Nr 8-2/222-2 Rok XI 1 – 15 maja 2017 r.

egzemplarz bezpłatny

WYDANIE SPECJALNE

fot. AM

2017 rokiem rzeki wisły

Kurier rekreacyjny | Występy dzieci, gry, zabawy, animacje, parada motoryzacyjna, koncerty

Wielki Piknik Rodzinny i inauguracja
sezonu na Romantycznej Plaży
7 maja najpierw na marysińską „Syrenkę”, a następnie na Romantyczną Plażę,
zjadą fani motocykli i zabytkowych samochodów. Odbędą się koncerty i wydarzenia
inaugurujące Rok Rzeki Wisły w Wawrze.
Wydarzenia inauguracyjne sezonu na Romantycz- toryzowani o godz. 14 wyruszą w kierunku Romannej Plaży rozpoczną się o godz. 11.30 na stadio- tycznej Plaży. Trasa przejazdu została tak wytyczona,
nie Syrenki przy ul. Starego Doktora w Marysinie. aby paradę mogło obejrzeć jak najwięcej mieszkańMieszkańcy będą się tam bawić na pikniku rodzin- ców (jakimi ulicami przejadą zmotoryzowani – ponym. Uruchomione zostaną stoiska animacyjne, nie kazuje mapka na str. 2). Na mecie przy ul. Rychnowzabraknie interesujących gier i
skiej odbędą się próby terenowe.
zabaw, wykorzystana zostanie
Gdy o godz. 14 kawalkada moNie może Was tam nie być! tocykli
do celów kulturalnych muszla
i zabytkowych samochokoncertowa, w której wystąpią
dów będzie opuszczać Marysin
dzieci i młodzież reprezentujący marysińską filię Wawerski, na Romantycznej Plaży rozpoczną dziaWawerskiego Centrum Kultury. Ośrodek Sportu łalność stanowiska animacyjne, promocyjne i gai Rekreacji zorganizuje dla prawdziwych twardzieli stronomiczne, ruszą gry i zabawy. Na scenie dzieci
m.in. zawody w siłowaniu się na rękę.
wezmą udział w karaoke, w konkursach. Odbędzie
Na parkingu obok „wypasionych” motocykli za- się też recital piosenki turystycznej, występy Romaprezentowane będą zabytkowe samochody, zawsze na Roczenia, zespołu bluesowego, koncert zespołu
budzące zainteresowanie nie tylko mężczyzn. Zmo- rockowego Cree.
am

Leszek Baraniewski,

zastępca burmistrza Wawra,
inicjator utworzenia Romantycznej
Plaży i „przywrócenia” Wisły
mieszkańcom dzielnicy
– Zapraszam na inaugurację nowego sezonu
na Romantycznej Plaży, na której jest już
prąd, ułatwiający organizację wydarzeń plenerowych. Utwardziliśmy drogę dojazdową
tak, by zapewnić dogodny dojazd zmotoryzowanym i rowerzystom, przygotowaliśmy
nowe miejsca parkingowe i teren dla przyszłego kina plenerowego. Chcemy wybudować wzdłuż Wisły ścieżkę pieszo-rowerową
do Mostu Siekierkowskiego z ławeczkami do
odpoczynku, a także plac zabaw i bezpieczne
zejście do rzeki. Plaża wzbogaci się o pomost,
do którego będą dobijać promy, w dalszym
ciągu darmowe, przewożące turystów i plażowiczów na wilanowski brzeg. Naprzeciw ul. Bronowskiej stanie taras widokowy,
z którego będzie można obserwować ptactwo
wodne, gniazdujące na wyspie. Te inwestycje
planowane są w tym roku.
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Kurier ekologiczny | Pan Eko Samochodzik po raz drugi

Wielkie sprzątanie na początek
sezonu rekreacyjnego

PIKnik i inauguracja sezonu
co, gdzie, kiedy?

Po raz drugi tuż przed rozpoczęciem wiosenno-letniego sezonu na
Romantycznej Plaży (22 kwietnia, który był Dniem Ziemi) odbyło się jej
przygotowanie do przyjęcia pierwszych gości. Impreza zatytułowana Pan
Eko Samochodzik została zorganizowana w ramach Inicjatywy Lokalnej,
zgłoszonej przez rodziców harcerzy ze szczepu ZHP Błękitni.

