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Oddajemy w Wasze ręce
już szesnasty numer naszego
biuletynu. To już maj i początek
kolejnego sezon na Pętli
Żuławskiej. Ogłosiliśmy już
drugi przetarg na wyłonienie
operatorów przystani w Rybinie
wraz z trzema pomostami przy
mostach zwodzonych i Białej
Górze. Udało nam się wyłonić
nowego operatora przystani w
Białej Górze, którym została
Sztumska Agencja Rozrywkowa
„Burczyk – Estrada”. Po zmianie
operatora
namawiamy
do
odwiedzin przystani w Białej
Górze,
gdzie
oczekujemy
znacznej
poprawy
jakości
działania.
Obecnie trwa drugi przetarg
na
wyłonienie
operatora
przystani w Rybinie (pierwszy
został
unieważniony), gdyż
oferenci zaproponowali zbyt
wysokie koszty. Mamy nadzieję
że w drugiej turze uda nam się
wyłonić operatora. Otwarcie
kopert we wtorek 17 maja o
godz. 10,00. Więcej informacji
na
naszej
stronie
www.petlazulawska.info

kwietnia. Albowiem chcieliśmy
bardzo starannie przygotować się do
sezonu letniego. Skutkiem tej
decyzji będzie szybsze o tydzień
zakończenie sezonu, które dokona
się 23 października.
Z żalem przyjęliśmy informację, ze
zabrakło nam jednego punktu, do
wymaganego progu 20 punktów,
aby pozytywną ocenę otrzymał
projekt Marriage II, w którym nasza
spółka
była
jednym
z
wnioskodawców.
Komisja
oceniająca nasz projekt, pod nazwą
South Coast Baltic, zaprosiła nas
jednocześnie
do
powtórnego
złożenia
nieco
poprawionego
wniosku na jesieni tego roku.
Decyzja
zostanie
podjęta
w
najbliższym czasie, myślę, że
pozytywna.
Dwukrotnie promowaliśmy Pętlę
Żuławską na antenie Radia Gdańsk
podczas godzinnych audycji „Ludzie
i pieniądze” w dniach 8 kwietnia i 6
maja, gdzie opowiadaliśmy o
przygotowaniu Spółki do sezonu
turystycznego i planach działania w
bieżącym roku.
Oczywiście podobną aktywność
wykazujemy także wspólnie z
Radiem Olsztyn, gdzie 11 maja
Zarząd Spółki udzielił kilku
wywiadów, które będą sukcesywnie
emitowanie na antenie.
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W bieżącym roku postanowiliśmy
nieco
przyspieszyć
otwarcie
sezonu
turystycznego,
a
mianowicie o tydzień tj. 22

Po kilku latach przerwy, z inicjatywy
Spółki Pętla Żuławska, odbyła się w
dniu 23 marca kolejna tzw. Narada
Nawigacyjna.
Wiele postulatów zgłoszono podczas
tej narady wobec Urzędu Morskiego
w Gdyni

Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, właścicieli
mostów zwodzonych i pontonowych
itp. Spółka Pętla Żuławska podjęła
się funkcji koordynatora działań
zmierzających
do
poprawy
zaistniałej sytuacji na drogach
wodnych Pętli Żuławskiej i Zalewu
Wiślanego.
W
podsumowaniu
zgłoszonych uwag wystosowaliśmy
7
listów
do
poszczególnych
gestorów infrastruktury wodnej
prosząc ich o m. in:
-ujednolicenie
okresu
trwania
sezonu turystycznego,
-dostosowanie godzin otwierania
mostów i śluz do potrzeb turystyki
wodnej,
-poprawę oznakowania szlaków
wodnych,
-udrożnienie szlaków wodnych rzeki
Pasłęki, Tugi, Kanału Jagiellońskiego
i Wisły Królewieckiej,
-umożliwienie
dystrybuowania
materiałów
promocyjnoinformacyjnych na śluzach i
zwodzonych itp.

