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odczytać na naszej stronie
Realizacja
wskaźników
(liczba jachtów i turystów na
obiektach Pętli Żuławskiej)
znowu wzrosła w 2017 roku.
A oto ostateczne dane. Na
dzień 31 grudnia 2017 r.
Spółka osiągnęła wzrost
przychodów
na
przystaniach. o 10,5%, a
nasze mariny odwiedziło
197.338 turystów (wzrost o
28,0% do 2016 roku) oraz
zawinęło
7.363
jachtów
(wzrost
o
1%).
Wykorzystanie
miejsc
postojowych w naszych
marinach zwiększyło się do
98% (wzrost o 3,0%).
Ważnym wskaźnikej, który
uległ największej zmianie
jest liczb żeglarzy, którzy
pojawili się w naszych
marinach. Było ich w 2017
roku aż 15263, co oznacza
wzrost o 31%.
Ale ten rok to także bardzo
szczegółowa kontrola władzy
wdrażającej
program
operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka, czyli Polskiej
Organizacji
Turystycznej.
Otrzymaliśmy
właśnie
protokół pokontrolny i z dumą
możemy powiedzieć, że jest
on praktycznie bez uwag.
Zawarta jest w nim uwaga
dotycząca
usunięcia
uszkodzeń
na
tablicy
informacyjnej w Tczewie oraz
uwaga dotycząca naprawy
pomostów pływających w
Braniewie, po zalaniu ich
przez rzekę Pasłękę. Cały
protokół pokontrolny można

www.petlazulawska.com.

Ukazało się nowe wydanie
przewodnika po portach i
przystaniach Południowego
Bałtyku (około 180 portów i
przystani wraz z marinami
pierwszy numer czasopisma
projektu pn. South Coast
Baltic z wywiadami i
opisaniem
szczególnie
interesujących
miejsc
naszego regionu.

Tolkmicko - port
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międzynarodowych. W tym
roku odwiedzimy Niemcy,
Szwecję, Finlandie i Polskę.

PĘTLI

Spółka
ogłosiła
kolejny
przetarg
na
operatora
przystani
w
Braniewie.
Niestety nikt do tego
konkursu nie przystąpił.
Zlokali-zowaliśmy
dwóch
potencjalnych realizatorów
tej usługi, a z jedną z nich
rozpoczęliśmy
proces
udzielenia zamówienia z
wolnej ręki. Mamy nadzieję
na
zakończenie
tych
negocjacji
jeszcze
w
miesiącu styczniu.
Projekt South Coast Baltic,
promujący
południowe
Wybrzeże Bałtyku wchodzi
w
fazę
intensywnych
obecności na targach

Na stoisku w Dusseldorfie Targi
BOOT 2018

Pętla Żuławska obecna na
targach
BOOT
w
Dusseldorfie
W dniach od 20 do 28
stycznia zapraszaliśmy na
nasze
stoisko
targowe
podczas targów Boot w
Dusselfdorfie (hala nr 14,
stoisko C22). Promowaliśmy
Pętlę
Żuławską
oraz
południowe wybrzeże Bałtyku
w ramach projektu UE South
Coast Baltic. Stoisko było
bardzo
rozbudowane
i
składało się połączonych ze

sobą
stoisk
regionów
południowego
Bałtyku:
Kłajpedy (Litwa), Pomorza,
Zachodnio-pomorskiego,
Przed-pomorza (Niemcy) i
Bornholmu. Dziennie każdy z
regionów obsługiwał około
100
klientów
dziennie,
przeprowadzając
z
nimi
pogłębione
rozmowy,
przekazując
materiały
promocyjne i gadżety. Na
stoisku
pomorskim
pokazywaliśmy
przede
wszystkim Pętlę Żuławską, ale
także inne atrakcje regionu.

kierunkach rozwoju obszarów
zalewowych w świetle potrzeb
interesariuszy
Zalewu
Wiślanego.

z

Mapa Delty Wisły umieszczona w
artykule wydawnictwa
Prezentacje podczas seminarium, po
prawej Burmistrz Stepnicy Andrzej
Wyganowski

.
Wizyta
holenderskich
Żuławskiej
publikacja

dziennikarzy
na
Pętli
–
kolejna

Dzięki tej wizycie informacja
o Żuławach i Pętli Żuławskiej
dotarła do około 20.000
holenderskich
czytelników
wydawnictwa, a ekwiwalent
finansowy
opublikowanego
materiału wyniósł ok 16 000
złotych
Tytuł artykułu: Marchandel en
de Poolse nachtegaal
Pętla Żuławska zaprasza na
wspólny rejs z Gdańska do
Kłajpedy przez Kaliningrad w
dniach 23-29.06.2018 r.

