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Oddajemy w Wasze ręce
już
dziewiętnasty
numer
naszego biuletynu. Wrzesień to
miesiąc podsumowań sezonu
żeglarskiego i planowania roku
przyszłego. O wynikach roku
2016, obejmujących okres do
końca sierpnia, informujemy
szeroko poniżej.

SPRAWY SPÓŁKI

naszych miejsc postojowych,
bo aż o 40,7%.
Nowe połączenie żeglugowe
W ostatnim dniu września naszą
przystań w Rybinie odwiedziła
duża barka – Koziorożec, którą
wozi się zboże z Elbląga do
Gdańska. To nowe połączenie
gospodarcze bardzo nas cieszy i
chcielibyśmy aby trwało jak
najdłużej.
Nowa Pani Przewodnicząca
Rady Nadzorczej Spółki Pętla
Żuławska.

INFORMACJE
ŻUŁAWSKIEJ

O

PĘTLI

Nasze
bieżące
wyniki
statystyczne są znacząco
lepsze od tych w 2015 roku i
to we wszystkich obszarach.

Porównaliśmy okresy styczeń
– sierpień, i oto co nam
wyszło:
>bardzo
istotny
dla
funkcjonowanie Spółki jest
obszar
wpływów
finansowych. Tu osiągnęliśmy
aż 50% wzrostu !
>liczba zawinięć jachtów
zwiększyła się z 4136 do 5503
co oznacza wzrost o ok. 33%.
>liczba
turystów,
którzy
odwiedzili nasze mariny od
strony wody i lądu wzrosła o
22,5 %, do poziomu 129.279
osób przez 8 miesięcy 2016
roku.
>znacznie
wzrósł
także
poziom wykorzystania

Podczas ostatniego spotkania
Zgromadzenie
Wspólników
powołało na 3-letnią kadencję
nową przewodniczącą Rady
Nadzorczej, którą została Pani
Rozalia Grynis - Zastępca
Skarbnika
Miasta
Elbląga.
Serdecznie gratulujemy wyboru.
Rada nadzorcza, która odbyła się
w dniu 22 września zajmowała
się
bieżącymi
wynikami
działalności Spółki oraz wstępnie
zaopiniowała plan finansowy i
merytoryczny Spółki na rok
2017.

Widok na Zamek w Gniewie z
przyczółku dawnego promu w
Janowie.

Ufundowaliśmy puchary dla
zwycięzców
Młodzieżowych
Zawodów Łodzi Motorowych
RiB 15kM.
Na Martwej Wiśle w otoczeniu
przystani „Tamka” odbyły się
zawody motorowodne, które
organizował
Pomorski
Okręgowy
Związek
Motorowodny i Narciarstwa
Wodnego w Gdańsku. Podczas
podsumowania regat puchary
wręczał Prezes Zarządu Spółki
Michał Górski.

Zwycięzcy
w
drużynowej
motorowodnych

kategorii
zawodów

System rezerwacji miejsc i
płatności HERBA w marinach
Pętli Żuławskiej.
System HERBA powstał w Danii
i obejmuje obecnie swoim
zasięgiem kilkadziesiąt marin
jachtowych. Obecnie wchodzi do
Polski. Zarząd Spółki Pętla
Żuławska zdecydował się na
jego
implementację
w
przystaniach i portach naszej
organizacji.
System
realizuje
trzy
podstawowe
funkcje
funkcjonowania każdej mariny:
1.
Proste i wygodne
dokonywanie opłat portowych
np. przez telefon komórkowy na
konto Operatora

2.
Zdalna
rezerwacja
miejsca w każdej marinie
3.
Zdalne
zgłaszanie
zwolnienia miejsca w marinie
przez rezydentów
Dla Spółki i Właścicieli marin
ważna jest także bezpłatna
promocja na stronie HARBA.
System pozwoli na elektroniczną
wizualizację każdej mariny.
System nie generuje dla Spółki i
Operatorów żadnych kosztów.
Niewielka prowizja pobierana
jest od żeglarzy.
Systemem zarządza duńska firma
Harba ApS z siedzibą w
Kopenhadze.

Wózki transportowe na dużych
przystaniach Pętli Żuławskiej.
Zarząd
Spółki
postanowił
uzupełnić wyposażenie części
przystani o wózki transportowe
służące do przewozu rzeczy z
samochodów
na
jachty i
odwrotnie. Nazwaliśmy je lekko
przewrotnie „TAXI PORTOWE’
i mamy nadzieje, ze dobrze będą
służyć
naszym
gościom.
Wypożyczanie jest oczywiście
nieodpłatne.

Czy wiecie , że ...
Pierwsze regularne kontenerowe
połączenie oceaniczne z Gdańska
uruchomione zostało w 2010
roku. Od tego czasu Gdańsk i
Bałtyk stopniowo zyskują na
mapie logistycznej Europy. Na
przestrzeni ostatniej dekady,
wolumen
kontenerowy
w
Gdańsku
wzrósł
aż
czternastokrotnie, a Port wspiął
się na 2 miejsce w bałtyckim
rankingu największych portów
kontenerowych
za
St.
Petersburgiem.
Czy wiecie, że ……..

Wielka
promocja
Pętli
Żuławskiej
na
łamach
tygodnika KROPKA TV w
nakładzie
ok.
350.000
egzemplarzy oraz w tygodniku
Świat i Ludzie.
Prezes Bogdan Justyński podczas
regat na Zalewie Wiślanym.
Spotkanie z holenderskimi
dziennikarzami w Rybinie
Objazd naszego regionu przez
dwóch
holenderskich
dziennikarzy zainicjowała Polska
Organizacja Turystyczna. We
czwartek 15 września nasi goście
szukali inspiracji dla swoich
przyszłych
reportaży
na
Żuławach. Jednym z miejsc,
które nasi goście odwiedzili to
węzeł wodny w Rybinie, gdzie
oprócz przepompowni i zespołu
mostów zwodzonych zawitali
także do naszej przystani. Tam
przyjęci
kawą,
ciastem
i
materiałami
promocyjnymi,
słuchali opowieści o atrakcjach
Pętli Żuławskiej. O efektach ich
pracy
poinformujemy
w
kolejnych wydaniach naszego
biuletynu.

Obsługa ślizy w Białej Górze, na
życzenie wodniaków, podnosi
zapory umożliwiające wpłynięcie
na rzekę Liwę także większym
jednostkom. Polecamy !!

Poniżej przedstawiamy dalszy
ciąg dokonań dziennikarskiego
duetu Pani Anny Olej-Kobus i
Pana Krzysztofa Kobusa, którzy
umieścili
teksty
o
Pętli
Żuławskiej w tygodniku „Kropka
TV” oraz w tygodniku „Świat i
Ludzie”.
Miejsce, w którym Liwa wpływa
do Nogatu
Zwracamy Państwa uwagę na
nasza nową stronę internetową:
www.petlazulawska.com.,
Na stronie znajdziecie Państwo
także zakładkę „baza wiedzy”,
gdzie zachęcamy do zapoznania
się z wieloma merytorycznymi
opracowaniami uniwersyteckimi,
a
także
komercyjnymi
związanymi z problematyka dróg
wodnych w naszym regionie i w
Polsce.

