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Nowy rok to zawsze czas
podsumowań i czas snucia
planów na przyszłość. Spółka
Pętla Żuławska ma przed sobą co
najmniej 3 lata wytężonej pracy.
Koncentrować się będziemy
przede wszystkim na skutecznym
zarządzaniu
portami
i
przystaniami
będących
w
użyczeniu oraz na realizacji
działań
promocyjnych,
na
rozwoju produktu markowego
„Pętla Żuławska”, a także na
włączeniu Spółki w kreowanie
wydarzeń
samorządowych.
Ponadto w roku 2017 bardzo
istotne
będą
działania
prorozwojowe
związane
z
wdrażaniem
elektronicznych
systemów zarządzania marinami
Pętli Żuławskiej, w oparciu o
dofinansowanie z funduszy Unii
Europejskiej. Innym ważnym
zagadnieniem jest zaproszenie do
współpracy innych przystani i
portów w ramach klastra
turystycznego.
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Pierwszy
przetarg
na
wyłonienie
operatora
przystani
w
Katach
Rybackich
został
unieważniony, gdyż trzech
oferentów
zaproponowało
zbyt duże wynagrodzenie w
stosunku do założeń Spółki.

Obecnie trwa drugi przetarg.
Mamy nadzieję, na wyłonienie
nowego operatora jena początku
marca br.
Przekazujemy niniejszym kilka
ważnych informacji z narady w
Regionalnym
Zarządzie
Gospodarki Wodnej (RZGW) w
Gdańsku (17 styczeń).

dostać się z Gdańska na Zalew
Wiślany.
5.Dobra wiadomość dla przystani
w Osłonce, gdzie RZGW raziło
zgodę na odsunięcie toru
wodnego od przystani, a więc
stanie się możliwe zwiększenie
liczby miejsc cumowniczych
poprzez ustawianie jachtów
dziobem do nabrzeża.

1.Zgodnie
z
naszymi
wcześniejszymi
propozycjami
RZGW ujednolica w bieżącym
sezonie czas i godziny otwarcia
śluz i pochylni. I tak sezon
będzie trwał od 28.04.2017 do
dnia 30.09.2017 r. Śluzy i
pochylnie, w tym te na Nogacie
będą otwarte codziennie od
godziny 7,00 do 19,00.
2.Wisła Królewiecka stanie się
najprawdopodobniej
drogą
wodną jeszcze w tym roku –
według nieoficjalnych informacji
zaraz po uchwaleniu przez Sejm
RP nowego Prawa Wodnego. W
tym roku znajdą się także środki
finansowe na odmulenie i
odchwaszczenie tej rzeki.
3.Umieszczone
zostanie
dodatkowe
oznakowanie
przeszkód nawigacyjnych na
Wiśle. RZGW zakupił już
bakeny i będzie je ustawiał w
miejscach
szczególnie
niebezpiecznych. RZG postuluje
aby użytkownicy drogi wodnej
na Wiśle bardziej przyłożyli się
do
edukacji
w
zakresie
oznakowani nawigacyjnych.
4.Prowadzone są rozmowy na
temat lepszego oznakowania
wejścia z Zatoki Gdańskie do
Przekopu Wisły, albowiem w
związku
z
planowanym
zamknięciem
śluzy
w
Przegalinie, to tamtędy płynąć
będzie większość załóg chcących

Tablica z wykazem prac
wykonanymi przez RZGW w
2016 roku i z planami na rok
2017.
Walne
PROT

Zebranie

Członków

Prezes Zarządu Spółki Michał
Górski uczestniczył (10 stycznia)
w dorocznym zebraniu członków
Pomorskiej
Regionalnej
Organizacji
Turystycznej.
Głównymi celami tego spotkania
było uchwalenie planów działań
merytorycznych i finansowych w
turystyce
województwa
pomorskiego na 2017 rok.
Kilka
ważnych
informacji
przekazali nam przedstawiciele
Polskiej
Organizacji
Turystycznej (POT) z Warszawy,
obecni na tym spotkaniu. Po
pierwsze z ich badań wynika, że
aż 70% turystów deklaruje, że w
roku 2017 chce wyruszyć w rejs
jakimś statkiem. POT deklaruje
także wsparcie dla inicjatyw
klastrowych. Z tego wynika po