Część ogólna stoiska South Coast
Baltic na targach BOOT

Spotkanie studialne projektu
BALTCOAST w Stepnicy

Gmina Stepnica leżącą na
północ od Szczecina była w
dniu 10 stycznia gospodarzem
spotkania
interesariuszy
projektu
BALTCOAST,
którego liderem jest Instytut
Budownictwa Wodnego w
Gdańsku,
a
partnerami
Stowarzyszenie na Rzecz
Wybrzeża w Stepnicy, Urząd
Morski w Szczecinie oraz
Gmina
Tolkmicko
(Burmistrz J. Zamojcin) i
Gmina Sztutowo (Wójt J.
Farinade). Projekt ma na celu
inwentaryzację potrzeb w
zakresie pogłębiania torów
wodnych
Zalewu
Szczecińskiego i Wiślanego.
Pętla
Żuławska
została
zaproszona do dyskusji o

(Gmina Stegna) wraz
przystanią żeglarską

Okładka magazynu Wandel
Magazine (most kolejowy w
Rybinie)

Z
przyjemnością
informujemy,
że
w
prasie
holenderskiej ukazał się
kolejny efekt wizyty studyjnej
dziennikarzy holenderskich w
Pomorskim.
Wizytę
zorganizowała
Pomorska
Regionalna
Organizacja Turystyczna we
współpracy
z
POT
w
Amsterdamie, LGD Żuławy i
Mierzeja oraz Starostwem
Powiatowym
w
Nowym
Dworze Gdańskim. W wizycie
uczestniczyli
dziennikarze
magazyn Wandel Magazine.
Dziennikarze odwiedzili także
węzeł wodny w Rybinie

Program South Coast Baltic to
także
mnóstwo
działań
promocyjnych. Jednym z
projektów jest wspólny rejs z
Gdańska do Kłajpedy przez
Kaliningrad w dniach 2329.06.2018 r. Zapraszamy
żeglarzy z własnymi jachtami.
Organizatorzy finansują pobyt
w portach i pomoc w
uzyskaniu
wiz
itp.
Szczegółowe informacje pod
tel. 502544255

W artykule pt. Unia jest dobra
na wszystko autorzy szeroko,
na dwóch stronach, opisują
założenia projektu South
Coast
Baltic.
Bardziej
szczegółowo autorzy opisują
część
litewską
i
kaliningradzką projektu.

Cały tekst zaproszenia na rejs –
oczywiście po angielsku

Zapraszamy

do portu w
Kątach
Rybackich,
gdzie
uruchomiliśmy
możliwość
zimowania jachtów !!!!
Łącznie dysponujemy około 50
miejscami postoju jachtów na
utwardzonej
nawierzchni.
Ceny bardzo umiarkowane –
do negocjacji.

Otrzymaliśmy zaproszenie
na
kolejne
posiedzenie
Parlamentarnego
Zespołu
Rozwoju Dróg Wodnych w
dniu 7 lutego 2018 w Senacie
RP

Zdjęcie artykułu z czasopisma Żagle

W tym samym wydawnictwie
niezawodny Jerzy Kuliński
opisuje port Pętli Żuławskiej
w Tolkmicku.

Zarząd Spółki Pętla Żuławska
ustanowił tytuł „Ambasadora
Pętli Żuławskiej”.
Szczególnym
wyróżnieniem,
przyznawanym
za
wybitne
zasługi
dla
Spółki
Pętla
Żuławska, jest tytuł „Ambasador
Pętli Żuławskiej”.
Jeżeli w Waszym otoczeniu są
osoby, które zasługują na taki
tytuł, to powiedzcie nam o tym a
my chętnie nadamy im taki tytuł.
Zapraszamy do współpracy!!

W listopadowym numerze
czasopisma ŻAGLE ukazały
się artykuł o projekcie South
Coast Baltic

W reportażu autor przypomina
przeszłość miasta jak i mówi o
jego wielkich szansach na
rozwój. Jak podkreśla autor,
Burmistrz Miasta Andrzej
Lemanowicz
ma
wizję
przyszłości miasta i przez
„dobre okulary” widzi jego
rozwój.

Poezja Mirosława Stecewicza
pt.: SKAŁY – FALE – RAFY
CHWALA ŻAGLOWCOM
Z MORZA
Na wyspie całe
Jest tubylców życie
Lecz się nie zwrócą
Plecami ku morzu
Skąd ciągle widmo
Okrętu nadpływa,
Gdzie rano pierwsza
Fala jest najlepsza:
Niesie na sobie
Uciszoną mewę
I szepty zagasłej
Duszy marynarza
Czy wiecie, że ……
Patronów
żeglarzy
naliczyliśmy co najmniej
siedmiu. Są to: św. Barbara z
Nikomedii, Błogosławiony
Brendan,
Eulalia
z
Barcelony, św. Ekspedyt, św.
Gertruda, św. Krzysztof i
św. Mikołaj z Miry. Święty
Mikołaj stał się chyba
najbardziej
popularnym
opiekunem żeglarzy. Jest
patronem
także
miasta
Elbląga.
Święty Mikołaj (St. Nicholas)
jest też patronem miast, które
były i są nadal związane z
handlem morskim i żeglugą,
nawet śródlądową. Tak więc
święty uwielbiany przez dzieci
bez względu na wyznanie,
patronuje takim portom i
miastom jak holenderskiemu
Amsterdamowi, brytyjskiemu
portowi
Aberdeen
czy
kolumbijskiemu portowi –
Barrangulla,
a
także
włoskiemu portowi Bari nad
Adriatykiem.
Ale najsłynniejszym portem i
miastem, któremu patronuje
św. Mikołaj jest brytyjski port
Liverpool.

