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Oddajemy w Wasze ręce
już dwudziesty numer naszego
biuletynu.
W
październiku
żegnamy się już z naszymi
przyjaciółmi
żeglarzami
i
zabezpieczamy mariny na okres
zimowy. Wielką radość sprawiła
nam informacja, że uzyskaliśmy
dofinansowanie w ramach
programu INTERREG South
Baltic, które przeznaczymy na
promocję Pętli Żuławskiej oraz
na
zainwestowanie
w
inteligentne zarządzanie nimi.

SPRAWY SPÓŁKI

INFORMACJE
ŻUŁAWSKIEJ

O

prześlemy
komplet
materiałów założycielskich,
które oni jeszcze raz przejrzą i
następnie podpiszą deklaracje
uczestnictwa.
Założenia
klastrowego

porozumienia

Podstawowym
celem
utworzenia
porozumienia
klastrowego jest zwiększenie
szans rozwojowych gospodarki
województwa pomorskiego i
warmińsko-mazurskiego oraz
wzmocnienie konkurencyjności
portów,
przystani,
infrastruktury
wodnej
śródlądowej i morskiej oraz
innych
rodzajów
infrastruktury
turystycznej,
sportowej i hydrotechnicznej,
leżącej
na
akwenach
związanych z działalnością
naszej Spółki.

PĘTLI

Nasza Spółka podjęła próbę
powołania
Klastra
turystycznego Spółki Pętla
Żuławska.
Inauguracyjne
spotkanie odbyło się w dniu
27 października na przystani
w Błotniku.
Dziękujemy
operatorowi
przystani
–
Stowarzyszeniu CEDRUS - za
organizacje
spotkania.
Przybyło 16 przedstawicieli
gmin, operatorów innych
przystani i ortów oraz wiele
firm
zainteresowanych
współpracą. Przedstawiliśmy
założenia i cel powołania
klastra
a
także
odpowiadaliśmy na pytania
uczestników. Ustaliliśmy, że
wszystkim uczestnikom

jakim
jest
Samorząd
Województwa Pomorskiego;
zwiększenie
konkurencyjności
członków
Klastra poprzez wypracowanie
wspólnego
systemu
inteligentnego zarządzania i
promocji/marketingu;
rozwój idei związanej
z
rozwojem
transportu
śródlądowego oraz morskiego.
Nowy operator przystani w
Kątach Rybackich
Niniejszym informujemy, że w
dniu
3
października
rozwiązaliśmy
umowę,
za
porozumieniem stron,
na
obsługę
portu
w
Kątach
Rybackich z dotychczasowym
operatorem. W tym samym dniu
zawarliśmy tymczasową umowę
na obsługę w/w przystani z
firmą: Usługi Żeglugowe Marcin
Wujkowski ul. Dunikowskiego
11A/13 Gdańsk, tel. 507 741
183.
W
najbliższym
czasie
zamierzamy ogłosić przetarg
nieograniczony na wyłonienie
operatora portu w Kątach
Rybackich.

Marina w Błotniku widziana od
strony lądu
Celem
powiązania
kooperacyjnego/konsorcjalnego
jest przede wszystkim:
zwiększenie
efektywności
działań
poszczególnych
portów,
przystani i infrastruktury;
udostepnienie
członkom Klastra możliwości
korzystania z systemu promocji,
marki
i
logotypu
Pętli
Żuławskiej, za zgodą właściciela,

Przystań w zgodzie z naturą
Światowy Dzień Turystyki w
Gdańsku 07.10.2016 r.

Prezes Zarządu Spółki Michał
Górski uczestniczył w obchodach
Święta Turystyki w ECS Gdańsk.
W tym roku przyświecało mu
hasło „Turystyka dla wszystkich
–
promocja
powszechnej
dostępności".
Uroczystość
regionalnych obchodów odbyła
się w Europejskim Centrum
Solidarności. Obecni byli na niej
marszałkowie
województwa
pomorskiego Mieczysław Struk i
Krzysztof Trawicki.
Tematem przewodnim obchodów
był wkład turystyki dla
zachowania
dziedzictwa
kulturowego,
pokoju
i
wzajemnego zrozumienia.
Na sali zasiadło wielu działaczy
PTTK, samorządowców i ludzi
związanych z turystyką.