fot. aM

W tę jeszcze niezupełnie wiosenną sobotę Romantyczna Plaża tętniła życiem. Podczas gdy
drogowcy przy użyciu ciężkiego
sprzętu utwardzali tłuczniem
dojazd do niej ul. Rychnowską
od Romantycznej, harcerze rejestrowali uczestników imprezy
i wydawali im rękawice ochronne oraz worki na śmieci.
Do akcji oczyszczania przyległych do plaży terenów przystąpiło 145 z 200 uczestników.
Sprzątaniem zajęli się dorośli Jedną z ponad 140 osób, które w Dniu Ziemi sprzątały otoczenie
i większość przybyłych dzieci. Romantycznej Plaży była pani Anna z synem Gabrysiem
W ciągu kilku godzin odpadami
degradującymi nadwiślańskie środowisko przyrodnicze zapełniono 145 plastikowych worków.
Taki stan zanieczyszczenia brzegu Wisły w tym miejscu nie wystawia dobrego świadectwa
tym, którzy przychodzą tu odpocząć, grillować, łowić ryby.
– Zebraliśmy głównie porzucone w trawie i krzakach butelki, puszki po napojach, plastikowe opakowania, w tym wiele pojemników, w jakich wędkarze przechowują robaki. A jaka to
trudność zabrać je ze sobą i wrzucić do najbliższego pojemnika na śmieci – dziwiła się pani
Anna z Anina, która pracowała społecznie z synem Gabrysiem.
Impreza Pan Eko Samochodzik nie ograniczała się tylko do sprzątania terenu. Dla rozgrzewki i pieczenia kiełbasek rozpalono ognisko. Był pojemnik z wodą, którą myto ręce po zakończonej pracy. Zorganizowano ciekawe gry i zabawy, a także warsztaty ekologiczne. Wspólnie
tworzono instrumenty perkusyjne, m.in. z plastikowych butelek i rur PCV, folii, puszek, drutu,
a gdy były gotowe, posłużyły do akompaniamentu przygotowanych utworów muzycznych.
Nie były to jedyne atrakcje, czynny był mini-park linowy, wspinano się na układane jedna na
drugiej skrzynkach opakowaniowych, chodzono po linie, dzieci miały do dyspozycji „dmuchaniec”. Nie brakowało chętnych do rejsów XVI-wiecznym „Oskarem Kolbergiem” i szkutą
„Inna Bajka” – znaną z ubiegłorocznych bezpłatnych przepraw z Romantycznej Plaży na wilanowski brzeg Wisły. W nagrodę za sprzątanie można się było przejechać terenowymi samochodami Akademii 4x4, która była razem z wawerską Biblioteką Publiczną, Hufcem ZHP Wawer,
Fundacją Wisła i Klubem Sportowym LAS, partnerem imprezy.
am

Wydaje Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer

fot. aM

Adres redakcji: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1, I piętro, pok. 126
Redaktor naczelny: Andrzej Murat, tel. (22) 443 68 18, 501 671 005, e-mail: amurat@um.warszawa.pl
Skład: Aleksandra Moraczewska Druk: Zakład Poligraficzny „TONOBIS“, Laski, ul. Brzozowa 75
Nakład: 7 tys. egz.			
Chwila wytchnienia przy ognisku

ISSN 1898-4398

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i redagowania.

OD MARYSINA PO FALENICĘ 3
sylwetki muzyków

Kurier kulturalny | Przypomnienie korzeni

Sebastian Riedel – syn Ryszarda Riedla, lidera zespołu Dżem.
W 1993 r. założył zespół rockowy
Cree. Jest jego wokalistą i gitarzystą
oraz autorem większości tekstów
piosenek wykonywanych przez tę
grupę. Cree wydała takie albumy jak
„Tacy sami”, „Za tych na”, „Diabli
nadali”. W Tychach wspólnie z miastem i Dżemem organizują imprezę „Rock na Plaży”.

Nadwiślański folklor Urzecza

Roman Roczeń – polski niewidomy piosenkarz i gitarzysta.
W programie ma głównie utwory
szantowe własnego autorstwa oraz
covery. Zdobył wyróżnienie w programie telewizyjnym Szansa na
sukces, zajął II miejsce w V Spotkaniach Piosenki Morskiej Szanty
nad Drwą oraz zdobył Grand Prix
Festiwalu Piosenki Morskiej Szanty w Giżycku.

Urzecze to historyczny mikroregion etnograficzny, który przez
minione wieki kształtowali jego
mieszkańcy. Tradycyjnie związane było z handlem wiślanym,
flisakami zwanymi tu orylami,
a także z osadnictwem olęderskim, które pojawiło się na tych
terenach już w początkach XVII
wieku. Charakteryzowało się
m.in. pięknymi strojami wilanowskimi, budownictwem oraz
specyficzną nadrzeczną gospodarką. Impreza nabrała już cha- Ważnym elementem Zielonych Świątków na Urzeczu jest prezentacja strojów ludowych
rakteru cyklicznego, odbywa się
wego dla dzieci, pokazy młodych artystów
każdego roku w dzień Zielonych Świątek.
Tegoroczne wydarzenie będzie obfito- z WCK filia Marysin i WCK filia Radość.
wało w wiele interesujących elementów. Na scenie usłyszymy też piosenki o Wiśle
Udział w imprezie zapowiedzieli wiślani w wykonaniu wawerskich przedszkolaków.
flisacy, którzy przypłyną wodnym orsza- Gościnnie wystąpi zespół Powsinianie z Wi-
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Lonstar, właściwie Michał Łuszczyński, 69-letni dziś muzyk, jeden z najpopularniejszych w Polsce wykonawców utworów country. Architekt z wykształcenia,
muzyczny samouk, autor tekstów,
projektant okładek płytowych,
producent projektów muzycznych,
współorganizator pierwszych Pikników Country w Mrągowie. Autor anglojęzycznych tekstów
De Mono, Geppert, Lombardu, Perfectu. W latach 1989-90
przebywał w USA, koncertował w całej Europie.

