
 

 

Wyniki  

XI edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2014 

 

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu jest organizowany przez Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi 

partnerami  pod  Honorowym  Patronatem  Ministra  Sportu  i  Turystyki. 

Konkursowi patronują także: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Polskiej 

Organizacji  Turystycznej  i  Prezes  Krajowego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej. 

16 stycznia 2015 roku konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2014 został 

rozstrzygnięty. Jury oceniało wszystkich kandydatów rekomendowanych do nagrody, 

spełniających  formalne  wymogi  regulaminu  i  przyznało  następujące  nagrody:  

GRAND PRIX z nagrodą  Ministra Sportu i Turystyki 

łącznie dla 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

wraz z partnerami 

za koncepcję i realizację Pętli Żuławskiej, jako wzorcowego przykładu organizacji 

przestrzeni wodnej sąsiadujących regionów. 
 

Nagrody Przyjaznego Brzegu otrzymali: 

W kategorii „nowe i gruntownie zmodernizowane przystanie, zbudowane przez lokalne samorządy”: 

1. Gmina Dopiewo  −  za budowę nowoczesnej przystani oraz stworzenie ośrodka   

rekreacyjnego i żeglarskiego nad jez. Niepruszewskim w Zborowie, 

2. Miasto Braniewo  −  za wybudowanie przystani żeglarskiej na rzece Pasłęce,  

3. Miasto Brodnica  −  za zbudowanie przystani wodnej nad Drwęcą i zagospodarowanie  

brzegów Drwęcy. 

4. Miasto Międzychód  −  za rewitalizację Starego Portu na Warcie w Międzychodzie.                

5. Miasto Ścinawa  −   za rewitalizację przedwojennego portu żeglugowego na Odrze 

       i przystosowanie go na potrzeby turystyki wodnej. 

W kategorii „nowo zbudowane przystanie, zrealizowane przez podmioty prywatne”: 

6. Marina Gliwice  −  za nową przystań, która stała się bardzo aktywnym ośrodkiem  

      wodniackim na Górnej Odrze, 

7. Marina „Pod Czarnym Bocianem”  −  za wybudowanie nowoczesnej mariny na Warcie 

o przyjaznej żeglarskiej atmosferze,  

8. Przystań w Suchaczu  −  za stworzenia dużej, bezpiecznej i gościnnej przystani jachtowej  

       na Zalewie Wiślanym.  



 

 

W kategorii „duże przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez podmioty publiczne”: 

9. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa  −  za rewitalizację Kanału 

Augustowskiego, zabytkowego szlaku wodnego o niezwykłych walorach turystyczno-

krajobrazowych.  

W kategorii „inne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe”: 

10. Fundacja Szerokie Wody  −  za wieloletnią organizację przedsięwzięcia „Flis Festiwal” 

      na Wiśle, jednego z najlepszych produktów turystycznych Mazowsza,   

11. Magazyn dla żeglarzy „Wiatr”  −  za stworzenie ciekawego i bezpłatnego czasopisma  

      dla żeglarzy, o wysokim poziomie merytorycznym i językowym,  

12. Wrocławski Klub Wodniaków PTTK „Wiadrus” − za 60-letnią działalność popularyzującą 

turystykę kajakową na Odrze i jej dopływach oraz za wspieranie Domów Dziecka i dzieci  

z najuboższych rodzin.  

Nagrody indywidualne otrzymali: 

1. Wojciech Kujawski  −  za opracowanie i wydanie serii wydawnictw prezentujących dawny  

potencjał wodny Mazur i Warmii,  

2. Marek Winiarczyk  −  za wyjątkowe wieloletnie działania na rzecz niepełnosprawnych,  

organizowanie szkoleń, rejsów i regat  żeglarskich,  

 

Uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na 

Scenie Głównej Targów Sportów i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Centrum Wystawienniczym 

Warszawie, przy ul. Marsa 56c, w sobotę 14 lutego 2015 r. o godz. 12.00. 

Po tej uroczystości odbędzie się tradycyjna już debata „Co czynić, by polskie brzegi były 

bardziej przyjazne?”.  

Tego dnia ogłoszone także zostanie rozpoczęcie XII edycji konkursu, oceniającej wydarzenia 

w roku 2015. 
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