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Spółka Pętla Żuławska weszła
w ostatni rok funkcjonowania.
Z dniem 31 grudnia 2019 roku
kończy się trwałość projektu
„Pętla Żuławska – rozwój
turystyki wodnej. Etap 1” i
tym samym kończy się misja
naszej spółki.
Przed nami jeszcze cały rok
intensywnej pracy. Musimy
podsumować naszą obecność
w projekcie Unii Europejskiej
promującym
Południowe
Wybrzeże Bałtyku – South
Coast Baltic. Uczestniczymy
w kilku imprezach targowych
np.
Boot
2019
w
Dussseldorfie, Alt for sjon w
Sztokholmie,
Free
Time
Festival w Gdańsku i inne.
Wydajemy przewodniki po
portach Wybrzeża Bałtyku i
przewodniki
dla
motorowodniaków i żeglarzy
na tych akwenach, a także
wydajemy przewodnik po
firmach czarterowych Pętli
Żuławskiej. Pokażemy filmy o
aktywności naszej Spółki i o
zasadach
żeglowania
po
Delcie
Wisły.
Naszym
marinom i innym chętnym
udzielimy
certyfikatu
EKOMRAINY
PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ. Nieustannie
zapraszamy do współpracy !

Tu zaczyna się
żeglarska przygoda

Twoja

W dniach 6-7 kwietnia 2019
zapraszamy na stoisko Pętli
Żuławskiej na Targach Free
Time Festiwal w Amber
Expo w Gdańsku.
Spółka
Pętla
Żuławska
otrzymała
kolejne
wyróżnienie, a mianowicie
Europejski
Laur
Wiarygodności.
W uzasadnieniu wyróżnienia
na zaznaczono, że Spółka
Pętla Żuławska jest aktywnym
uczestnikiem ELW 2019
EUROPE i spełnia wszelkie
wymogi
proceduralne
regulaminu, gdzie m. in.
Wykazuje się nieskazitelną
etyką biznesową, legitymuje
się wzorowy kontaktem z
kontrahentami,
reguluje
wszelkie
zobowiązania
terminowo, posiada wdrożone
mechanizmy ochrony danych
osobowych zgodnie z RODO.

Uczestniczyliśmy w targach
BOOT 2019 w Dusseldorfie
Jak zwykle w styczniu odbyły się
chyba największe w Europie
targi żeglarskie BOOT 2019.
Tym razem reprezentacja Pętli
Żuławskiej
przebywała
w
Dusseldorfie od 18 do 22
stycznia.
Wspólne
stoisko
regionów współpracujących ze
sobą, w ramach projektu
INTERREG Va pn. South Coast
Baltic, obsłużyła kilka tysięcy
gości, a bezpośrednie rozmowy
przeprowadzono z ok. 1000
odwiedzających.

Nasi goście na stoisku SCB

Zdążyliśmy na tą imprezę
targową z dwoma nowymi
wydawnictwami, które w
wolnym tłumaczeniu można
nazwać Przewodnikami dla
żeglugi motorowodnej i
żaglowej na Południowym
Wybrzeżu Bałtyku.
Dużym
zainteresowaniem
cieszyły się eventy na naszym
stoisku dla zainteresowanych
dziennikarzy
i
żeglarzy.
Szczególne uznanie budziły
kanapki naszych koleżanek ze
Szczecina
oraz
nasza
żubrówka.

Nagrodę odebrali: Michał
Górski i Bogdan Justyński.

Wszystkie nagrody są nasze
….
Stoisko
z
ekologicznymi

łodziami

POMORSKA
NAGRODA
JAKOŚCI XXII EDYCJA
DLA PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ

Spółka nasza wzięła udział w
XXII edycji konkursu o
Pomorską Nagrodę Jakości.
Otrzymaliśmy
właśnie
radosną
informację,
że
jesteśmy
laureatami
SREBRNEGO
LAURU
JAKOŚCI.
W konkursie mogły wziąć
udział przedsiębiorstwa z
terenu całego Pomorza, które
stawiają na rozwój, jakość
procesów i dobre relacje z
pracownikami. Organizatorem
konkursu jest Pomorska Rada
FSNT NOT w Gdańsku.

