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Oddajemy w Wasze
ręce trzeci numer naszego
biuletynu.
Chcemy tą drogą na
bieżąco informować Was
o wszystkim co dotyczy
projektu „Pętla Żuławska
–
rozwój
turystyki
wodnej”.

wdrażać
zasady
zrównoważonej,
społecznie
odpowiedzialnej turystyki.

SPRAWY SPÓŁKI
Przystań w Nowej Pasłęce
Do
dnia
dzisiejszego
wyłoniono 7 operatorów na
obiektach:

Spółka Pętla Żuławska sp. z o.
o. została założona przez
dziesięciu partnerów (jst.)
projektu Pętla Żuławska –
Rozwój turystyki wodnej.
Etap I. w dniu 28 maja 2013 r.
Misja Spółki
Misją Spółki jest rozwój
turystyczny, gospodarczy i
społeczny obszaru Żuław i
Zalewu
Wiślanego,
wypełnienie
oczekiwań
samorządów terytorialnych w
zakresie jednolitego systemu
obsługi ruchu turystycznego,
rozwoju
infrastruktury
wodniackiej i wypełnienie
wskaźników projektu „Pętla
Żuławska rozwój turystyki
wodnej. Etap I”. Spółka
będzie strażnikiem kodeksu
etycznego w turystyce i będzie

Braniewo – „PASŁĘKA”
Krystian Ostrowski,
Malbork
–
Centrum
Aktywnego Wypoczynku,
Bała Góra – Przedsiębiorstwo
Energetyczno-Budowlane
AMPER,
Krynica
Morska
–
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji,
Osłonka – MARINAGOLD
Barbara Złoty,
Błotnik – Stowarzyszenie
Gdański
Klub
Morski
„CEDRUS”.
Nowa Pasłęka Przedsiębiorstwo Turystyczne Dom
Rybaka Ryszard Doda
INFORMACJE Z PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ
Według danych zebranych z 6
przystani i portów do dnia
22.10.2014 nasze przystanie
odwiedziło 24.649 turystów.

Jachty i łódki żeglarskie
cumowały na naszych 6
obiektach
przez
13.383
jachto/dni.
Naszych
operatorów odwiedziło 1.919
jachtów.
W dniu 30 października w
Błotniku o godz. 9,00
odbędzie się podsumowanie
sezonu wodniackiego za
2014 r. Spotkanie połączone
będzie
ze
szkoleniem
operatorów przystani Pętli
Żuławskiej
w
ramach
projektu MARIAGE przy
współpracy ze Związkiem
Miast i Gmin Morskich oraz
firmą PLANCO Consulting
GmBH.

ZAPROSZENIE
Klaster
Logistyczno
Transportowy
PółnocPołudnie oraz Spółka Pętla
Żuławska
zapraszają
przedsiębiorców
i
samorządowców miast i gmin powiatu
elbląskiego i braniewskiego na
spotkanie- Seminarium.: Rozwój
infrastruktury oraz przewozów
kolejowych i intermodalnych
regionu Pętli Żuławskiej Oferta LOTOS-Kolej Sp. z o. o.
na przewozy pojedynczych
/grupowych
przesyłek
kolejowych krajowych dla firm
z terenu powiatu elbląskiego i
okolicznych powiatów.
Termin
spotkania:
29
października 2014 r., godz.
12.00 – 15,00
Miejsce spotkania: Urząd Miasta
Elbląga, sala konferencyjna nr
300,
82-300
Elbląg
ul.
Łączności 1.

W ramach spotkania
przedstawione m.in. :

zostaną

1. Prezentacja multimedialna
Lotos
Kolej,
Polskiego
przewoźnika
kolejowego
w
zakresie
pojedynczych
/grupowych
przesyłek
kolejowych
krajowych
towarowych dla okolicznych
firm
2.
Prezentacja
Klastra
Logistyczno-Transportowego
Północ-Południe "Korzyści dla
przedsiębiorców z udziału w
inicjatywie klastrowej, grupie
zakupowej
gazu,
energii
elektrycznej
i
paliw,
oszczędności
energetyczne,
wspólne wyjazdy targowe".
3. Podjęcie inicjatywy rewitalizacji
kolei nadzalewowej Elbląg –
Braniewo –
Udział
w
spotkaniu
jest
bezpłatny.

