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Oddajemy w Wasze
ręce
czwarty
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 8 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
Tolkmicko 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.
Podpisano
umowę
na
dofinansowanie
rozwoju
dostępu spółki do sług
elektronicznych
(budowa
strony
internetowej)
w
wysokości 9.600,00 zł z
Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości (środki
Unii Europejskiej).

Przystań w Malborku.
OFERTA
Otrzymaliśmy od Miasta
Elbląga propozycję zmiany
siedziby
Spółki.
Dotychczasowo zajmowane
przez
nasza
Spółkę
pomieszczenia
zostaną
przekazane w użytkowanie
Urzędu
Miasta.
Nam
zaproponowano trzy nowe
lokalizacje
wstępnie
wybraliśmy jedną z nich. O
szczegółach
naszej
przeprowadzki i o nowym

adresie
Spółki
poinformujemy Państwa na
przełomie roku.

Budynek
Braniewie

przystani

w

PRZETARGI I
KONKURSY
Aktualnie ogłaszamy siódmy
już przetarg na wyłonienie
operatora – tym razem na
obsługę operatorska portu w
Katach
Rybackich.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na nasza stronę
internetową
www.
petlazulawska.info,
tam
znajdziecie
komplet
informacji przetargowych.
PUBLIKACJE O
ŻUŁAWSKIEJ.

PĘTLI

To
u
nas
przeżyjecie
prawdziwie morskie przygody
w uroczych miejscowościach
rybackich: np. w Tolkmicku
zasmakujecie pełni sezonu, w
odpoczniecie w Krynicy
Morskiej - gdzie zawsze
świeci słońce, zwiedzicie
cudowną starówkę w Elblągu,
zaznacie
ukojenia
w
niespotykanej ciszy portów w
Nowej Pasłęce i Osłonce,
zaskoczy każdego turystę
atrakcyjność węzła wodnego
w Rybinie, zachwyci Was

największy zamek krzyżacki
widziany z przystani w
Malborku, nie ominiecie
pięknej
przystani
w
Braniewie, gdzie
kiedyś
cumowały
nawet
statki
morskie, zasmakujecie w
zabytkach
hydrotechniki
związanych z przystanią w
Białej Górze, nie oprzecie się
licznym atrakcjom Kątów
Rybackich
i
wreszcie
zakotwiczycie, także na zimę,
w najszybciej wzrastającej
przystani
regionu,
w
Błotniku. Ze względu na
wyjątkowe uwarunkowania,
obszar Pętli Żuławskiej daje
możliwość
uprawiania
zarówno
turystyki
śródlądowej jak i morskiej.
Stwarza
on
ponadto
wyjątkowe
warunki
dla
rozwoju różnorodnych form
turystyki
wodnej
równocześnie:
jachtingu,
rejsów statkami żaglowymi i
pasażerskimi,
barkami,
przejażdżki
statkami
wycieczkowymi
i
tramwajami wodnymi itp.
Fragment
tekstu
promocyjnego zawartego w
opisie mapy Pętli Żuławskiej.
Zamierzamy włączyć się w
rewitalizacje
tzw.
kolei
nadzalewowej
Elbląg
–
Braniewo.
Na seminarium w dniu 29
października
2014
r.
przedstawiliśmy
nasze
stanowisko w tej sprawie.
Wstępne
zainteresowanie
wyraziła Gmina Tolkmicko,
Miasto Elbląg, firma LOTOS
CARGO oraz Pomorskie
Towarzystwo
Miłośników
Kolei Żelaznych z Gdyni.

Poniżej kilka historycznych
refleksji na ten temat.

Z lotu ptaka – kolej przed
wojną.
W roku 1897 rozpoczęto
budowę
Kolei,
będącej
prywatną inwestycją towarzystwa
akcyjnego
z
Królewca. W maju 1899 roku
ukończono budowę odcinka z
Elbląga do Fromborka, a we
wrześniu oddano do użytku
odcinek łączący Frombork z
Braniewem.
Jednocześnie
ukończono
prace
przy
budowie
dwóch
nowych
dworców w Elblągu –Elbląg
Miasto oraz Elbląg Angielskie
Źródło.
Dworzec
Elbląg
Miasto miał połączenie z
dworcem Elbląg
Dworzec
Wschodni, co włączało Kolej
Nadzalewową do ogólnokrajowej sieci kolejowej,
natomiast
w
Braniewie
istniało połączenie między
dworcem Braniewo
Górna
Brama a dworcem państwowej
kolei wschodniej.

Tak pięknie i tak blisko
wody nie jeździ żadna inna
kolej !