pierwsze,
że
promocja
wypoczynku na wodzie odnosi
spektakularne sukcesy, a po
drugie,
że
musimy
zintensyfikować nasze prace nad
powołaniem Klastra przy Spółce
Pętla Żuławska.
WAŻNE!!
Z badań przeprowadzonych
prezez Polską Organizację
turystyczną wynika, że aż 70%
turystów zamierza w 2017 roku
wyruszyć w rej statkiem !!
Priorytetowe kierunki rozwoju
innowacyjnej
gospodarki
morskiej
W ramach projektu Inteligentne
specjalizacje
Pomorza,
w
siedzibie Polskiego Rejestru
Statków, dyskutowaliśmy w
połowie grudnia 2016r. o
kierunkach rozwoju gospodarki
morskiej
za
szczególnym
uwzględnieniem
technologii
offshore i technologii portowologistycznych.
Liderami
spotkania byli: Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową oraz
Departament
Rozwoju
Gospodarczego
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego. Nas
zainteresował
w
sposób
szczególny wątek poświęcony
żegludze śródlądowej, który
prezentował Adam Zaczeniuk –
Wiceprezes Zarządu Stoczni
Gdańskiej SA. Głos w dyskusji
zabrał Prezes Spółki Pętla
Żuławska
Michał
Górski
zwracając uwagę na ograniczenia
żeglugi
związane
z
niewłaściwym w wielu miejscach
stanem dróg wodnych i wieloma
przeszkodami nawigacyjnymi.

projektu INTERREG - South
Coast Baltic, Spółka Pętla
Żuławska, wspólnie z innymi
Partnerami Projektu pokazywała
atrakcje naszego regionu wraz z
możliwościami
żeglugi
sportowej i turystycznej.

Parking w Katach Rybackich,
który tak doposażymy, aby mógł
pełnić funkcję zimowiska dla
jachtów. Powyższy warunek
został wpisany do dokumentacji
przetargowej.
Zapraszamy już teraz do
skorzystania
z
możliwości
zimowania
jachtów
na
ogrodzonym
i
strzeżonym
parkingu w Kątach Rybackich !!
TARGI
TURYSTYKI
WODNEJ
‘BOOT’
DUSSELDORF
21.
–
29.01.2017

Widok na nasze stoisko podczas
targów BOOT w Dusseldorfie
Na pewno największe w Europie
targi turystyki i sporów wodnych
BOOT
w
Dusseldorfie
przyciągają corocznie dziesiątki
tysięcy odwiedzających. Na
olbrzymiej
powierzchni
wystawowej, rozmieszczonej aż
w
siedemnastu
olbrzymich
halach, kilka tysięcy wystawców
z całego świata oferuje wszystko
dla turystyki i sportów wodnych.
Od
najnowszych
jachtów
regatowych po wyposażenie
marin. Od wyposażenia jachtów
po ubezpieczenia i finansowanie
inwestycji. Nie mogło tam także
nas zabraknąć. W ramach

Michał Górski na stoisku z
proporczykiem Pętli Żuławskiej
Rozpoczęliśmy współpracę z
Duńczykami w ramach
projektu HARBA
Od kilku miesięcy cyzelujemy
zasady współpracy z Duńską
firmą HARBA ApS nasz udział
w tym projekcie. HARBA to
międzynarodowa i darmowa
aplikacja,
która
posiada
zintegrowaną mapę morską także
Bałtyku. Dzięki tej aplikacji
żeglarze mogą z każdego miejsca
na Świecie rezerwować miejsca
w naszych marinmach a także w
prosty sposób, za pomocą
telefonu komórkowego, opłacać
należności za postój i usługi
portowe.
System nie generuje żadnych
opłąt po stronie zarządcy lub
operatorów marin. Dodatkowo
dzięki tej aplikacji uzyskujemy
darmową promocję naszych
obiektów żeglarskich.
Zapraszamy
żeglarzy
i
właścicieli i zarządców marin do
korzystania z tego systemu.
Wystarczy zalogować się na
domenie
internetowej
www.harba.co i dalej pójdzie jak
z płatka !
Do dnia dzisiejszego w systemie
obecne są dwie nasze mariny,
w Błotniku i Elblągu.

Czy wiecie , że ...

Tak wygląda mapa z udziałem
naszych marin w programie
HARBA

Gwizdanie na pokładzie statku
lub okrętu w czasie sztormowej
pogody uchodziło niegdyś za
poważne
przewinienie.
Na
dawnych żaglowcach karano za
gwizdanie w czasie sztormu
umieszczeniem marynarza na rei
statku aż do końca wachty.
Wskazanym natomiast było
gwizdanie na żaglowcach wtedy,
kiedy wiatru nie było, wierzono
bowiem, że tym sposobem się go
wywoła.
Dla zapewnienia pomyślnych
wiatrów dobrze jest, aby kobiety
wstępujące na pokład podrapały
paznokciami podstawy masztów,
co zapewnia pomyślne wiatry w
czasie podróży.

Klasyczny, jesienny, gdański
widok Żurawia i Statku Muzeum
„Sołdek”.

