Newsletter
Spółki Pętla Żuławska Sp. z o. o
NR 26 (4 rok) sierpień 2017

Lipiec i sierpień to dwa
najważniejsze
miesiące
w
działalności naszych portów i
przystani. Za nami mokry i
zimny lipiec, ale na nasze
szczęście odnotowujemy większą
liczbę turystów i jachtów w
porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego.
W programie South Coast Baltic
pod koniec sierpnia zajmiemy się
na spotkaniu w Berlinie, w
zdecydowany
sposób,
dookreśleniem i promocją marki
Południowego
Wybrzeża
Bałtyku.

południowego wybrzeża Bałtyku
poświęcony jest zamierzeniom
realizacyjny projektu South
Coast Baltic i aktywności w nim
partnerów polskich. Zapraszamy
do lektury także na stronie
internetowej Związku Miast i
Gmin Morskich.

Decyzją Komisji Przetargowej
operatorami zostali:
W Krynicy Morskiej – PWIK
Krynica Morska S p. z o. o.
W Błotniku – Stowarzyszenie
Gdański Klub Morski CEDRUS.
W Osłonce – Pan Jerzy Złoty.
W Malborku – przetarg został
unieważniony
i
zostanie
powtórzony.
Szczegóły dostępne na naszej
stronie www.petlazulawska.com
w zakładce BIP-ogłoszenia i
przetargi.
Piszą o nas dobrze i dużo
Szanowni Państwo, miło mi
poinformować, że na łamach
Dobrego Tygodnia ukazał się
materiał Pani Anny Kobus i
Krzysztofa Kobus o Kątach
Rybackich (łącznie 4 strony,
nakład ok 270 000 egz.) i o Pętli
Żuławskiej.

SPRAWY SPÓŁKI

W
kolejnym
numerze
miesięcznika CZAS MORZA
wydawanego przez Związek
Miast i Gmin Morskich ukazały
się dwa artykuły poświęcone
projektowi South Coast Baltic.
Pierwszy artykuł redakcyjny nosi
tytuł: Inauguracja projektu, który
ma zmienić oblicze turystyki
morskiej w regionie. Drugi tekst
autorstwa Prezesa Zarządu naszej
spółki Pana Michal Górskiego
noszący tytuł Sieć marin
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Przetarg
na
wyłonienie
operatorów
przystani
w
Błotniku, Osłonce, Krynicy
Morskiej i Malborku został
rozstrzygnięty
Do przetargu zgłosiło się 5
potencjalnych operatorów.

To mapa podróży autorów
reportażu po Pętli Żuławskiej.
Dnia 08.07.2017 r. telewizja
Polsat nadawała wakacyjny
program z Mierzei Wiślanej.
W
jego
ramach
w
kilkuminutowym
wejściu

Prokurent Spółki Pętla Żuławska
Bogdan Justyński poinformował
o możliwościach uprawiania
turystyki wodnej na obszarze
Pętli Żuławskiej, ze szczególnym
naciskiem na ciągle słabo
zagospodarowany
Zalew
Wiślany. Przedstawił również
przy
pomocy
wyników
osiąganych przez Spółkę, rozwój
turystyki w obszarze Pętli
Żuławskiej.
Ważnym tematem również była
kwestia Kanału przez Mierzeję
Wiślaną. Przedstawione zostało
stanowisko Spółki przychylne
projektowi.

Wizualizacja kanału
Mierzeje Wislaną

naszego
logotypu
na
magnesikach
(patrz
zdjęcie
poniżej).
Logo pętli Żuławskiej, w dwóch
formatach można od teraz nabyć
w każdej naszej marinie w cenie
8,00 zł brutto. Myślimy, że
będzie ono miła pamiątką z
pobytu na naszych akwenach.

