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Rok 2018 był trudnym rokiem
dla Spółki Pętla Żuławska ze
względu na trudności z
utrzymaniem
płynności
finansowej, ale jak zwykle
dobry w rozumieniu wzrostu
ruchu wodniackiego oraz
wzrostu
przychodów
budżetowych.
Zanotowaliśmy wzrost liczby
turystów do 200.000 osób, a
liczba zawinięć do naszych
marin
sięgnęła
8000.
Weszliśmy
w
okres
intensywnej realizacji zadań
wynikających
z
naszej
obecności w projekcie Unii
Europejskiej
promującym
Południowe
Wybrzeże
Bałtyku – South Coast Baltic.

Tu zaczyna się
żeglarska przygoda

Do dyspozycji żeglarz i
motorowodniaków przekazujemy
nową
mapę
nawigacyjną
Zalewu
Wiślanego
Na bazie wielu wniosków
wodniaków naszego regionu
postanowiliśmy wydrukować
aktualna mapę nawigacyjną
Zalewu Wiślanego. Publikacja
ta została zrealizowana przez
Piotra Saleckiego i Firmę
WANDRUS w dwu językach:
polskim
i
angielskim.
Dostępna jest w przystaniach i
portach Pętli Żuławskiej oraz
w naszym elbląskim biurze.
Mapa współfinansowana jest z
programu
INTERREG
–
South Coast Baltic.

Inscenizacja bitwy morskiej na
Zalewie Wiślanym

Plakat inscenizacji Bitwy na Zalewie
Wiślanym

Europejskie Ugrupowanie na
Rzecz Edukacji i Kreowania
Aktywności
EUREKA
zrealizowało inscenizację Bitwy
na Zalewie Wiślanym, która
odbyła się 15 września 2018 roku
na przystani żeglarskiej Pętli
Żuławskiej w Kątach Rybackich
ul. Rybacka 66.

Twoja
Awers mapy nawigacyjnej Zalewu
Wiślanego (rzeczywisty rozmiar to
A3)

U nas zima, a na Korfu opala się
Pętla Żuławska ☺

Program wyglądał następująco:
•9.00-15.00
Regaty
młodzieżowe
w
Klasie
OPTYMIST, LASER;
•11.00 Wioska średniowieczna
(„Jarmark kuchni i rzemiosła
średniowiecznego); LOT-erka;
•13.00 Wykład „Zakony inaczej”
ciekawostki z historii zakonów
na ziemiach polskich – Piotr
Frączak Stowarzyszenia „Dialog
społeczny”
–
w
Punkcie
Informacji Turystycznej
przy
Muzeum Zalewu Wiślanego;
•15.30 podsumowanie regat –
wręczenie nagród, pucharów;
•16.00 Inscenizacja Bitwy na
Zalewie Wiślanym w oprawie

muzycznej w wykonaniu Secret
Garden Singers z Malborka;
•17.30 Biesiada średniowieczna
(do upadłego)
Patronat nad wydarzeniem objął
m.in. Pan Zbigniew Ptak Starosta Nowodworski.
Uczestniczyliśmy w obchodach
Światowego Dnia Turystyki w
Gdańsku
4 października 2018 r. w
Państwowej
Filharmonii
Bałtyckiej w Gdańsku odbyły się
regionalne obchody Światowego
Dnia Turystyki.
Uczestniczyli w nich Marszałek
Województwa
Pomorskiego
Mieczysław Struk oraz Marta
Chełkowska,
dyrektor
Departamentu Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego i
prezes Pomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej. Byli
także samorządowcy, przedstawiciele organizacji i instytucji
związanych z turystyką, a w tym
Prezes Pętli Żuławskiej Michał
Górski.

ludzi pracujących w usługach
turystycznych
–
mówił
Marszałek Mieczysław Struk. –
Dzisiaj zwracamy uwagę na 9
milionów
turystów,
którzy
odwiedzają nasze województwo.
Nikt nie może zanegować roli,
jaką
turystyka
pełni
w
gospodarce
województwa
pomorskiego. Każdy dostrzega
jej wartość.

Wydarzenie stanowiło dobrą
okazję do podsumowania roku
działań w turystyce.
– Jesteśmy regionem, który
rozwija się najszybciej spośród
wszystkich
regionów
Unii
Europejskiej.
Wielu
mieszkańców
i
turystów
podkreśla, że tu żyje się najlepiej
w Polsce. Jest to także zasługa

Obiekt docelowo ma objąć
obszar około 500 ha. Etap
pierwszy obejmuje 150ha i
znajduje
się
na
łąkach
podmokłych w odległości około
400 metrów od wód zatoki.

Marina na kanałach naturalnych w
Holandii w miejscowość Giethorn

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.
W miejscowościach Rewie i
Mostach (gm. Kosakowo) trwa
planowanie wielkiej inwestycji.
Ma w tym miejscu powstać
unikatowa marina, przy której
zacumuje nawet 2000 jachtów.