Port w Krynicy Morskiej.
OFERTA
Drodzy Państwo!
W
ostatnim czasie wiele osób
zastanawia się jak bez
większych nakładów i w
oryginalny sposób nadać
wnętrzu
mieszkania
niezwykły
klimat
i
nietuzinkowy
charakter.
Jednym z takich sposobów
jest upiększenie drzwi za
pomocą imitacji okienka
okrętowego tzw. BULAJA.

Wychodząc
na
przeciw
oczekiwaniom klientów firma
JOATOM stworzyła sklep
internetowy pod adresem
www.bulaj.com.pl.
Znajdziecie Państwo w nim
obszerny wybór bulai, który
stwarza możliwość idealnego
dopasowania do Waszych
potrzeb i gustów.
Te
niepowtarzalne
ozdobne
okienka montuje się w
drzwiach wewnętrznych jak
również
skrzydłach
meblowych. Idealnie pasują
do standardowych rozmiarów
drzwi oraz wykonane są z
najlepszych rodzajów stali
nierdzewnej.
W
celu
najlepszego
dopasowania
istnieje
możliwość
pomalowania ich metodą
proszkową na dowolny kolor
dostępny w palecie kolorów
RAL.
Zapraszamy
do
zapoznania się ze szczegółami
naszej oferty

328 tysięcy hektarów Zalewu
Wiślanego, po których można
pływać kajakiem, jachtem,
łodzią
motorową
lub
hausbotem.
Ale
każdy
wodniak musi wreszcie gdzieś
przycumować. Potrzebna jest
odpowiednia infrastruktura. I
powstała ona w ramach
projektu Pętla Żuławska. Czas
na operatorów, czyli Pętla
Żuławska sp. z oo.
Ponieważ nie wystarczy coś
wybudować,
trzeba
też
zapewnić warunki funkcjonowania,
powstała
(przy
wkładzie
finansowym
zainteresowanych
samorządów)
PĘTLA
ŻUŁAWSKA sp. z oo.,
której
prezesem
został
Michał
Górski.
Choć
partnerem wiodącym projektu
Pętla
Żuławska
jest
województwo
pomorskie,
siedziba
spółki
jest
w
Elblągu.”

PRZETARGI I
KONKURSY

Fragment tekstu Pani redaktor
Anny Kłos w periodyku
Magazyn Pomorski

Obecnie przystąpiliśmy do
negocjacji na wyłonienie
operatorów w trybie tzw.
„wolnej ręki” na przystani w
Nowej Pasłęce i portów w
Tolkmicku
i
Elblągu.
Wyłoniliśmy operatora na
przystani w Nowej Pasłęce.
PUBLIKACJE O
ŻUŁAWSKIEJ.

PĘTLI

„Czym jest Pętla Żuławska?
To przeszło 300 kilometrów
szlaków wodnych Wisły,
Martwej Wisły, Szkarpawy,
Wisły Królewieckiej, Nogatu,
Wisły
Śmiałej,
Wielkiej
Świętej – Tugi, Motławy,
Kanału Jagiellońskiego, rzeki
Elbląg, Pasłęki, wzbogacone o

Podziękowanie
promocyjne

za

mat.

Witam
serdecznie
panie
prezesie baaaardzo serdecznie
dziękuje za książki !!!!!
wspaniała publikacja pięknie
wydana no i ilość wiedzy jaką
daje
jest
niesamowita
wszystko w najdrobniejszych
szczegółach jest opisane nic
tylko płynąć :) jeszcze raz
dziękuje
i
pozdrawiam
serdecznie
Marek
Bułka
Grudziądz.