Jachty, łodzie żaglowe, jachty
motorowe, sprzęt motorowodny
– skutery, pontony, kajaki.
Sprzęt i akcesoria, np. kapoki,
pianki, kaski, zegarki itp. silniki,
usługi szkutnicze, przyczepy
podłodziowe, lawety, szkółki
żeglarskie, windsurfing, kite
nawigacja / elektronika
Targi odbyły się w centrum
targowym - PTAK WARSAW
EXPO w Nadarzynie.

Ta wygląda zmontowany wózek
transportu do przewozu bagażu
na jachty i z jachtów do
samochodów na przystani w
Błotniku.

Plakat targów World Travel
Show
Inauguracja Roku Wisły w
Toruniu
Nagrodzony Czesław Lang na
Światowych Dniu Turystyki w
Gdańsku.
Międzynarodowe
Targi
Turystyczne World Travel
Show w Warszawie/Nadarzyn
Pętla Żuławska pojawiła się na
tych targach dzięki życzliwości
Spółki Delta Boats z Elbląga,
której użyczyliśmy materiały
reklamowe i nasz rolap.. Spółkę
wspomógł
także
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego.
To impreza targowa skierowana
do branży żeglarskiej. W ciągu 3
dni targowych kilkudziesięciu
wystawców
zaprezentowało
najnowsze
osiągnięcia
i
rozwiązania
związane
z
żeglarstwem. Na ponad 25 000
m2 prezentowali się dealerzy i
producenci :

Wózki transportowe na dużych
przystaniach Pętli Żuławskiej.

Uroczystości w Dworze Artusa,
gala statków wzdłuż bulwarów,
inscenizacje
i
publiczna
ekspozycja traktatu pokojowego
sprzed 550 lat – to wszystko
działo się 19 października w
Toruniu podczas inauguracji
Roku Wisły 2017. Przedtem o
godz 10:00 -wzdłuż bulwarów
toruńskich:
uroczysta
gala
jednostek tradycyjnych , które na
inaugurację przybyły Wisłą z
Krakowa, Basoni, Warszawy,
Płocka, Włocławka, Ciechocinka
i Torunia. Z województwa
mazowieckiego Rejsem Konrada
III Rudego delegacja łodzi
przywioała zaginioną pieczęć
książęcą, odwiedzając po drodze
wiele miejscowości.
Na stronie www.rokwisły.pl
można
ciągle
zgłaszać
inicjatywy i wydarzenia 2017
roku
związane
z
tym
świętem!!!! Zapraszamy ….

Zrozumieć gospodarkę wodną
naszego kraju – to cykl
konferencji
organizowanych
przez Towarzystwo Żeglugi
Śródlądowej „Delta Wisły” w
Tczewie (29.10.216 r.)
Kolejne spotkanie poprowadził
prof. Adam Bolt z Politechniki
Gdańskiej, współpracujący także
z Pętlą Żuławską. Przedstawił
tezę mówiącą o tym, że wiślane
porty
śródlądowe
będą
uzupełnieniem dużych portów
Trójmiasta.
.Prezes
Michał
Górski uznał, że teza ta została
podczas spotkania udowodniona.

Czy wiecie , że ...
Jeden z najstarszych pływających
statków w Polsce, holownik
Okoń, zostanie przebudowany i
będzie pływał po gdańskiej
Motławie. Przywrócony zostanie
mu przedwojenny wygląd i
powróci także do pierwotnej
nazwy. "Okoń" posiada kadłub,
w którym blachy połączono
nitami. Został zbudowany w
1902 r. Powstał na zamówienie
armatora Schiffahrgesellschaft
Osterode (obecnie Ostróda),
gdzie
pływał
pod
nazwą
Osterode. W 1918 roku parowiec
trafił do Gdańska, gdzie został
zarejestrowany
pod
nazwą
"Neptun".

