udziałów
Wspólników.
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Spieszę
donieść
o
zmianach w naszej spółce. Ruga
kadencję
rozpoczął
Prezes
Zarządu Michał Górski. Swoje
usytuowanie w Spółce zmienił
Bogdan Justyński, który od teraz
jest Prokurentem Spółki.
Ważne – w nocy z 18 na
19 lipca Sejm RP uchwalił
ustawę Prawo wodne, która
wprowadza tzw. podatek ”pod
wodami”,
który
według
naszych obliczeń spowoduje
roczny wzrost kosztów o ok.
60.000 zł na naszych 12
marinach.
Za
nami
pierwsze
rozliczenie projektu INTERREG
South Coast Baltic. Jak pewnie
wiecie trudniej jest rozliczać
projekt unijny niż zdobyć
pieniądze na jego realizację.
Naszym małym sukcesem jest to,
że
pierwsze,
częściowe
rozliczenie projektu zostało
zaakceptowane !
Ważne
–
do
zapamiętania: przystań w
Rybinie wyposażona została w
prysznic !!
Program South Coast
Baltic nabiera rumieńców. Na
obszarze Pętli Żuławskiej i nie
tylko, odbyło się wielkie liczenie
jachtów i turystów. Politechnika
Gdańska, w osobie Marcina
Forkiewicza,
przeprowadziła
badanie ruchu turystycznego we
wszystkich
portach
Południowego Bałtyku tego
samego dnia. Było to 12 lipca.
Wszystkim zarządcom portów i
operatorom
dziękujemy
za
współpracę i pomoc jaką nam
udzielili.

SPRAWY SPÓŁKI

Most kolejowy
Elbląg
INFORMACJE
ŻUŁAWSKIEJ

O

PĘTLI

Przetarg
na
wyłonienie
operatorów
przystani
w
Błotniku, Osłonce, Krynicy
Morskiej i Malborku trwa.
Do przetargu zgłosiło się 5
instytucji. Obecnie sprawdzamy
zgodność ich oferty z warunkami
zamieszczonymi w specyfikacji
przetargowej.
Szczegóły dostępne na naszej
stronie www.petlazulawska.com
w zakładce BIP-ogłoszenia i
przetargi.
Zwyczajne
Zgromadzenie
Wspólników Spółki odbyło się
w dwóch turach w dniach 21 i
30 czerwca 2017 r.
W
pierwszej
części
nasi
Wspólnicy przyjęli sprawozdanie
finansowe Spółki za rok 2016.
Zarówno Rada Nadzorcza jak i
Zarząd
Spółki
otrzymali
absolutorium za pracę w 2016
roku.
W
drugiej
części
zgromadzenia, po przerwie,
ustalono
nowe
zasady
wynagradzania Rady i Zarządu
Spółki w związku z nowym
obowiązkiem ustawowym a
także zdecydowano o pokryciu
straty
Spółki
dopłatami
proporcjonalnymi do liczby

na

rzece

Ruch turystyczny na Pętli
Żuławskiej jest coraz częściej
wykorzystywany do analiz
biznesowych.
Najczęściej
oczekiwane
informacje
nt.
ruchu
turystycznego w obszarze Pętli
Żuławskiej dotyczą:
- ilość turystów ogólnie oraz
podziałem na kategorie/grupy,
albo chociaż jakie dominują np.
%,
- ilość jednostek ogółem oraz z
podziałem na rodzaje,
- z jakich usług korzystają
turyści,
- czy zatrzymują się na dłużej w
portach czy na krótko (albo co
dominuje),
- jakie braki /niedobory w
infrastrukturze,
ofercie
usługowej
można
już
zaobserwować,
zaobserwowane
trendy
turystyczne.
Ostatnio
formację
Elbląga.

przekazywaliśmy
firmie doradczej

i
z

Wywiad Prezesa Spółki Pętla
Żuławska dla Pomorskiego
Przeglądu Gospodarczego
Wywiad przeprowadził Marcin
Wądołowski pracownik Instytutu

Badań
nad
Gospodarką
Rynkową.
Główna teza wywiadu, to
następujące zdanie:
Pętlę
Żuławską
należy
postrzegać nie tylko jako
atrakcję turystyczną regionu,
lecz także jako bodziec
aktywizujący
gospodarczo
obszary
położone
między
Gdańskiem
a
Elblągiem.
Rozwój turystyki wodnej na
Żuławach
ożywił
lokalną
branżę stoczniową, hotelarskogastronomiczną
oraz
transportową. Beneficjentami
projektu zostali nie tylko
korzystający
z
powstałej
infrastruktury wodnej turyści,
ale
również
okoliczni
mieszkańcy,
przedsiębiorcy
oraz gminy i powiaty.
Dzień Rybaka
Rybackich

w

Wiślana, stoisko Żuławskiej
LGD i LGR – Rybacka Brać
Mierzei, warsztaty szkutnicze i
rejsy po Zalewie Wiślanym
cieszyły
się
wielkim
powodzeniem

Pomost przy moście zwodzonym
w Drewnicy

Zdjęcie
wg.
www.zulawyimierzeja24.pl
Nowy usługa turystyczna
obszarze Pętli Żuławskiej

w

Kątach

W bieżącym raku impreza ta
odbyła się w dniach 29 czerwca 1 lipca. W ramach tego święta
odbyły się następujące eventy:
- święcenie łodzi i przemarsz
Orkiestry Morskiego Oddziału
Straży Granicznej,
-Msza
św.
w
Kościele
Parafialnym
w
Kątach
Rybackich,
- pokazy budowy łodzi techniką
„przewiązową”
w
Muzeum
Zalewu Wiślanego,
- udział w Queście „Wyprawa po
Kątach Rybackich”,
- występ Małej Mi,
- Od Przedszkola do Opola
piosenki i wierszyki recytowane
przez dzieci,
- konkurs Co wiemy o Mierzei
Wiślanej i gminie Sztutowo,
- Kabaret K2,
- Zespół LIBRA Band,
– dyskoteka z DJ.
Mimo nie zawsze sprzyjającej
pogody bawiliśmy się świetnie,
a stoiska gastronomiczne z
lokalnymi
potrawami,
z
rękodziełem,
stoisko
Parku
Krajobrazowego
Mierzeja

Właściciel: Piotr Piotrowski

Wnętrze
Szkarpawianka

Zaproszenie na XV
Międzynarodowe Regaty im.
Jarka Rąbalskiego
Wójt Gminy Braniewo Tomasz
Sielicki zaprasza nas (i nie tylko)
na regaty i Dni Nowej Pasłęki w
sobotę 22 lipca. Poniżej druk
zaproszenia.
Serdecznie
zapraszamy !!

Tawerny

Tawerna
Szkarpawianka
zaprasza
na
wycieczki
kajakowe Szkarpawą.
proponowane trasy:
Drewnica - Osłonka,
Drewnica - Rybina,
Drewnica - Nowy Dwór.
Z miejsca docelowego załogi i
kajaki odbierane są przez
organizatora i dowożone do
miejsca rozpoczęcia wycieczki
Zachęcamy do samodzielnego
zaplanowania
wycieczki
(spływu)
–
Szkarpawianka
pomoże także w zorganizowaniu
takiej wycieczki.
Kontakt: Drewnica 10, 82-103
Drewnica, tel. 0048570065222

Zaproszenie
Pasłeki

na

Dni

Przystań w Nowej Pasłęce

Nowej

