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W wysoki sezon roku 2018
wchodzimy z nadziejami na
podtrzymanie
wzrostowego
trendu liczby turystów i
wykorzystania
miejsc
postojowych. W poprzednim
roku
był
to
wzrost
odpowiednio o 31% i 3%.
Władze Spółki mają i będą
miały w bieżącym roku wiele
pracy związanej ze zmianami
systemu
dopłat
do
funkcjonowania przystani i
zarządu Spółki, co wiąże się
także ze zmianami wielkości
udziałów
poszczególnych
wspólników. Obecne łączna
liczba udziałów wynosi 436, a
docelowo jeszcze w 2018 roku
ulegnie ona zmniejszeniu do
236 udziałów.
Zapraszamy
państwa
nieustannie do odwiedzania
naszej
strony:
www.petlazulawska.com.

Błotnik – przystań

Spółka
rozstrzygnęła
kolejny
przetarg
na
operatora
przystani
w
Braniewie tym razem w
postępowaniu z tzw. wolnej
ręki. Zawarto umowę z

Panem
Krystianem
Ostrowskim
właścicielem
firmy
PASŁĘKA
W
Braniewie.

Pętla Żuławska obecna na
targach Allt For Sjon w
Sztokholmie
W dniach od 2 do 11 marca
zapraszaliśmy na nasze
stoisko targowe podczas
targów Allt Fr Sjon w
Sztokholmie. Promowaliśmy
Pętlę
Żuławską
oraz
południowe wybrzeże Bałtyku
w ramach projektu UE South
Coast Baltic. Stoisko było
bardzo
rozbudowane
i
składało się połączonych ze
sobą
stoisk
regionów
południowego
Bałtyku:
Kłajpedy (Litwa), Pomorza,
Zachodnio-pomorskiego,
Przed-pomorza (Niemcy) i
Bornholmu.
Naszym
przedstawicielem
podczas targów był kol.
Jarosław Mykowski.
Zainteresowanie materiałami
promocyjnymi
oraz
ideą
odwiedzenia obszarów Pętli
Żuławskiej było spore. W
sumie
odbyliśmy
134
rozmowy z turystami

planującymi odwiedzenie Pętli
Żuławskiej.
Wnioski płynące z tej imprezy
są takie, że warto intensywnie
promować nasz region na
rynku szwedzkim !

Na targach
Sztokholmie

Nowy Dwór
gospodarzem
spotkania
20.03.2018 r.

Allt

ForSjon

w

Gdański był
tegorocznego
nawigacyjnego

Honory
gospodarza
czynił
Zbigniew Ptak - Starosta
Nowodworski, a merytorycznie
spotkanie zostało przygotowane
przez Zarząd Spółki Pętla
Żuławska.
Na
spotkaniu
omawiano problematykę:
-działań podejmowanych przez
Zarząd Spółki Pętla Żuławska, w
tym
wnioski
z sezonu żeglarskiego 2017,
-informacji o zmianie struktury
organizacyjnej RZGW oraz o
zaplanowanych działaniach w
2018 roku,
-informacji
o
działaniach
podejmowanych przez Urząd
Morski w Gdyni w 2018 roku,
-informacji
o
działaniach
podejmowanych
przez
Województwo Pomorskie w
obszarze rozwoju dróg wodnych,
a w tym o projekcie Pętla

Żuławska i Zatoka Gdańska,
-sezonu turystycznego, godzin
pracy mostów zwodzonych,
pontonowych, kolejowych i śluz.

Port w Kątach Rybackich
otrzymał nagrodę za czystość
zaplecza i wc oraz wzorowy
porządek.

Pętla Żuławska zaprasza na
cotygodniowe rejsy statkiem
ELVINGA z Gdańska do
Elbląga i z powrotem. Więcej
informacji na www.ilfing.pl

Przystań w Białej Górze
otrzymała
nagrodę
za
najbardziej zadbane miejsca
cumownicze.
Prawie wszystkie nasze mariny
otrzymały za 2017 rok oceny
wyższe niż w poprzednich
latach.
Dziękujemy naszym operatorom
za
wysiłek
włożony
w
udoskonalanie swoich działań !!
Zapraszamy do portu w
Kątach
Rybackich,
gdzie
uruchomiliśmy
możliwość
zimowania
jachtów.
W
bieżącym
sezonie
ceny
promocyjne już od 100 zł/mc
dla łódki o długości 8 m.!!!!
Łącznie dysponujemy około 50
miejscami postoju jachtów na
utwardzonej nawierzchni.

