Newsletter
Spółki Pętla Żuławska Sp. z o. o.
NR 2 (1) październik 2014

Oddajemy w Wasze
ręce drugi numer naszego
biuletynu.
Chcemy tą drogą na
bieżąco informować Was
o wszystkim co dotyczy
projektu „Pętla Żuławska
–
rozwój
turystyki
wodnej”.

operatorów wyłonionych w
wyniku przetargów.
Do
dnia
dzisiejszego
wyłoniono 6 operatorów na
obiektach:

SPRAWY SPÓŁKI

Spółka Pętla Żuławska sp. z o.
o. została założona przez
dziesięciu partnerów (jst.)
projektu Pętla Żuławska –
Rozwój turystyki wodnej.
Etap I. w dniu 28 maja 2013 r.
Gmina
Miasto
Elbląg,
Gmina Miejska Malbork,
Powiat Sztumski, Gmina
|Cedry Wielkie,
Gmina
Tolkmicko, Gmina Miasto
Braniewo, Gmina Nowy
Dwór
Gdański,
Gmina
Braniewo, Gmina Miasto
Krynica Morska, Gmina
Sztutowo
Głównym zadaniem Spółki
jest zarzadzanie infrastruktura
powstałą w wyniku realizacji
procesu
inwestycyjnego
projektu, a w pierwszym
rzędzie wprowadzenie na
przystaniach i portach

Braniewo
–
PASŁĘKA
Krystian Ostrowski,
Malbork
–
Centrum
Aktywnego Wypoczynku,
Bała Góra – Przedsiębiorstwo
Energetyczno-Budowlane
AMPER,
Krynica
Morska
–
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji,
Osłonka – MARINAGOLD
Barbara Złoty,
Błotnik – Stowarzyszenie
Gdański
Klub
Morski
„CEDRUS”.
INFORMACJE Z PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ
Według danych zebranych z 6
przystani i portów do dnia
05.10.2014 nasze przystanie
odwiedziło 24.186 turystów.
Jachty i łódki żeglarskie
cumowały na naszych 6
obiektach
przez
13.763
jachto/dni.
MORZE BAŁTYCKIE
Organizacja
Narodów
Zjednoczonych nadała

Bałtykowi status „wyjątkowo
wrażliwego
obszaru
morskiego”.
Status
taki
posiada
tylko
jedenaście
miejsc na świecie.
Dlaczego Bałtyk jest tak
wrażliwy? Bałtyk to właściwie
wielkie słone jezioro a nie
morze – wymiana wód
pomiędzy nim a innymi
morzami
jest
niewielka.
Jednocześnie nasze morze jest
akwenem ogromnie

zatłoczonym.
Status
szczególnie
wrażliwego
obszaru morskiego oznacza
obowiązek
uregulowania
ruchu na Bałtyku a także
walkę
z
jego
zanieczyszczaniem. Najwięcej
zanieczyszczeń spływa do
Bałtyku rzekami oraz napływa
z wiatrami znad lądów.
Chodzi tu o związki azotu i
fosforu,
które
powodują
wzrost
glonów.
Glony
zużywają tlen i w ten sposób
przy morskim dnie powstają
tzw. strefy śmierci – miejsca,
gdzie z braku tlenu życie
niemal zamiera.

Żagiel witacz – wizytówka
naszych obiektów.

na
stronie:
www.petlazulawska.info

UWAGA !

OFERTA

Do w/w przetargu nie stanęła
żadna firma, a przetarg został
unieważniony. W związku z
powyższym
uzyskaliśmy
możliwość
udzielenia
zamówienia z tzw. „wolnej
ręki” na wyłonienie operatora
w porcie w Elblągu.

Przyjmujemy zamówienia na
dostawę map Pętli Żuławskiej
w
formacie
A3
(druk
dwustronny).
Zapraszamy
szczególnie
operatorów
przystani i punk ty informacji
turystycznej do składania
zamówień

Obecnie przystąpiliśmy także
do negocjacji na wyłonienie
operatorów w trybie tzw.
„wolnej ręki” na przystani w
Nowej Pasłęce i portu w
Tolkmicku.

Zapraszamy !

Nowoczesne, profesjonalne
akcesoria do mycia i
osuszania jachtów dostępne
już w Polsce.
Deck Mate to nowa marka
akcesoriów do czyszczenia i
osuszania
wszelkich
powierzchni
na jachcie. Prezentowana
podczas targów Wiatr i Woda
2014 i od niedawna coraz
bardziej dostępna także w
sklepach żeglarskich Polsce,
już
zdobywa
uznanie
armatorów, firm czarterowych
oraz firm wyspecjalizowanych
w
sprzątaniu
jachtów.
Specjalnie
opracowane
tworzywa
i
konstrukcje
narzędzi
Deck
Mate
sprawiają, że ich użytkowanie
na
odpowiednich
powierzchniach jachtów jest
nie tylko skuteczne, ale i
ergonomiczne. Poszczególne
narzędzia
zostały
zaprojektowane z dedykacją
do stosowania na konkretnych
materiałach i powierzchniach
jachtów tak, by zapewnić
najwyższą
efektywność
czyszczenia bez zarysowań, z
efektem polerowania etc.

FIRMY CZARTEROWE.
Na
Pętli
Żuławskiej
zadomowiło się już kilka firm
czarterowych.
Poniżej
przedstawiamy adresy ich
domen:
www.barkami.pl
www.zeglugawislana.pl
http://www.iczarter.pl

http://www.ludekczarter.pl

PRZETARGI I
KONKURSY

http://www.kuhnle-tours.pl

Przetarg na operatora portu w
Elblągu. W dniu 23.09.2014
spółka ogłosiła kolejny – już
szósty
przetarg
na
wyłonienie
operatorów
obiektów Pętli Żuławskiej.
Tym razem poszukujemy
operatora Portu w Elblągu.
Szczegółowe dane dostępne są

http://www.tratwy-robinson.pl

http://www.domrybaka.com

Komunikat RZGW Gdańsk
W związku z planowaną
konserwacją pontonów mostu
przez Martwą Wisłę w
Sobieszewie, w dniach 0608.10.2014r. w godzinach
22,00 – 5,00 most nie będzie
otwierany dla jednostek
pływających.
Dowcip tygodnia
Jest takie stworzenia bąk i ono lata.
Specjaliści od latania obliczyli jednak,
że bąk ma za małą powierzchnię
skrzydełek w stosunku do wagi ciała
żeby latać. Ale bąk o tym nie wie i
lata.