Urząd Dzielnicy Wawer oraz Wawerskie Centrum
Kultury, Biuro Marketingu Urzędu Miasta i Stołeczna
Estrada zapraszają na jedno z największych wydarzeń
plenerowych bieżącego roku „Zielone Świątki na Urzeczu”.
Impreza odbędzie się 4 czerwca br., z początkiem o godz.
15, w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły.

fot. wck

Inne atrakcje
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Impreza ta służy promocji zespołów artystycznych
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W dniu otwarcia sezonu plażowego ruszy bezpłatna dla mieszkańców
przeprawa promowa z Romantycznej Plaży na drugi brzeg Wisły

Niewątpliwą atrakcją zarówno pikniku w Marysinie, jak i tego na
Romantycznej Plaży będą motocykle oraz zabytkowe samochody

kiem przebrani w tradycyjne stroje wilanowskie. Wiele będzie się działo w strefie
warsztatowej i animacyjnej. Będą tradycyjne wycinanki i wielkoformatowe obrazy
do malowania, plecionkarstwo i biżuteria
ludowa, wicie wianków i tworzenie ozdób
z kory i słomy, tworzenie kodu flagowego,
przygotowane przez pracownię „Jajko” oraz
wiele innych, niezliczonych atrakcji.
Wolskie Centrum Kultury zaprosi do
tworzenia przypinek opartych na motywach
ludowych; to działanie w ramach projektu
„WWW – Wawer, Wola, Wilanów”, finansowanego przez Warszawski Program Edukacji
Kulturalnej z Funduszu Animacji Kultury.
W części artystycznej będzie można podziwiać laureatów Przeglądu Tańca Ludo-

lanowa, również w ramach wspomnianego
projektu „WWW - Wawer, Wola, Wilanów”
oraz Zespół Tańca Polskiego z Józefowa.
Wystawione będzie widowisko „Flis” oparte
na motywach opery Stanisława Moniuszki,
przygotowane przez Społeczne Ognisko Muzyczne im. A. Kulikowskiego we współpracy
z Wawerskim Centrum Kultury. Do wspólnej
zabawy zaprosi Zawołany Skład Weselny, a na
finał przewidziany jest koncert gwiazdy – zespołu Żywiołak, który znajduje się w czołówce popularności wykonawców muzyki folk.
Terenu przy ul. Droga Golfowa 1, użyczy, jak
co roku, firma JM Tronic, jeden z partnerów
corocznej edycji Zielonych Świątek.
Jarosław Rosiński
Wawerskie Centrum Kultury
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Kurier inwestycyjny | Szansa na drugą nadwiślańską plażę

Kurier kulturalny

Przygotowywane jest opracowanie koncepcji
utworzenia dwóch obszarów rekreacyjnych nad
Wisłą, w obrębie dzielnicy Wawer. Jeden obejmuje obszar z dzisiejszym zagospodarowaniem
Romantycznej Plaży, a drugi na wysokości ul.
Bronowskiej, za wałem przeciwpowodziowym.
Teren przy Romantycznej Plaży docelowo
byłby powiększony do 2 ha i miejscem początku
budowy ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż
Wisły w kierunku północnym. W sposób bardziej
zorganizowany ma być przekształcona sama plaża.
Drugi obszar, mający powierzchnię 3,8 ha, położony jest mniej więcej naprzeciw ul. Bronowskiej

Na terenie Romantycznej Plaży wawerska Biblioteka Publiczna w Roku Rzeki Wisły zorganizuje plenerowe seanse filmowe. Inauguracja projektu nastąpi 10 czerwca. Planowana jest wówczas projekcja być może filmu „Piraci” Romana
Polańskiego. Następne seanse zaplanowano na
8 i 30 lipca, 19 sierpnia, 9 września.

