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Kolejny sezon już praktycznie za
nami. A lato było brzydkie tego
roku. Mimo to, wskaźniki Pętli
Żuławskiej znowu poszły w
górę!!! Na dzień 30 listopada
2017 r. Spółka osiągnęła wzrost
przychodów na przystaniach. o
10,5%,
a
nasze
mariny
odwiedziło 178.275 turystów
(wzrost o 15,5% do 2016 roku)
oraz zawinęło 6.469 jachtów.
Wykorzystanie
miejsc
postojowych
w
naszych
marinach zwiększyło się do 95%
(wzrost o 15,8%). Według
Zarządu Spółki jest to znaczący
sukces zważywszy na fatalne
warunki pogodowe w tym
sezonie 😊
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Przedsiębiorstwo Turystyczne
Dom Rybaka Ryszard Doda
Braniewa.
Gratulujemy
wygranej!

Projekt South Coast Baltic,
promujący
południowe
Wybrzeże Bałtyku, obecnie
skupia się na działaniach
promocyjnych.

Po
berlińskim
i
bornholmskim
spotkaniu
przystąpiono do wydania
przewodnika po portach i
przystaniach Południowego
Bałtyku wraz z marinami
Pętli
Żuławskiej
(dostarczyliśmy
nasze
materiały
promocyjne).
Także lada dzień ukaże się
pierwszy numer czasopisma
projektu pn. South Coast
Baltic z wywiadami i
opisaniem
szczególnie
interesujących
miejsc
naszego regionu.

PĘTLI

Udało nam się rozstrzygnąć
przetarg
na
operatorów
przystani
w
Malborku,
Tolkmicku i w Nowej Pasłęce.
Nie będzie niespodzianką, gdy
zakomunikujemy, iż nowymi
operatorami są nasi „starzy”
operatorzy. I tak przystanią
Malbork
Park
Północny
zarządzać będzie Centrum
Aktywnego Wypoczynku Sp. z
o. o. A portem w Tolkmicku i
przystanią w Nowej Pasłęce

Razem z przedstawicielami
Województwa Pomorskiego
uczestniczyliśmy
–
z
sukcesem – w kolejnej już
imprezie targowej WORLD
TRAVEL SHOW (20 – 22
października 2017 r.) w
Nadarzynie k. Warszawy.
Stoisko pomorskie w tym roku
było nadzwyczaj okazałe,
składało
się
z
trzech
elementów
promocji
województwa:
szlaki
kajakowe, szlaki rowerowe i
Pętli
Żuławskiej.
Ta
trzydniowa
impreza
przyciągnęła pokaźną liczbę
odwiedzających z całego
regionu.
Prezes
Spółki
osobiście i bez zadyszki
obsługiwał wszystkich gości
naszego stoiska.

Pawilon z nową ofertą jachtową

Światowy Dzień Turystyki tym
razem w Gdańskim Teatrze
Szekspirowskim

Na stoisku w Nadarzynie

Pętla Żuławska znacząco
obecna na targach WORLD
TRAVEL
SHOW
w
Nadarzynie 😊

Fot. Kazimierz Netka

Wręczanie nagród osobom i
instytucjom szczególnie zasłużonym
dla turystyki pomorskiej.

Regionalne
obchody
Dnia
Turystyki odbyły się pod hasłem
„Zrównoważona turystyka –
narzędziem rozwoju”. Chciałoby
się dodać przede wszystkim
gospodarczego. Mamy niestety
nieustający
problem
z
postrzeganiem turystyki jako
działania
rekreacyjnego
i
społecznego
a
nie
jako
działalności gospodarczej.

Odznaki Honorowe „Za Zasługi
dla Turystyki” nadawane przez
Ministra Sportu i Turystyki
otrzymali:
Katarzyna
Maciejewska,
Hieronim
Puakowski,
Henryk
Soja,
Zbigniew Wójcicki, Jolanta
Nitkowska-Węgla,
Antoni
Filipkowski,
Włodzimierz
Wolski, Bożena Murańska.
Sezon turystyczny jest coraz
dłuższy – tak jest już w
praktyce.

Motława – widok na Sołdka

Zapraszamy

do portu w
Kątach
Rybackich,
gdzie
uruchomiliśmy
możliwość
zimowania jachtów !!!!
Łącznie dysponujemy około 50
miejscami postoju jachtów na
utwardzonej nawierzchni. Ceny
bardzo umiarkowane – do
negocjacji.

29 września marina w Gdańsku
jest pełna jachtów. Aż miło
popatrzeć.
Atrakcją spotkania był otwierany
dach nad teatrem
Obecne
obchody
ŚDT
organizowane
były
przez
samorząd
województwa
pomorskiego,
Pomorską
Regionalną
Organizację
Turystyczną oraz Gdański Teatr
Szekspirowski.
O
artystyczną
oprawę
wydarzenia zadbali Zuzanna
Klajman, Darek Lipski, soliści
Akrobatycznego Teatru Tańca
MIRA ART.