CYKL KONFERENCJI pt.
„Zrozumieć gospodarkę wodną
naszego kraju”
Fabryka Sztuk w Tczewie rozpoczęła
realizację
cyklu
konferencji
związanych z pogłębianiem wiedzy o
gospodarce wodnej Polski. Dwie
pierwsze konferencje odbyły się w
dniach 2-go oraz 30-go kwietnia z
udziałem wybitnych specjalistów
gospodarki wodnej a także przy
udziale członków Zarządu Spółki
Pętla Żuławska. Na pierwszym
spotkaniu Pan Tadeusz Wrycza
zaprezentował wystąpienie pt. „Aby
zrozumieć
gospodarkę
wodną
należy znać …”. Na drugim
spotkaniu Prof. Wojciech Majewski
przedstawił referat pt. „Dolina
Wisły, jej znaczenie i wykorzystanie
gospodarcze”.
Następne spotkanie odbędzie się w
dniu 28 maja 2016 r. o godz. 10,00
w Fabryce Sztuk w Tczewie, gdzie

Prof. Ryszard Rolbiecki wystąpi z
prelekcją
pt.
„Przesłanki
zagospodarowania drogi wodnej
Dolnej Wisły”. Po każdej prelekcji
zapraszamy na gorącą dyskusję.

Przystań
Tczewie

jachtowo-pasażerska

w

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
wznawia druk przewodników
po Pętli Żuławskiej !
Nasze uwagi do tego opracowania
przekazaliśmy na ręce Departamentu
Infrastruktury. Wszystkich naszych
czytelników, którzy znaleźli w tym
przewodniku błędu lub luki, prosimy
o przekazywanie uwag bezpośrednio
do Urzędu lub na nasz adres.
Wszystkim
nam
zależy
na
najwyższej jakości tego wydania
przewodnika.

w Warszawie, 24 kwietna 2016r. a
także
udostępnianie
strony
internetowej dla informacji o takich
projektach.
A oto sprawozdanie uczestniczki
spotkania w ramach DNIA ZIEMI w
Warszawie – Pani Krystyny
Chabskiej z LOT Sztutowo, której
przekazaliśmy pakiet materiałów
promocyjnych:
„Tłumy Warszawiaków ściągnęły na
Pola Mokotowskie w niedzielę 24
kwietnia 2016 r. Tu odbywała się
impreza „ Dzień Ziemi” , która co
roku cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem. Jest to też
doskonałe miejsce na promocję
turystyczną. Polska Organizacja
Turystyczna udostępnia miejsce w
swoim namiocie na foldery i inne
materiały promocyjne dla Lokalnych
Organizacji Turystycznych z całej
Polski, a w szczególności dla
destynacji z sieci EDEN, do której
należy również Lokalna Organizacja
Turystyczna Gminy Sztutowo. Co
roku przesyłamy na tę imprezę nasze
foldery, a w tym roku naszą gminę i
destynację edenowską - Pętlę
Żuławską - osobiście promowała
przewodnicząca LOT – Krystyna
Chabska”.

Celem wydarzenia „Wodna Fiesta
2016” jest promocja obiektów,
ofert i turystyki wodnej wśród
mieszkańców i turystów w Regionie
Pomorskim i w Polsce. Impreza ta
odbędzie się w dniach 18 i 19
czerwca na większości portów i
przystani jachtowych Pomorza i
Pętli Żuławskiej.
Pętla Żuławska zapewni promocję
wydarzenia na swoich obiektach
poprzez oznakowanie każdego
obiektu banerami ‘Wodnej Fiesty
2016”, umożliwi na każdej przystani
wypożyczenie
rowerów
po
promocyjnej cenie 1 zł/godz., a
także możliwość wymiany książek o
tematyce marynistycznej na każdej
przystani (sailbookarnia).
Udostępnimy
także
możliwość
bezpłatnego korzystania z grilla lub
ogniska.
Organizator, którym jest Point PR
Artur Łodygowski, poinformuje o
udziale Partnera w Wydarzeniu w
materiałach prasowych do mediów
ogólnopolskich i lokalnych, umieści
nasz
logotyp
na
stronie
internetowej Wydarzenia i na
wszystkich
materiałach
promocyjnych tj. plakaty, banery, a
ponadto udostępni miejsce na
stoisko promocyjne w dniu 18
czerwca 2016 w godzinach od 10.00
do 18.00 na przystani jachtowej Żabi
Kruk.
Serdecznie wszystkich zapraszamy
na to wydarzenie !!!!

