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Oddajemy w Wasze
ręce
szósty
numer
naszego biuletynu. To już
drugi
rok, w którym
zasilamy
Was
informacjami o Pętli
Żuławskiej i o jej drogach
wodnych.
Obecne
wydanie
biuletynu jest szczególne
z uwagi na nagrodę jaką
nasz projekt otrzymał
podczas targów Wiatr i
woda w dniu 14 lutego
2015 r.

organizacji przestrzeni wodnej
sąsiadujących regionów.
Ponadto Miasto Braniewo za
nową przystań na rzece Pasłęce,
otrzymało nagrodę indywidualną
Przyjaznego Brzegu w kategorii
„nowe
i
gruntownie
zmodernizowane
przystanie,
zbudowane
przez
lokalne
samorządy.
Konkurs,
tradycyjnie
już,
organizowany
był
pod
Honorowym
Patronatem
Ministra Sportu i Turystyki,
fundatora nagrody Grand Prix.
Konkursowi patronowali także:

Łódka straży granicznej w Nowej
Pasłęce

Targi wodne
Dusseldorfie.

SPRAWY SPÓŁKI

Projekt „Pętla Żuławska –
Rozwój turystyki wodnej.
Etap I” otrzymał Grand
Prix Przyjaznego Brzegu
2014 dla podczas Targów
Wiatr i Woda w Warszawie
(w dn.14 lutego).
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz z
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
WarmińskoMazurskiego
i
partnerami
projektu uzyskały GRAND PRIX
Nagrody Przyjaznego Brzegu
2014 za koncepcję i realizację
Pętli
Żuławskiej,
jako
wzorcowego przykładu

rozwój turystyki wodnej. Etap I”.
Spółka
będzie
strażnikiem
kodeksu etycznego w turystyce i
będzie
wdrażać
zasady
zrównoważonej,
społecznie
odpowiedzialnej turystyki.

Minister
Infrastruktury
i
Rozwoju,
Prezes
Polskiej
Organizacji
Turystycznej
i
Prezes
Krajowego
Zarządu
Gospodarki
Wodnej.
Uroczyste ogłoszenie wyników
XI edycji konkursu i wręczenie
nagród odbyło się 14 lutego
podczas Targów Sportów i
Rekreacji „Wiatr i Woda” w
Centrum Wystawienniczym w
Warszawie.
Organizatorem konkursu było
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze.

Misja Spółki
Misją Spółki jest rozwój
turystyczny,
gospodarczy
i
społeczny obszaru Żuław i
Zalewu Wiślanego, wypełnienie
oczekiwań
samorządów
terytorialnych
w
zakresie
jednolitego systemu obsługi
ruchu turystycznego, rozwoju
infrastruktury wodniackiej i
wypełnienie
wskaźników

projektu „Pętla Żuławska

„Boot”

w

W dniach 17 – 25 stycznia 2015
r.
Pętla
Żuławska
była
prezentowana na targach „Boot”
w Dusseldorfie. W imieniu
naszej Spółki występował tam
Prezes Zarządu Michał Górski.
Koszt wyjazdu i pobytu na
targach został sfinansowany z
projektu unijnego South Coast
Baltic, będący częścią innego
projektu „MARRIAGE”. To już
drugi raz mieliśmy przyjemność
przedstawiać
mieszkańcom
Niemiec
nasz
produkt
turystyczny
jakim
jest
niewątpliwie „Pętla Żuławska”.
Tym razem byliśmy lepiej
przygotowani gdyż zabraliśmy ze
sobą
także
mapy
Międzynarodowej
Drowi
Wodnej E70 Antwerpia –
Kłajpeda, o które tak licznie
pytano na targach w Berlinie w
ubiegłym roku. W naszym
posiadaniu były wydawnictwa,
takie jak: przewodnik turystyki
wodnej, mapa Pętli Żuławskiej,
ulotki, mapy E70, przewodniki

po portach polskiego wybrzeża.
Z
nowych
materiałów
promocyjnych zabraliśmy także
banderę Pętli Żuławskiej.
Większość materiałów została
rozdana podczas targów. Na
szczęście niczego nie zabrakło.
Razem zabraliśmy około 250 kg
materiałów
promocyjnych.
Zainteresowanie Pętlą Żuławską
było znaczne, nawiązaliśmy
wiele
nowych
kontaktów,
szczególnie cennymi były te
zawarte
z
klubami
i
organizacjami żeglarskimi.