Występy artystów podczas gali ŚDT

Pętla Żuławska ustaliła zasady
trwania
długości
sezonu
turystycznego na wodzie od
ostatniej soboty kwietnia do
ostatniej niedzieli października.
Wiele instytucji dostosowało się
już do tego wymogu. Znajduje to
też
odzwierciedlenie
w
aktywności ruchu turystycznego.
Namawiamy wszystkich tych,
którzy w jakikolwiek sposób
związani są z aktywnością na
wodzie aby stosowali powyższe
zasady. Przykładem jest to, co
dziej się na wodach Miasta
Gdańska. Proszę popatrzeć na
załączone zdjęcia 😊

Regionalne spotkanie partnerów
programu INTERREG South
Coast Bltic
Związek Miast i Gmin Morskich,
Politechnika Gdańska oraz Pętla
Żuławska zaprosili Pomorskich
partnerów projektu South Coast
Baltic
do
udziału
w
I
Regionalnym
Spotkaniu
Partnerów
i
Interesariuszy
Projektu,
połączonych
z
warsztatami dla operatorów
marin.
Spotkanie odbyło się 27.10.2017
r. na wydziale Zarządzania i
Ekonomii
Politechniki
Gdańskiej.
Celem
Spotkania
było
przedstawienie
partnerów,
założeń, celów i inicjatyw
Projektu South Coast Baltic i
omówienie wyników I etapu
badań
dotyczących
ruchu
wodnego
w
obszarze
Południowego Bałtyku.
Ważną częścią Spotkania były
warsztaty
poświęcone:
identyfikacji grup docelowych
projektu, omówieniu sytuacji
polskich portów jachtowych na
tle
doświadczeń
między-

narodowych,
możliwościom
promocji
polskich
portów
jachtowych, a także współpracy
w zakresie rozwoju i jakości
świadczonych usług w portach
jachtowych.
Zaproszeni do uczestnictwa byli
wszyscy
operatorzy
marin,
polscy
partnerzy
Projektu,
lokalne organy administracji
publicznej oraz osoby związane z
branżą turystyki wodnej.
Warsztaty
pozwoliły
uczestnikom na:
* określenie potrzeb w zakresie
poszerzenia zakresu i wzrostu
jakości usług świadczonych przez
mariny;
*
określenie
kluczowych
parametrów, które determinują
wzrost ruchu wodnego w
regionie Południowego Bałtyku,
a w szczególności na wodach
polskich;
*
lepsze
zdefiniowanie,
wykazanie
i
wykorzystanie
korzyści
z
aktywnego
promowania polskich marin oraz
ich
usług
na
arenie
międzynarodowej;
* promowanie zwiększania
aktywności marin w celu
przyciągnięcia większej liczby
osób/ jachtów korzystających z
ich infrastruktury oraz usług.
Powołanie władz Spółki Pętla
Żuławska
do
Zespołu
Ekspertów
Zespołu
Parlamentarnego Senatu RP
Spotkanie w Senacie RP.
Miło nam poinformować, że
zostaliśmy powołani (Prezes M.
Górski
i
Prokurent
S.B.
Justyński) do Zespołu Ekspertów
działającego
przy
Parlamentarnym Zespole ds.
Narodowego
Programu
Rewitalizacji,
Rozwoju
i
Wykorzystania
Potencjału
Gospodarczego Polskich Rzek.
To duży sukces, nie tylko nasz,
ale i wszystkich związanych z
realizacją
Projektu
„Pętla
Żuławska”. 8 listopada 2017 r. o

godz.12.00 w budynku Senatu
odbyło
się
inauguracyjne
posiedzenie Zespołu.

wnioskował
o
planowanie
inwestycji zorientowanych na
turystykę
równolegle
z
inwestycjami przemysłowymi, a
nie „przy okazji”.

Eksperci na spotkaniu w Senacie RP

Fotografia „rodzinna” Zespołu
Parlamentarnego

Uroczyście wręczone zostały
nam
powołania.
Była
to
doskonała
okazja
do
przedstawienia
„Pętli
Żuławskiej” oraz dokonań i
problemów, z którymi borykamy
się na co dzień. Z zadowoleniem
stwierdzamy,
że
„Pętla
Żuławska” to już dobrze
rozpoznawalna marka. Wymiana
poglądów pomiędzy ekspertami
wykazała na bardzo szerokie
spektrum zainteresowań i dużą
„regionalizację” potrzeb. Jednak
na czoło wysunęły się problemy
związane z:
1.
Przywróceniem walorów
żeglugowych Odry
2.
Stopniowym
stwarzaniem
możliwości
żeglugowych na Wiśle
3.
Udrożnieniem polskiej
części drogi wodnej E 70.

Spotkanie w Senacie RP

W trakcie dyskusji S.B. Justyński
zwrócił uwagę na konieczność
potraktowania turystyki wodnej
jako coraz ważniejszej gałęzi
gospodarki. W związku z tym

Zarząd Spółki Pętla Żuławska
ustanowił tytuł „Ambasadora
Pętli Żuławskiej”.
Szczególnym
wyróżnieniem,
przyznawanym
za
wybitne
zasługi
dla
Spółki
Pętla
Żuławska, jest tytuł „Ambasador
Pętli Żuławskiej”.
Jeżeli w Waszym otoczeniu są
osoby, które zasługują na taki
tytuł, to powiedzcie nam o tym a
my chętnie nadamy im taki tytuł.
Zapraszamy do współpracy!!
Artykuł o porcie w Krynicy
Morskiej
w
grudniowym
wydaniu „ŻAGLI” pt. Port z
ambicjami.

Za tę wiadomość dziękujemy
naszemu
znakomitemu
przyjacielowi,
żeglarzowi
i
wydawcy
Jerzemu
Kulińskiemu.

