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Akwen Wisła – Sport i Turystyka – imprezy sportowe i turystyczne na Wiśle

Wisła to z jednej strony droga wodna a z drugiej wodny szlak o ogromnym potencjale turystyczno –
rekreacyjno-sportowym. Program Akwen Wisła odnosi się do możliwości wykorzystania potencjału na
całej długości, wraz z akwenami towarzyszącymi tj. Zalew Wiślany w dwóch aspektach:
I.
II.

Turystyki rzecznej i rekreacji
Sportu

I.
Turystyka Rzeczna
Sukcesywne inwestycje w rozwój flot pływających jednostek (np.: tramwaje wodne, kajaki, łodzie
motorowe, łodzie tradycyjne, żaglówki itp.) mają bezpośredni wpływ na rozwój turystyczny miejsc,
miast i regionów. Dzięki tym działaniom powstają produkty turystyczne oraz wspierany jest
marketing terytorialny. Ma to również bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy i społeczny
miejscowości m.in. poprzez tworzenie wizerunku miejsc związanych z daną aktywnością. Jest to
ogromny niezagospodarowany dziś potencjał, związany z poszukiwaniem nowych atrakcji, destynacji i
nowych możliwości spędzania wolnego czasu również w pobliżu miejsca zamieszkania.
Istotnym aspektem będzie promocja powstałych produktów turystycznych poprzez tworzenie
kanałów komunikacji, dotarcie do mediów oraz współpraca z samorządami, przedsiębiorcami,
organizacjami pozarządowymi. Współpraca może przyczynić się do powstania produktów
powiązanych.
Nie ma wątpliwości, że w miejscowościach zwróconych ku wodzie, żyje się po prostu przyjemniej.
Tam gdzie woda wykorzystana jest do współtworzenia klimatu miejsc poprzez kulturę, sport czy
turystykę w naturalny sposób chce się po prostu bywać. Dlatego istotnym elementem tworzenia
produktów turystycznych są produkty rekreacyjne wychodzące naprzeciw potrzebom spokoju,
regeneracji fizycznej psychicznej, zabawy i aktywności bez potrzeby pokonywania dużej odległości i
wysiłku sportowego.
II.
Sport
Rzeka to również słabo dziś wykorzystana naturalna arena sportowa, która daje możliwość
rozwoju takich sportów jak: żeglarstwo, kajakarstwo, sporty motorowe, wioślarstwo. Istnieją jednak
udane przykłady: Warszawskie Regaty Wioślarskie, Motorowodne Zawody "puchar Wisły" w Górze
Kalwarii, Warszawskie Biegi Żaglowców, Długodystansowe Zawody Wioślarskie Kazimierz- Warszawa,
Maraton Kajakowy 7 Mostów. Rzeka może służyć do amatorskiego lub profesjonalnego czy
wyczynowego uprawiania sportów związanych z wodą, w tym: regat, wyścigów, sztafet, biegów
wioślarskich, regat łodzi tradycyjnych. Realizacja celów jest możliwa poprzez:
 tworzenie amatorskich grup pasjonatów rekreacji wodnej;
 powoływanie klubów sportowych (w tym młodzieżowych i dziecięcych);
 wsparcie dyscyplin sportowych uprawianych na rzece i z jej wykorzystaniem (również
poprzez zakup sprzętu, budowę infrastruktury- np. torów wioślarskich)
Poprzez inwestycje we wsparcie dyscyplin wodnych zwiększona zostaje oferta sportowa dla
mieszkańców miejscowości nadwiślańskich a w konsekwencji możliwe jest wykształcenie kadry
profesjonalnych zawodników i osiągnięcie wysokich wyników w tych dyscyplinach.
Z drugiej zaś strony poprzez dotarcie do mieszkańców miejscowości nadwiślańskich, sport wodny
i około wodny stanie się bliższy, co przyczyni się do podniesienia kondycji fizycznej, promocji zdrowia,
zapobieganiu patologii, kształtowaniu społeczeństwa aktywnego.
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