przez
Projekt magnesiku z logotypem

Nasz operator portu w Kątach
Rybackich ustawił ogrodzenie
na parkingu i tym samym
rozpoczynamy nabór jachtów
na zimowisko !!!!
Łącznie wybudowano 170 mb
ogrodzenia. Za chwilę pojawią
się dwa szlabany oraz cztery
skrzynki dystrybuujące prąd
elektryczny. Ważne jest to, że to
doposażenie
portu
nie
kosztowało Gminy Sztutowo ani
złotówki.
Plot wybudował
operator i zwrot kosztów
otrzymamy dzięki dodatkowym
wpływom w okresie zimowym.
Jak się na to przedsięwzięcie
skalkuluje
powiadomimy
czytelników na wiosnę 2018
roku po podsumowaniu sezonu.
Nowy gadżet
przystaniach

na

Staraniem
Zarządu
doprowadziliśmy
do

naszych
Spółki
emisji

Nowy klip filmowy o Pętli
Żuławskiej
Firma pszczeledrony.pl wraz z
firmą czarterową ludekczarter.pl,
w dniach 18 - 21 maja 2017
odbyła krótki rejs szlakiem:
Żuławki - Zatoka- Gdańsk Osłonka - Zalew- Żuławki.
Podczas rejsu zebrano materiał
video z kamer ręcznych oraz z
drona, a następnie wykonany
został profesjonalny montaż
klipu.
link do filmu:
https://www.youtube.com/watch
?v=P_RoaO4Zt80&feature=yout
u.be
Obchodzimy Rok Wisły !!!!!
W
poprzednim
biuletynie
informowaliśmy a Państwa, że
czynnie włączymy się w
obchody Roku Wisły. I tak się

też stało. Z inicjatywy Pana
Senatora RP Jerzy Wcisła odbyło
się szereg wydarzeń związanych
z Rokiem Wisły:

1.
Konferencja pt” Wiślany
Okrągły Stół” – termin czerwiec
2017 Elbląg - organizatorzy
Senator Jerzy Wcisła, PWSZ,
Biuro Regionalne w Elblągu,
Burmistrz Malborka Pan Marek
Charzewski, Starosta Powiatu
Sztumskiego Wojciech Cymerys,
Pętla Żuławska Sp. z o. o.
Konferencja odbyła się w
Malborku w dniu 27.07.2017 r.
2. Flis – Królowa Wisła 2017,
którego głównym organizatorem
był Pan Wojciech Skóra PTTK
Warszawa, na naszym terenie;
spływ odbył się w dniach 26-29
lipca 2017r.
– trasa (Biała Góra Elbląg przez
rzekę Nogat) – kajaki;
- trasa (Biała Góra – Elbląg) –
przez
rzekę
Wisłę
motorowodniacy i żeglarze.
26.07.2017
wieczór
integracyjny – w miejscowości
Biała Góra
27.07.2017
–
Malbork
–
konferencja.

Senator Jerzy Wcisła, Prezydent
Witold Wróblewski i Prokurent
Bogdan Justyński promują Rok
Wisły.
Imprezą kończącą spływ było
spotkanie w dniu 29.07.2017 na
terenie Jachtklubu Elbląg wraz z:
-koncertem,
-pokazem ratownictwa wodnego,
-grochówką
(przygotowana
przez wojsko).

Festyn w Jachtklubie Elbląg
wg. info.elblag.pl

Pętla Żuławska nominowana
do 7 cudów Polski !!!!!!

O włos od kolizji statku z kładką
dla pieszych na Motławie.

Mam zaszczyt poinformować, że
magazyn National Geographic
Polska, po raz kolejny wybiera 7
cudów Polski!

Statek wycieczkowy Żeglugi
Gdańskiej chciał zdążyć przed
zamknięciem kładki dla pieszych
łączącej Główne Miasto w
Gdańsku z Wyspą Ołowianką i o
mało co nie spowodował kolizji.
Brawura kapitana statku oraz
nieuwaga operatora kładki mogła
doprowadzić do zmiażdżenia
nadbudówek i do wielu ofiar
wśród pasażerów statku.

W ramach projektu spośród
najpiękniejszych
i
najciekawszych miejsc w Polsce
razem z internautami wybieramy
te, które zasługują na tytuł Cudu
Polski.
Chciałbym zachęcić Państwa do
wsparcia naszego projektu i
naszego regionu.
Mogą Państwo zrobić to poprzez
udostępnienie wydarzenia na
swoich portalach i profilach
społecznościowych.
Dzięki temu więcej osób dowie
się o możliwości głosowania na
swoje ulubione miejsce.
Wysyłam link, który można
udostępnić:
https://www.facebook.com/NatG
eoTravelerPoland/posts/1818239
318192361
Nasza nominacja nosi numer 22,
obecnie jesteśmy na 26 pozycji w
rankingu. Spieszmy głosować się
wszyscy
przyjaciele
Pętli
Żuławskiej – głosowanie trwa do
27 września br.

Tuż przed zamknięciem kładki

