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Oddajemy w Wasze ręce
już trzynasty numer naszego
biuletynu. Bieżący rok już się
kończy i czas na podsumowania.
Wiele nam się spraw w tym
mijającym
roku
udało.
Szczególnie podkreślić należy
wielość nagród, które spłynęły na
projekt
„Pętla
Żuławska”.
Nagrodzenie
zostali
i
to
kilkukrotnie
partnerzy
i
Marszałkowie
województw:
pomorskiego
i
warmińskomazurskiego,
jak
również
indywidualnie
prezydencji,
burmistrzowie i wójtowie gmin a
także zarząd naszej Spółki.
Udało nam się zrealizować z
nawiązka wszystkie wskaźniki
projektu, a to: liczba turystów
(około 270 % planu), liczba
nowych stanowisk pracy (110%
planu). Bardzo nas cieszy, że
często
stanowiliśmy
punkt
odniesienia
dla
innych
podobnych projektów, których
realizacje rozpocznie się w
przyszłości.
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W dniu 25 listopada odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników, podczas którego
podjęli oni kilka istotnych
uchwał, m. in. o:
-przyjęciu planu finansowego i
planu pracy na rok 2016,

-dopłatach do kapitału
rezerwowego,
-przystąpieniu do projektu
Marriage II (program
INTERREG South Baltic
Programme),
-utworzeniu Klastra
Turystycznego „Pętla Żuławska”.
Powyższe decyzje wspólników
pozwalają z optymizmem patrzyć
w
nadchodzący Nowy Rok
2016. Podstawowym zadaniem
Zarządu Spółki w 2016 r. będzie
utrzymanie portów i przystani
będących w użyczeniu, a także
dokończenie procesu wprowadzania operatorów na obiekty
Pętli Żuławskiej (PŻ) wraz z
działaniami promocyjnymi i
rozwoju produktu markowego
„Pętla Żuławska”, a także
włączenie
się
Spółki
w
kreowanie wydarzeń samorządowych. Ponadto w roku 2016
bardzo istotne będą działania
prorozwojowe
związane z
rozwojem systemów zarządzania
marinami Pętli Żuławskiej i
zaproszenie
do
współpracy
innych przystani i portów w
ramach klastra turystycznego.

Żuławska sp. z o. o., dotyczące
oceny stanu spraw związanych z
aplikacją o środki na śródlądowy
transport
pasażerskosamochodowy. Spółka zadeklarowała na tym spotkaniu wolę
zajmowania się w przyszłości
zarządzaniem
transportem
śródlądowym pomiędzy naszymi
portami i przystaniami.
Aplikacja projektu Marriage II
W dniu 18 grudnia Lider
projektu Marriage II (wymiana
doświadczeń i wspólna promocja
południowego
wybrzeża
Bałtyku) złożył także w imieniu
Spółki Pętla Żuławska aplikację
do program INTERREG South
Baltic Programme. Partnerami w
projekcie będą: Meklemburgia
Pomorze
Przednie
/
DE,
Zachodniopomorskie
&
Pomorskie / PL, Kaliningrad /
RU, Kłajpeda / LT), Bornholm /
D. Planowany budżet projektu
dla Pętli Żuławskiej wynosić
będzie ok. 100.000 euro w
okresie 3 lat realizacji, przy
wkładzie
własnym
15%.
Rozstrzygnięcie
konkursu
planowane jest w kwietniu 2016
roku.

Most zwodzony na Wiśle Królewieckiej
w Sztutowie

Spotkanie seminaryjne w
Błotniku
W dniu 5 listopada odbyło się
spotkanie seminaryjne Klastra
logistyczno-transportowego
„Północ – Południe”, którego
członkiem jest Spółka Pętla

Muzeum Zalewu Wiślanego w Katach
Rybackich

Współpraca
z
ośrodkiem
jeździecki Buffalo Bill.
Buffalo
Bill
to
ośrodek
jeździecki
usytuowany
na

Mierzei
Wiślanej,
w
malowniczym
miejscu
nad
samym morzem w miejscowości
Jantar. Prowadzona jest tu Szkoła
Jazdy Konnej oraz Grupa
Buffalo Bill.

prelegentów. Podkreślić tu należy,
że w pracach przygotowawczych do
spotkania, które trwały ok. jednego
miesiąca udział wzięli także
członkowie
Zarządu
Pętli
Żuławskiej.
Szczególnie należy w przypadku tej
konferencji
pokreślić
wysoką
umiejętność współpracy jednostek
samorządu terytorialnego powiatu
nowodworskiego.
Konferencja dot. przedsięwzięcia
strategicznego „Rozwój oferty
turystyki wodnej w obszarze Pętli
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

Fot. Jerzy Ożga

Pan Jerzy Ozga zwrócił się do
nas z prośbą o przekazanie
materiałów promujących Pętle
Żuławską,
co
niezwłocznie
uczyniliśmy.
Będą
one
wykorzystane
w
pokazie
filmowym
prezentującym
atrakcje turystycznych Pomorza
na
Międzynarodowych
Targach Equitana 2017.
Ciekawe wydarzenia i atrakcje
Pomorza będą tam wplecione w
prezentowane Szlaki Pomorza:
Pętlę Żuławską, szlak rowerowy
i bursztynowy i Integracyjny
Szlak Konny.
Powiat nowodworski zjednoczył
swoje siły.
W dniu 9 grudnia w Nowym
Dworze Gdańskim odbyła się
konferencja głównym problemom i
wyzwaniom
stojącym
przed
powiatem
nowodworskim.
Starostwo
Powiatowe
oraz
poszczególni
włodarze
gmin
powiatu
nowodworskiego
przedstawili
specyfikę
funkcjonowania tego regionu i
propozycje współpracy z szeroko
rozumianym otoczeniem, a w tym w
szczególności
współpracy
z
Samorządem
Województwa
Pomorskiego. Obecni na spotkaniu
wysocy
ranga
przedstawiciele
województwa pomorskiego wraz z
Marszałkiem
Mieczysławem
Strukiem odnieśli się pozytywnie
do oczekiwań starosty Powiatu Pana
Zbigniewa
Ptaka
i
innych