INFORMACJE Z PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ
Ciągle intensywnie pracujemy
nad pozyskaniem brakujących
operatorów naszych portów i
przystani. W dniu dzisiejszym
podpisaliśmy kolejną umowę na
operatorstwo portu w Kątach
Rybackich (Gmina Sztutowo).
Została nim firma VISITORS –
Tadeusz Kuśmierski z Gdańska.
W
ramach
jednolitego
zarządzania
przystaniami
i
portami Pętli Żuławskiej
podpisujemy porozumienie z
firmą SAIBOOKARNIA,
z
która wspólnie uruchomimy na
każdej
naszej
przystani
wypożyczalnie
książek
o
tematyce
wodniackiej
i
regionalnej.
Zasady
funkcjonowania wypożyczalni są
takie, że każdy żeglarz ale także
mieszkaniec miejscowości, w
której funkcjonuje nasz port lub
przystań
może
bezpłatnie
wymienić swoją książkę na
dowolną będącą aktualnie na
półce. Sądzimy, że będzie to
wartość dodana dla mieszkańców
i gmin Pętli Żuławskiej.

domu wynosi około 10 t,
prędkość
maksymalna
12
km/godz. Dom składa się z
sypialni,
łazienki,
pokoju
dziennego, aneksu kuchennego
oraz tarasu na parterze.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt z biurem Spółki.
Sailbookarnia w Marinie Gdańsk

PRZETARGI I
KONKURSY
Poszukujemy
operatorów
dla organizacji i sprzedaży
pakietów
turystycznych
zmierzających
do
regularnego sprowadzania
grup
turystycznych
z
Gdańska,
Elbląga
i
Malborka na obszar Pętli
Żuławskiej.
Planujemy
uruchomienie z pomocą
naszej
Spółki
pakietów
związanych z obszarem:
1. Braniewa, Tolkmicka i
Fromborka
2. Elbląga
3. Malborka i Sztumu
4. Stegny, Sztutowa i
Krynicy Morskiej
5. Błotnika i Gdańska
6. Kwidzyna, Gniewu i
Tczewa
Wszelkie
informacje
i
zgłoszenia prosimy kierować
do Biura w Elblągu
Tel. 0048502748661
OFERTA
Spółka
Pętla
Żuławska
nawiązała współpracę z czeska
firmą z Pragi, która oferuje
domy mieszkalne na wodzie z
własnym napędem – dwa lub
jeden silnik o mocy 30 KM.
Wymiary domu, to 9,7 (11,9) x
4,8 (5,5) mb, powierzchnia
mieszalna
to 30 m2. Nad
domem
tarasu
użytkowy
powierzchni ok. 50 m2. Wag

Ujście Nogatu do Wisły

PUBLIKACJE O
ŻUŁAWSKIEJ.

PĘTLI

W
najnowszym
wydaniu
czasopisma ŻAGLE (luty 2015)
ukazał się artykuł Wojciecha
Skóry pt. „Pętla Żuławska –
nowe otwarcie”. Jest to opis
kilkudniowego rejsu, który trwał
od 7 czerwca 2014 r. Autor
opisuje
całą
trasę,
którą
przepłynęli:
Elbląg-MalborkSztum-Tczew-Rybina-SztutowoKrynica Morska-Nowa PasłękaBraniewo-Tolkmicko-Elbląg. W
tekście oprócz zachwytów nad
przepłyniętym
szlakiem
znajdujemy
także
opisy
mankamentów
trasy.
Podsumowanie jest natomiast
bardzo radosne: „Kto chce
naprawdę poznać uroki żeglugi
po tym akwenie powinien
obowiązkowo odwiedzić to
miejsce”. I dalej: „Mimo tych
mankamentów z ogromnym
zaciekawieniem będę wracał na
Szlak Pętli Żuławskiej i wody
Zalewu
Wiślanego,
aby
przekonać się, że chcieć to móc,
czego najlepszym przykładem
jest
działalność
urzędów
marszałkowskich
oby
województw”.