Wyróżnienie otrzymuje Łukasz
Żarna ze stowarzyszenia CEDRUS

charakteru tego regionu – mówi
Marek Lis.

Pomysł mariny narodził się trzy
lata temu. Pośrednio na wskutek
protestów mieszkańców, co do
sposobu
wykorzystania
łąk
podmokłych jako zbiorników
podziemnych gazu budowanych
przez
PGNIG.
Autorem
koncepcji jest Marek Lis przy
współudziale
mieszkańców
Gminy Kosakowo i władz
gminy.
- Szukaliśmy sposobu na
utrwalenie wizerunku gminy i

podkreślenie

turystycznego

Innowacyjność projektu polega
na powrocie do tradycji budowy
miejsc schronienia dawnych
szkut w ujściach rzek czy
rozlewiskach. Po zanalizowaniu
naszej
sytuacji
jedynym
miejscem odpowiadającym tej
koncepcji
okazały
się
nieużytkowane zalewane łąki. Co
ciekawe z istniejącymi kanałami
i
rowami
melioracyjnymi,
wybudowanymi dawno temu
przez Holendrów – opowiada
Lis.
W
nowej
marinie
ma
stacjonować około 2000 jachtów.
Rewolucja ma dotyczyć nie tylko
wielkości, ale przede wszystkim
kosztów budowy.
Zrezygnowaliśmy z lania tysięcy
ton betonu i stali na rzecz
drewnianych umocnień brzegu
kanałów w dawnych rowach
melioracyjnych. Ponadto nie
zamierzamy kupować gruntów
od mieszkańców naszej Gminy, a
wręcz odwrotnie, to każdy z
dzisiejszych właścicieli będzie na
swoim gruncie sobie szefem

fragmentu
mariny
(81
właścicieli). Oznacza to, że
koszt
jej
powstania
zdecydowanie się obniży –

tłumaczy Marek Lis. - Gmina
jedynie w trakcie zmiany planu
zagospodarowania stanie się
właścicielem kanałów i pasa
służebnego wzdłuż kanału na
cele
spacerowe
i
ścieżki
rowerowe. Przewidujemy, że za
trzy lata rozpoczną się pierwsze
prace budowlane po uzyskaniu
wszystkich
uzgodnień
i
pozwoleń – dodaje.
Z nowego obiektu będą mogły
korzystać jednostki o wysokości
od 1 do 1,5 metra, szerokości do
3 metrów i długości do 8
metrów. Większość popularnych
jachtów spełnia ten wymóg.
Obecnie jednak jeszcze trwa faza
koncepcyjna i jest prowadzona
dosyć ciekawie.
- Odwiedziliśmy m.in. w
Holandii miejscowość Giethorn.
Szukaliśmy tam inspiracji i
wzorców do naśladowania, ale i
nauki. Tą małą miejscowość
Giethorn o powierzchni 150ha
odwiedza co roku około miliona
gości! Wpływy do kieszeni
mieszkańców według danych
oficjalnych to minimum 150 mln
euro. To pokazuje potencjał
takiego pomysłu – przekonuje
Lis. - Szukamy także inwestorów
na zadanie 2 na kolejne 150 ha.
Szukamy mocnej firmy w branży
turystycznej Chcemy obiektu
podobnego do Bukowina Terma
SPA zlokalizowanego tuż obok
mariny z możliwością połączenia
kanałami tak z zatoką jak i
kanałami Ekomariny - dodaje.
Ten
projekt
ma
większe
znaczenie niż kolejna marina nad
Bałtykiem. To przede wszystkim
największy obszar do uprawiania
spacerów wśród zieleni z
widokiem na wodę i w
sąsiedztwie morza, a sami
żeglarze to miły dodatek do
krajobrazu.
- Ciężko to sobie wyobrazić, ale
włodarze z Giethorn zazdrościli

nam lokalizacji. Bliskość Gdyni,
autostrady
A1,
połączenia
pociągiem Pendolino i lotniska
oraz stałe promy ze Szwecji dają
olbrzymi potencjał turystyczny w
naszym regionie. My chcemy go
w pełni wykorzystać na coś
unikatowego, a przy okazji
wzbogacić na tym gminę. I nam
się to uda – zapewnia autor
pomysłu.

Widok na przystań pasażerską Pętli
Żuławskiej w Malborku

Jachty w Rewie

Czy wiecie, że …..
Czy wiecie, że pierwszym
polskim statkiem, który znalazł
się na równiku, był żaglowiec
szkolny „Lwów”, który płynął w
rejsie z uczniami Państwowej
Szkoły Morskiej do Brazylii w
1923
roku.
Obrzędowi
ochrzczenia poddano wszystkich
uczniów i załogę stałą, która po
raz
pierwszy
przekraczała
równik.
Historycznie równik był granicą
dzielącą świat na dwie części: na
część znaną Europie i część,
którą dopiero poznawano. Kto
więc przekraczał równik, osiągał
jakby
wyższy
stopień
żeglarskiego, i nie tylko,
wtajemniczenia.

Widok na śluzę w Gdańskiej Głowie