W dniu 9 grudnia 2015 roku w
Żuławskim Parku Historycznym w
Nowym Dworze Gdańskim odbyła
się
konferencja
poświęcona
finalizacji przez Województwo
Pomorskie prac studialnych dla
przedsięwzięcia
strategicznego
„Rozwój oferty turystyki wodnej w
obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki
Gdańskiej".

Żuławski Park Historyczny w Nowym
Dworze Gdańskim

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa
Pomorskiego,
witając gości podkreślił, że podjęte
w ostatnich latach inicjatywy na
rzecz
rozwoju
infrastruktury
żeglarskiej oraz poprawa warunków
nawigacyjnych
na
szlakach
wodnych delty Wisły, Zatoki
Gdańskiej
spowodowały
duże
zainteresowanie oraz aktywność na
tych akwenach żeglarzy, turystów i
wodniaków. Zarząd Województwa
Pomorskiego uznał realizację w/w
przedsięwzięcia
strategicznego
w nowym okresie programowania za
jedno z kluczowych, stąd też
zaangażowanie
Samorządu
Województwa
Pomorskiego
zarówno
merytoryczne
jak
i finansowe w działania, mające
ułatwić przygotowanie kompletnych
projektów, które mają szansę

uzyskać dofinansowanie w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Pani Hanna Dzikowska Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w
Gdańsku, dziękując w imieniu
RDOŚ
w
Gdańsku Panu
Mieczysławowi Strukowi oraz
Zbigniewowi Ptakowi za bardzo
duże zaangażowanie w ochronę
środowiska naturalnego oraz dbanie
o
dziedzictwo
walorów
przyrodniczych i środowiskowych
województwa
pomorskiego
wręczyła
w/w
wymienionym
oprawione zdjęcia ptaków żyjących
na terenach Żuław.
Konferencja cieszyła się dużym
zainteresowaniem samorządowców.
Podczas konferencji poinformowano
także przybyłych gości, że o
ostatecznej
rekomendacji
dla
poszczególnych
projektów
zdecyduje wiele aspektów, m.in.
stan przygotowania dokumentacji
projektowej czy partnerska formuła
realizacji danego projektu.
Reasumując, ważnym jest aby w
najbliższym
czasie
dobrze
przygotować sieciowe projekty, dla
których osią rozwoju żeglarstwa
będą pomorskie szlaki i akweny w
obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki
Gdańskiej.

Poniżej proponujemy trasy
turystyki wodnej na obszarze
Pętli Żuławskiej.
Do stolicy Żuław Wiślanych

Most zwodzony w Nowym Dworze
Gdańskim

Trasa: Rybina – ujście Tugi –
Cyganek – Nowy Dwór Gdański –
Rybina. Rzeki: Szkarpawa, Tuga.
Stopień trudności: Trasa dla

większości wodniaków, choć mogą
wystąpić problemy z czyszczeniem
zapchanej roślinnością śruby czy
układu chłodzenia.
Czas trwania: 1 dzień, w sumie ok.
5–6 godzin.
Długość: ok. 30 km
Liczba
mostów
(zwodzonych,
obrotowych,
pontonowych):
1
Największe
atrakcje:
Mosty
zwodzone w Rybinie i nieczynne
w Tujsku,
Nowym
Dworze
Gdańskim oraz inne obiekty
hydrotechniczne licznie występujące
na szlaku, w tym stacja pomp
Chłodniewo. Miejscowość Cyganek
(żuławski
dom
podcieniowy,
Cmentarz Jedenastu Wsi i kościół
gotycki), Nowy Dwór Gdański
(Muzeum
Żuławskie).
Piękne
i spokojne dzikie miejsca na trasie.
Jednostki mogące pokonać trasę:
jachty o zanurzeniu do 1 m
i wysokości do ok. 2 m (zależy od
poziomu wody w Tudze, który jest
zmienny).
Możliwe miejsca startu: Rybina –
rozlewisko między mostami.
==========================
Prezes Zarządu Spółki Pętla
Żuławska
Michał
Górski
uczestniczy w racach zespołu
roboczego ds. dywersyfikacji ferii
letnich w Polsce. Zespół taki został
powołany
przez
Pomorska
Regionalna organizacje Turystyczną
w Gdańsku i Regionalną Izbę
Gospodarcza Pomorza w Gdańsku.
Celem zespołu jest wypracowanie
polskiego modelu (np. na wzór
Niemiec) dywersyfikacji ferii letnich
podobnie jak w przypadku ferii
zimowych w Polsce. Obecnie prace
Zespołu
koncentrują
się
na
uzyskaniu eksperckich opinii z
zakresu problematyki ekonomicznej
(korzyści dla sektora turystyki),
prawnej, oświatowej i z zakresu
psychologii procesu nauczania.
Życzymy powodzenia tej inicjatywie
!!
==========================

Widok na Zatokę Elbląską

Przekop Wisły (data budowy 1895 r.)

