochrony środowiska,
przyrody,  krajobrazu  i  ekologii,  propagujemy  działania  związane  z  zachowaniem się  nad
wodą (np. pokazy oraz prelekcje dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne wakacje nad wodą” przy
udziale ratowników WOPR, strażaków).

Organizujemy i wspieramy wydarzenia kulturalne i edukacyjne związane z tematyką
i tradycją morską, żeglarską i turystyczną; np. przeglądy piosenki żeglarskiej, wystawy oraz
konkursy  plastyczne  i  fotograficzne  o  tematyce  morskiej  i  związanej  z  wodami
Lubelszczyzny.

Wszystkie  te  cele  realizujemy  przy  udziale  środowisk  i  instytucji  naszego  miasta
i regionu, dzieci, młodzieży, seniorów.


