Newsletter
Spółki Pętla Żuławska Sp. z o. o.
NR 15 (3 rok) marzec 2016

Oddajemy w Wasze ręce
już piętnasty numer naszego
biuletynu. To już marzec i
kolejna wiosna. Intensywnie
przygotowujemy się do sezonu
żeglarskiego. Spotkaliśmy się z
naszymi
operatorami
i
omówiliśmy z nimi zasady
współpracy w 2016 roku.
Przejęliśmy także przystań w
Rybinie
wraz
z
trzema
pomostami
przy
mostach
zwodzonych i wkrótce ogłosimy
przetarg na operatora tej
przystani. Już teraz namawiamy
wszystkich do zaplanowania
odwiedzin na Pętli Żuławskiej !

tej przystani. Z końcem lutego
komisyjnie
przejęliśmy
tę
przystań i przekazaliśmy w
tymczasowy
zarząd
miejscowemu operatorowi do
czasu ogłoszenia przetargu.
Wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w tym konkursie
zapraszamy do śledzenia naszej
strony
internetowej
–
www.petlazulawska.info.
Ogłoszenie o konkursie pojawi
się po świętach Wielkanocnych.

TRANSPORT WEEK

Najserdeczniejsze Życzenia
Wielkanocne dla wszystkich
przyjaciół Pętli Żuławskiej !!!
Krajobraz Jeziora Drużno

SPRAWY SPÓŁKI

INFORMACJE
ŻUŁAWSKIEJ

O

PĘTLI

Zmieniamy operatora w Białej
Górze. Zarząd Spółki wraz z
właścicielem przystani w Białej
Górze doszedł do wniosku o
konieczności zmiany operatora

wytrzymałości,
chodzące
legendy. Pośród tego grona, ni
stąd ni zowąd, w tym roku
znaleźli się... dziennikarze Radia
Gdańsk. I to wcale nie dlatego,
że zawojowali świat niezwykłym
wyczynem.
Dostaliśmy
niezwykłą szansę opowiedzenia
o urokach Pętli Żuławskiej, po
której rejs, jako pierwsza stacja
w historii, transmitowaliśmy na
żywo na antenie radia.”
Dziękujemy bardzo za Waszą
życzliwość i aktywność !

Pętla Żuławska na 18.
Ogólnopolskich Spotkaniach
Podróżników, Żeglarzy i
Alpinistów – Kolosy 2015
Olbrzymim zaskoczeniem dla
bas był fakt, że pojawiliśmy się
na Kolosach 2015 , a to za
sprawą
Radia
Gdańsk.
Dziennikarze Radia Gdańsk
kolejny już raz wykonali świetną
robotę promocyjną i podczas
spotkania przedstawili swoje
przygody związane z objazdem
Pętli Żuławskiej w 2015 r. Rejs
ten
obfitował
w
wiele
dramatycznych i żartobliwych
momentów i idealnie nadawał się
do ujawnienia podczas Spotkań
Podróżników.
Tak
sami
dziennikarze
zapowiadali
to
spotkanie:
„Zwykle prelegenci na gdyńskich
Kolosach to otrzaskani ze
światem podróżnicy, osoby które
dokonały niemożliwego, ludzie
przebijający granice

Możemy ze spokojem stwierdzić,
że udała nam się konferencja
Transport Week. Ta trzydniowa
konferencja w bieżącym roku
przyciągnęła około 300 osób z
branży transportowo-logistycznej
z
całego
regionu
Morza
Bałtyckiego, Europy ŚrodkowoWschodniej, jak też z organizacji
pozarządowych
i
Komisji
Europejskiej.
Na
panelu
poświęconym
żegludze
śródlądowej,
prowadzonym
przez Prezesa Spółki Michała
Górskiego, zjawiło się blisko 50
osób. O przyszłości żeglugi
śródlądowej
dyskutowali:
przedstawiciele
Ministra
Środowiska
i
Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, eksperci Instytutu
Morskiego (Urszula Kowalczyk),
Politechniki Gdańskiej (prof.
Adam
Bolt),
Uniwersytetu
Gdańskiego
(prof.
K.
Wojewódzka-Król),
Zarządu
Morskich Portów SzczecinŚwinoujście
(Zbigniew
Antonowicz)
oraz
Klastra
PÓŁNOC-POŁUDNIE (Marek
Świeczkowski)
i
ekspert
niezależny Miron Mironowicz.
Więcej
informacji
na
www.transportweek.eu.
Spotykanie odbyło się w dniach

8 – 10 marca 2016 r. na
Uniwersytecie Gdańskim.