AMBASADOR
ŻUŁAWSKIEJ
wyróżnienia.

–

PĘTLI
kolejne

Uchwała Zarządu Spółki
Pętla Żuławska przyznano
kolejne
statuetki
ambasadorskie. Tym razem
uhonorowano
wypróbowanych przyjaciół
projektu
i
Spółki,
a
mianowicie:
Bogdan
Borusewicz
Wicemarszałek Senatu,

Statuetka Ambasadora
Żuławskiej

Pętli

Wszystkich
zainteresowanych
problematyką
zarządzania
marinami oraz analizą aktualnej
sytuacji nawigacyjnej w obszarze
Pętli Żuławskiej zapraszamy na
spotkanie w dniu 15 marca 2019
r. w Hotelu Młyn w Elblągu ul.
Kościuszki 132.

–

Mariusz
Szmidka
Redaktor
Naczelny
Dziennika Bałtyckiego,
Kazimierz
Netka
dziennikarz netka,gda,pl

–

Jan Kozłowski – były
Europarlamentarzysta
Wręczenia
dyplomów
i
statuetek odbędzie się podczas
regionalnej konferencji South
Coast Baltic i spotkania
nawigacyjnego w dniu 15
marca 2019 r. w Hotelu Młyn
w Elblągu ul. Kościuszki 132.
Początek godz. 10,00

Malowane ustami – autor Mariusz
Mączka

Od
lat
fascynują
mnie
umiejętności manualne osób,
które nie władają rękoma. W
szczególności wręcz zachwyt
budzi umiejętność malowania
ustami lub palcami u stóp.
Powyżej załączam właśnie obraz
morza
malowany
ustami.
Corocznie zamawiam kalendarz
z takimi obrazami, który
dystrybuuje
Wydawnictwo

Artystów Malujących Ustami I
Nogami AMUN z Raciborza
www.amun.com.pl

Poniżej agenda zaproszenia:
Prosimy o potwierdzenie
obecności na spotkaniu

-opis ogólnych zasad pływania
po Pętli Żuławskiej,
-opis
oznakowania
nawigacyjnego,
-opis atrakcji regionalnych,
-wywiady z ciekawymi ludźmi
związanymi z projektem,
-lista firm czarterowych z
podstawowym wpisem,
-opis poszczególnych firm
czarterowych wraz z opisem
ich łodzi czarterowych (1
strona na firmę odpłatnie).
Czy wiecie, że …..
Ceremonia picia grogu ma
swoją tradycję od 1740 roku

Przewodnik
po
firmach
czarterowych w obszarze Pętli
Żuławskiej
W ostatnią fazę wkraczają
prace nad Przewodnikiem po
firmach
czarterowych
w
obszarze Pętli Żuławskiej.
Zamiarem
naszym
jest
wydanie przewodnika dla firm
czarterowych i ich klientów, w
którym zamierzamy zawrzeć:
-opis projektu Pętla Żuławska,
-mapę Pętli Żuławskiej na 2
stronach (rozkładówka),
-opis proponowanych tras
żeglarskich wraz z mapkami,

Ceremoniał picia grogu to
bardzo
stary
zwyczaj
kultywowany przez wieki
zwłaszcza
we
flocie
brytyjskiej i dopiero całkiem
niedawno wykluczony z życia
krętowego.
Początkowo
członkom załóg odbywającym
służbę
na
tropikalnych
wodach wydawano wódkę w
celu zabezpieczenia przed
chorobami, lecz w 1688 roku
zastąpiono
ją
rumem.
Codzienna
miarka
rumu
wynosiła 0,284 litra. W 1740
roku za sprawą angielskiego
admirała
Vernona
wprowadzono picie grogu.
Sama nazwa „grog” związana
jest z osoba admirała Vernona,
który
rozkazał,
aby
marynarzom
wydawano
rozcieńczony rum. Ponieważ
admirał nosił zawsze spodnie
z grubej trkaniny
tzw.
grogram,
marynarze
przezywali go OLD GROG i
od tego przezwiska nazwano
też
codzienny
przydział
rozcieńczonego alkoholu.

Poniżej
strona
tytułowa
artykułu Państwa Kubus o
Pętli Żuławskiej

