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Kolejny sezon już praktycznie za
nami. A lato było brzydkie tego
roku. Mimo to, wszystkie
wskaźniki
Pętli
Żuławskiej
znowu poszły w górę !!! Dotyczy
to zarówno liczby turystów jak i
liczby jachtów, które zawinęły
do naszych portów. Zwyżkę
szacujemy na około 20% w
stosunku do 2016 roku. Do tego
dodać
należy
zwiększone
wpływy finansowe o ok. 15%, co
według Zarządu Spółki jest
znacznym sukcesem zważywszy
na fatalne warunki pogodowe 😊
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Projekt South Coast Baltic
promujący
południowe
Wybrzeże
Bałtyku
przyspiesza.
W sierpniu i wrześniu
odbyły się kolejne spotkania
partnerów
projektu
precyzujące
zamierzenia
promocyjne i ustalające plan
działań w 2018 roku.
Berlińskie
spotkanie
w
ostatnich dniach sierpnia
określiło grupy docelowe dla
promocji
projektu,
natomiast
spotkanie
wrześniowe na Bornholmie
skonkretyzowało
plany
działań na 2018 rok, a w tym
udział w targach: (Boot /
Düsseldorf, Allt för sjön /
Sztokholm, Wiatr i Woda /
Warszawa).

PĘTLI

W dniu 19 września br.
ogłosiliśmy kolejny przetarg na
wyłonienie
operatorów
przystani w Braniewie, Nowej
Pasłęce,
Tolkmicku
i
Malborku.
Wszystkich
potencjalnych
oferentów,
firmy, instytucje i osoby
fizyczne
chcące
z
nami
współpracować zapraszamy do
udziału w konkursie.
Szczegóły dostępne na naszej
stronie www.petlazulawska.com
w zakładce BIP-ogłoszenia i
przetargi.

Na seminarium

Pętla Żuławska zajęła 22
miejsce w plebiscycie na 7
Cudów Polski !
Magazyn National Geographic
Polska, po raz kolejny
wybierał 7 Cudów Polski.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że
uzyskaliśmy nominację jako
jedyni
przedstawiciele
województwa
pomorskiego
obok Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku.

Nagrody zostaną wręczone
podczas Międzynarodowych
targów
turystycznych
WORLD TRAVEL SHOW
(20 – 22 października 2017
r.)
w
Nadarzynie
k.
Warszawy.
Pierwsze miejsce ze znaczną
przewagą zajął przedstawiciel
województwa dolnośląskiego
– Karkonoskie Tajemnice z
Karpacza, które przedstawiają
mniej
znaną
historię
Karkonoszy.

To
atrakcje
województwa
pomorskiego
delegowane
do
konkursu 7 Cudów Polski.

Klasyfikacja końcowa:
1. Karkonoskie Tajemnice –
Dolnośląskie/Karpacz
2. Bulwar Nadwarciański –
Lubuskie/Gorzów
3. Podziemne miasto na
Wyspie
Wolin
–
Zachodniopomorskie/Wolin
4. Centrum Spotkania Kultur –
Lubelskie/Lublin
5. Zespół Poaugustiański –
Lubelskie/Żegań
6.
Zagroda
Guciów
–
Lubelskie/Zwierzyniec
7.
Szlak
Kulinarny
Podkarpackie
Smaki
–
Podkarpackie
Kolejne regaty
Wiślanym

na

Zalewie

W dniach 15-17 września 2017 w
Krynicy Morskiej odbyły się
ostatnie w sezonie regaty

żeglarskie: Grand Prix Krynicy
Morskiej,
oraz
Puchar
Przewodniczącej Rady Miasta
Krynica Morska. Tradycyjnie
już pomogliśmy organizować te
regaty, w tym roku głównie
zabezpieczając
prawidłową
obsługę przy liczeniu rezultatów.
Do regat zgłosiło się 13 jachtów.
Komisja sędziowska podzieliła
jachty na 4 kategorie: 3 grupy
KWR i jedna grupa OPEN. Taki
podział 12 załogom gwarantował
miejsce na „pudle”, a jeszcze był
do
wygrania
Puchar
Przewodniczącej Rady Miasta
Krynica Morska dla załogi
bezwzględnie najszybszej na
mecie w grupie OPEN, oraz
Puchar Przechodni GRAND
PRIX dla najszybszego po
przeliczeniu KWR (z wszystkich
grup razem).

Grupę 2 KWR wygrała załoga
jachtu Błękitna Bryza z kpt.
Sławomirem Kwiatkowskim
Grupę 3 KWR wygrała załoga
jachtu Blue Velvet z kpt.
Zbigniew Dąbrowski
Grupę OPEN wygrała załoga
jachtu Flying Banana z kpt.
Piotrem Leszem
Wspomagamy
młodych
motorowodniaków z Gdańska