Grand Prix – z Nagrodą Ministra
Turystyki
i
Sportu
dla
Wielkopolskiej
Organizacji
Turystycznej za Wielką Pętlę
Wielkopolską
znakomity
europejskiej
klasy
produkt
turystyki wodnej.
Gratulujemy
Wielkopolskiej
Organizacji Turystycznej !!

rozwoju
infrastruktury
wodniackiej,
która
będzie
generowała
w
przyszłości
znaczny ruch turystyczny na
akwenach śródlądowych. Po
opracowaniu wniosków z tej
narady, opiszemy je także w
niniejszym biuletynie.

Przystań w Rybinie otulona śniegiem

Zmieniamy się w wykładowców
Politechniki Gdańskiej !
Dzięki uprzejmości Prof. Adama
Bolta mieliśmy zaszczyt spotkać się
z Jego studentami Wydziału
Hydrotechniki
Politechniki
Gdańskiej
i
podczas
zajęć
warsztatowych
wymienialiśmy
informacje o Pętli Żuławskiej,
Międzynarodowej Drodze Wodnej
E70
i
o
uwarunkowaniach
rozwojowych żeglugi śródlądowej w
Polsce.

Wierzby głowiaste – bogactwo Żuław

„Wiatr i Woda”, to cykliczne,
warszawskie targi turystyczne,
ponownie z działem Pętli
Żuławskiej.
Samorząd
Województwa
Pomorskiego
kolejny
raz
uczestniczył w tych targach
promując Pętlą Żuławską i
MDW E70. Otrzymaliśmy na
tych targach w ubiegłym roku
GŁÓWNĄ NAGRODĘ ! A w
bieżącym roku główna nagroda
przypadła
„Wielkiej
Pętli
Wielkopolski”. A oto treść
wyróżnienia:
W dniu 3 lutego 2016 r. odbyło
się posiedzenie jury XII edycji
konkursu „Nagroda Przyjaznego
Brzegu”, które postanowiło
przyznać następujące nagrody:

„Generał Zaruski” na tle Filharmonii
Bałtyckiej w Gdańsku

Po kilku latach przerwy, z
inicjatywy
Spółki
Pętla
Żuławska, odbyła się kolejna
tzw. Narada Nawigacyjna.
Dzięki
współorganizatorom,
którymi
byli:
Samorząd
Województwa Pomorskiego i
Powiat Nowodworski, udało się
przeprowadzić to niezwykle
istotne
spotkanie
gestorów
infrastruktury
wodnej
z
przedstawicielami
środowiska
żeglarskiego.
Środowe
(23
marca) spotkanie w Żuławskim
Parku Kultury w Nowym
Dworze Gdańskim zgromadziło
ok. 50 uczestników, którzy w
bardzo
konkretny
sposób
opowiadali
o
problemach
żeglugowych występujących na
obszarze Pętli Żuławskiej i
Zalewu Wiślanego. Omawiano
zagadnienia:
bezpieczeństwa
żeglugi,
oznakowania
nawigacyjnego, długości sezonu
turystycznego,
systemu
informacji o zdarzeniach nagłych
i inne. Wiele postulatów
zgłoszono
wobec
Urzędu
Morskiego
w
Gdyni,
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
właścicieli mostów zwodzonych
i pontonowych. Wiele mówiono
o braku koordynacji działań w
tych obszarach i o intensywnych

Ułamki sitowia wiosną w
wodach Portu Krynica Morska