Zarząd Spółki Pętla Żuławska
przyznał tytuły „Ambasadorów
Pętli Żuławskiej” 10 osobom
szczególnie zasłużonym na polu
współpracy ze spółką:

Chcielibyśmy jeszcze powrócić
do
oceny
poszczególnych
portów i przystani Pętli
Żuławskiej za lata ubiegłe. W
2017
roku
ankietowani
żeglarze tak nagrodzili nasze
mariny:
Ponownie najlepszą mariną w
2017 roku została przystań w
Osłonce – gratulujemy.
Port w Krynicy Morskiej
otrzymał nagrodę za ofertę
otoczenia mariny oraz układ i
poziom cen usług.
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Tym razem Gdańsk i Kąty
Rybackie gościły kolejne
Międzynarodowe Spotkanie
Partnerów projektu South
Coast Baltic.
Konferencja odbyła się pod
nazwą: 3 Międzynarodowe
Forum
"Marina
Quality
Forum".
Rozpoczęliśmy od dużego „C”
konferencją 15 maja w Hotelu
Qubus.

Spotkanie w Hotelu Qubus

Tematami
wiodącymi
wydarzenia były:
- rozwój portów rekreacyjnych
oraz dróg morskich w woj.
pomorskim
- aktualne wyzwania marin i
portów rekreacyjnych
- potencjał rynkowy dla
wybrzeża
Południowego
Bałtyku.
Celem
Forum
było
zintegrowanie
środowiska,
podjęcie
dyskusji
nad
aktualnymi
problemami,
stojącymi przed operatorami
marin
oraz
osobami
związanymi z turystyką wodną

w regionie oraz promocja
szlaków morskich wybrzeża
Południowego Bałtyku na
arenie międzynarodowej.
Konferencji towarzyszyło tzw.
Święto Pętli Żuławskiej w
Kątach Rybackich. Święto
adresowane
było
do
uczestników
FORUM,
a
związane z V rocznicą
funkcjonowania
Spółki.
Podczas eventu na tarasie
hotelu TRISTAN wystąpił
świetny zespół szantowy The
Nierobers

-agendę następnego Quality
Forum w Kłajpedzie we
wrześniu 2018.
Poezja Wisławy Szymborskiej
z tomiku: RYMOWANKI
limeryk

Podczas konferencji odbyliśmy rejs
promocyjny z Rybiny do Katów
Rybackich.

Statek Elvinga w Osłonce -podczas
rejsu promocyjnego

The Nierobers

W dniach 16 i 17 maja
zrealizowaliśmy
część
wewnętrzną spotkania Marina
Quality Forum, na którym
omawialiśmy m. in.:
-aktywność partnerów w
projekcie,
-szkolenia dla operatorów
marin, które odbędą się w
Szczecinie w 2018 r.,
-ankietowanie żeglarzy w
naszych marinach,
-przygotowania
do
rejsu
promocyjnego
do
Kaliningradu,
-udział w targach w tym i
następnym sezonie,
-zaawansowanie wydawnictw
projektowych,
-pilotaż marin przyjaznych dla
osób starszych,
-certyfikowanie marin SCB,

Na Szkarpawie zawsze świeci słońce

Stary sklerotyk, rybak z
Helu,
Nagle zakochał się w Fidelu.
Do Kuby go pędziła chuć –
Ale gdy tylko wsiadł na łódź.
Zapomniał, w jakim płynie
celu.
Rusinek w rejs na własnym
kutrze
Zapraszał
panie
co
najchudsze.
Złowieszczy
budził
w
diabłach śmiech
Myśląc, że z chudą lżejszy
grzech
I męki w kotle krótsze