Pogoda, co w 2017 jest rzadkim
zjawiskiem, była znakomita.
Było ciepło, słonecznie, wiaterek
wiał z siłą do 3 °B.
Zdecydowanym zwycięzcą we
wszystkich
możliwych
klasyfikacjach została załoga
jachtu IRBIS z kapitanem
Januszem Rutkowskim.
Wygrali: 1 grupę KWR
Byli bezwzględnie najszybsi na
mecie
Byli też pierwsi po przeliczeniu
wszystkich grup KWR razem.
W grupie 1 KWR 2 miejsce
zajęła załoga Litwinki 2 z
kapitanem
Marianem
Drabińskim

do portu w
Kątach
Rybackich,
gdzie
uruchomiliśmy
możliwość
zimowania jachtów !!!!
Łącznie dysponujemy około 50
miejscami postoju jachtów na
utwardzonej nawierzchni. Ceny
bardzo umiarkowane – do
negocjacji.
Nawiązaliśmy
kontakt
z
Muzeum Techniki w Tyssedal Norwegia

Prezes Spółki Pętla
wręcza
nagrody
zawodnikom

Regaty na Zalewie Wiślanym

Zapraszamy

Żuławska
młodym

Gdański Klub Morski LOK,
Gdański
Ośrodek
Sportu
Rekreacji, Ośrodek Szkolenia
POZMW i NW, Sopocko i
Gdański WOPR zorganizowały
w dniu 10.09.2017 r. na Martwej
Wiśle zawody łodzi motorowych
RIB do 15 kM.
Wsparcia
udzieliła także Pętla Żuławska
poprzez ufundowanie pucharów.
Uczestnicy zawodów to nasi
przyszli użytkownicy akwenu
Pętli Żuławskiej. Honorowego
Patronatu udzielił Prezydent
Miasta
Gdańska.
Nagrody
wręczał m.in. Prezes Michał
Górski.

Ostatnie uwagi przed wręczeniem
nagród

Otrzymaliśmy
pozytywną
odpowiedź
od
dyrektora
Muzeum Techniki w Tyssedal,
który
zaakceptował
termin
sondażowej wizyty w Norwegii.
Jest to wizyta studyjna w
programie Zielona turystyka na
rzecz projektu pod nazwą
Zielona przygoda z wiatrem i
wodą, którą, mam nadzieję,
będziemy realizowali wspólnie z
Fundacją poszanowania Energii z
Gdańska.
Udzieliliśmy patronatu nad
rejsem „Od źródeł wiedzy do
ujścia”
Z
okazji
Roku
Wisły
Stowarzyszenie EUREA wraz z
Pomorską Federacją Organizacji
Pozarządowych zorganizowała
rejs pod znamiennym tytułem
„Od źródeł wiedzy do ujścia”.
Rozpoczął on się 21 września w
Malborku. Na trasie rejsu, w
którym
wzięli
udział
przedstawiciele
pomorskich
organizacji odbyły się sesje
inauguracyjne Antyuniwersytetu.
W portach odwiedzanych
przez
uczestników
rejsu
tematyka debat obejmowała
zagadnienia od historycznego
dziedzictwa
działalności
społecznej
do
dzisiejszych
uwarunkowań
działań
organizacji
pozarządowych.
Wykład wygłosił: Piotr Frączak,
Prezes Stowarzyszenia Dialog

Społeczny pt.
"Zakony poprzednicy
dzisiejszych
organizacji",
któremu
towarzyszyła dyskusja na temat
„Między misją a powołaniem –
siła napędowa organizacji”.
Debata dotycząca niezależności i
skuteczności
organizacji,
kontynuowana była w czasie
kolejnych spotkań. W Nowym
Dworze Gdańskim uczestnicy
wysłuchali referatu na temat
wpływu Wisły na rozwój Żuław,
a w Kątach Rybackich w
Muzeum Zalewu Wiślanego 24
września odbyła się końcowa
debata na temat „Przekop
Mierzei - za i przeciw”.
Organizatorzy planują rejsy
jako imprezę cykliczną.

Nawałnica z 18 września
zablokowała
pomosty
w
Braniewie i zalała bosmanat w
Tolkmicku

Wezbrane wody rzeki Pasłęki

Zerwanie jednej z zapór na rzece
Pasłęce
spowodowało
przechylenie i zablokowanie w
takiej
pozycji
pomostów
pływających
przystani
w
Braniewie. Przed nami oględziny
i
szacowanie
ewentualnych
szkód na tej przystani. Oberwało
się także budynkowi bosmanatu
w Tolkmicku, gdzie uszkodzeniu
uległ dach budynku.

Zarząd Spółki Pętla Żuławska
ustanowił tytuł „Ambasadora
Pętli Żuławskiej”.
Poniżej wyciąg z regulaminu:
Szczególnym
wyróżnieniem,
przyznawanym
za
wybitne
zasługi
dla
Spółki
Pętla
Żuławska, jest tytuł „Ambasador
Pętli Żuławskiej”.
Nadanie tytułu „Ambasador Pętli
Żuławskiej”
upoważnia
do
noszenia odznaki i otrzymania
statuetki
oraz
zobowiązuje
uhonorowanego do wyrażania
pozytywnych opinii o Pętli
Żuławskiej i do uczestniczenia w
wybranych
imprezach
promocyjnych
Spółki
Pętla
Żuławska
i
imprezach
promocyjnych własnych.
Jeżeli w Waszym otoczeniu są
osoby, które zasługują na taki
tytuł, to powiedzcie nam o tym a
my chętnie nadamy im talki
tytuł.
Zapraszamy
do
współpracy!!