Uwaga: Ważne wydarzenie w
Elblągu (07.05.2016)
Logo konkursu Komisji Europejskiej
EDEN

Wyróżnienie Pętli Żuławskiej w
ramach konkursu EDEN przez
Komisję Europejską ma swoje
pozytywne konsekwencje.
Realizatorem konkursu w Polsce jest
Polska Organizacja Turystyczna,
która zajmuje się także promocją
instytucji
nagrodzonych
lub
wyróżnionych w ramach tego
konkursu. Jeną z takich aktywności
jest
nieodpłatna
promocja
wyróżnionej w konkursie Pętli
Żuławskiej podczas tzw. Dnia Ziemi

Tak bawiono się podczas Dnia
Ziemi w Warszawie.
NOWE IMPREZA NA WODACH
POMORZA –
WODNA FIESTA.

W Centrum Spotkań Europejskich
„ŚWIATOWID” w Elblągu odbyło się
interesujące wydarzenie pod nazwą
"Żuławy w Elblągu", w którym
uczestniczyła
nasza
Spółka.
Przekazaliśmy naszą prezentację
multimedialną,
która
została
zaprezentowana
uczestnikom
spotkania, a na naszym stoisku
rozdawane
były
materiały
promocyjne Pętli Żuławskiej.
Już od 1 czerwca na naszej stronie
internetowej
i
na
naszych
przystaniach i portach otrzymacie
Państwo aktualnych harmonogram
imprez na 2016 rok w obszarze Pętli
Żuławskiej. Zapraszamy do lektury !!

Zasady żeglarstwa wg. Florentyny
Jankowskiej – 1947 r.
Definicja ciszy – Dym wznosi się
prostopadle w górę; woda zupełnie
gładka.
Definicja słabego wiatru – Liście
drzew poruszają się, woda marszczy
się.
Definicja silnego wiatru – Stalowe
liny grają; drzewa poruszają się; na
wodzie duże fale i silne grzebienie.
Definicja wichury – Zrywa dachy,
łamie silne pnie; powstają wysokie
góry wodne.

ZAPROSZENIE
Polski Związek Żeglarski oraz
Burmistrz
Miasta
Krynica
Morska zapraszają na Regaty o
Puchar
Polskiego
Związku
Żeglarskiego w dniach:
20 – 22.05 część I
28 – 29.05. część II
Regaty odbędą się w aż 14
klasach, w których startować
będą zarówno seniorzy jak i nasi
juniorzy.
Serdecznie zapraszamy
zawodników i kibiców !!!

Czy wiecie, że ??
Korytarz
transportowy
Bałtyk
Adriatyk obejmuje obszar od
portów w Gdańsku i Gdyni do
portów północnego Adriatyku,
Włoch i Słowenii. Skandynawska
część korytarza obejmuje połączenie
od Oslo aż do Karlskrony. Korytarz
łączy 19 regionów, jego długość
wynosi 1.700 km. Mieszka w tych
regionach 55 mln osób z pięciu
krajów
członkowskich
Unii
Europejskiej.

Port w Krynicy Morskiej
Przed burzą na Kanale Jagiellońskim

Przebieg korytarza Bałtyk Adriatyk