Będzie więcej terenów rekreacyjnych Filmy nad wodą
i jest przecięty kanałem Nowe Ujście. Tu też by powstała nadbrzeżna plaża, jako baza docelowa wycieczek pieszych i rowerowych. Ścieżka nadwiślańska
łączyłaby się z istniejącą trasą rowerową na koronie
wału przeciwpowodziowego. W przypadku tej lokalizacji konieczne będzie wykonanie dogodnego
dojścia do brzegu Wisły, którego teraz nie ma.
Obie plaże byłyby powiązane ścieżkami rowerowymi i pieszymi oraz z trasami rekreacyjnymi
wykraczającymi nawet poza śródmiejski obszar
Warszawy. To by oznaczało większe zainteresowanie warszawiaków atrakcyjnymi terenami nadwiślańskiej natury, ich walorami przyrodniczymi.

Kurier kulturalny

„Poczytaj mi Wisło”

królowej polskich rzek. 25 czerwca spodziewany
jest na wysokości Wawra Rejs Żeglarsko – Motorowodny PTTK „Królowa Wisła 2017” z Broszkowic koło Oświęcimia do Gdańska.
15 lipca do Wawra dotrze spływ Vistuliada, popularyzujący aktywną turystykę, przyrodę i dziedzictwo narodowe. Rozpocznie się w Krakowie.
A 31 lipca powitamy uczestników spływu
flisackiego.

Kurier kulturalny

w Czerwińsku, a także plastyczne utrwalenie wawerskich pejzaży nadwiślańskich.
Wykonane prace zamierzają zaprezentować
podczas wystawy towarzyszącej jednemu z Falenickich Koncertów Letnich, a także jesienią w Wawerskim Centrum Kultury.
W czerwcu seniorzy – studenci UTW zorganizują imprezę na terenie Romantycznej Plaży, gdzie
odbędzie się wspólne śpiewanie piosenek i pieśni o Wiśle, często zapomnianych lub nieznanych.
Będzie też wykonana prezentacja multimedialna
„Wisła w malarstwie i poezji”, do przedstawienia słuchaczom UTW i w innych placówkach
seniorskich.

Biblioteczne stoisko na Romantycznej Plaży

Kurier rekreacyjny

Romantyczna Plaża na szlaku

Seniorzy wpisani
w wiślany program
Nawiązując do ogłoszonego przez Sejm RP Roku
Rzeki Wisły wawerscy seniorzy – słuchacze
Uniwersytetu III Wieku postanowili wpisać się
w program „Szlak kulturowy Wisła dusza Polski”.
Chcą, aby Wisła stała się źródłem inspiracji artystycznej. Zaplanowali plener malarski nad Wisłą
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Pierwszym wydarzeniem związanym z Rokiem
Rzeki Wisły 2017 była piesza wędrówka Macieja
Boińskiego, który 7 lutego wyruszył na trasę od
źródła Wisły po jej ujście. Pokonał trasę o długości
1047 km, nocując w ekstremalnie niekorzystnych
warunkach w namiocie. Jednym z przystanków na
trasie była wawerska Romantyczna Plaża.
Nie była to jedyna wyprawa czy impreza, której szlak będzie wiódł przez wawerski odcinek

Od 7 maja do 24 września trwać będzie akcja
„Poczytaj mi Wisło”. To autorski projekt wawerskiej Biblioteki Publicznej. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców, którzy wypoczywają lub
biorą udział w różnych wydarzeniach związanych
z Rokiem Wisły na Plaży Romantycznej w Wawrze do czytania książek. Wszystkie książki oznaczone są pieczęcią „Poczytaj mi Wisło” i można
je po przeczytaniu zwrócić na Plażę Romantyczną lub w miejscach wyznaczonych przez bibliotekę, m.in. w Urzędzie Dzielnicy czy szkołach.
W ramach projektu odbędzie się wiele imprez
kulturalno-edukacyjnych.
Więcej informacji na www.bibliotekawawer.pl
www.facebook.com/plazaromantyczna

Kurier rekreacyjny | tak jak rok temu
Po raz drugi, 2 września br., będzie zorganizowany wielki spływ kajakowy
z biegiem Wisły, ze startem przed Górą Kalwarią i metą na Romantycznej
Plaży. Zakończy go konkurs budowania zamków z piasku. Chętni, a tych nie
powinno zabraknąć, zostaną dowiezieni na start autokarami.
Ubiegłoroczny spływ cieszył się niebywałym powodzeniem, zorganizowano go wówczas z okazji 150-lecia utworzenia Gminy Wawer. Odbywał
się przy bardzo ładnej, słonecznej pogodzie, w sympatycznej piknikowej atmosferze. Tylko nieliczni wycofali się na trasie – przy przeprawie promowej
w Gassach. Ci, którzy dopłynęli do Romantycznej Plaży bardzo chwalili pomysł zorganizowania tej wodniackiej imprezy.

fot. d. Głążewska

Spływ w dół rzeki

