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Spółka
Pętla
Żuławska
analizuje
możliwości
przekształcenia się w nowy
podmiot życia gospodarczego
w obszarze turystyki wodnej.
Chcemy kontynuować naszą
działalność
w
nowym
kostiumie
organizacyjnym.
Obecnie rozważana jest opcja
utworzenia
lub
przejęcia
Lokalnej
Organizacji
Turystycznej celem dalszej
opieki nad marką turystyczną
jaką jest Pętla Żuławska.
Przed nami jeszcze cały rok
intensywnej pracy. Coraz
częściej jesteśmy wyróżniani i
nagradzani ale z tym czujemy
się jak stary sportowiec
przechodzący na emeryturę.
Ważna nagroda spotkała nas
podczas targów gdańskich
Free Time Festival gdzie
otrzymaliśmy główną nagrodę
w kategorii wydawnictwo katalog za Przewodnik po
portach
Południowego
Bałtyku wydany w ramach
programu INTERREG UE,
gdzie wydawcą był Związek
Miast i Gmin Morskich.
Rozpoczęcie sezonu 2019
roku
Dwanaście
portów
i
przystaniu Pętli Żuławskiej
rozpoczyna sezon żeglarski
roku 2019-tego. W tym roku
rozpoczynamy
pełną
działalność od dnia 27
kwietnia
do
dnia
27
października. W tym okresie
wszystkie funkcje naszych
marin
są
udostępnione
żeglarzom. Nasz personel jest

do
Państwa
dyspozycji
codziennie od godz. 8,00 do
godz.
20,00.
Oferujemy
bezpłatny dostęp wszelkich
materiałów żeglarskich takich
jak
przewodniki,
mapy
smycze itp. oraz zachęcamy
do
zakupu
gadżetów.
Uroczyste otwarcie naszych
szlaków nastąpi 01 maja w
Katach Rybackich, gdzie
czekamy na Was od godziny
10,00. W programie regaty
oldtimerów,
młodzieżowe
zawody regatowe w klasach
optymist/laser oraz koncert
bluesowy z dorzecza Missisipi
i biesiada żeglarska.
Nieustannie i bez przerwy
zapraszamy do współpracy !
Rozpoczęcie sezonu także na
przystani w Białej Górze.
Tam spotykamy się 11 maja o
godz. 11,00. W programie
podniesienie bandery, grill,
ognisko,
gastronomia,
biesiada integracyjna przy
dobrej
muzyce
oraz
przejażdżki motorówką !!!!!!

W dniach 10-12 maja 2019
zapraszamy
do
naszej
przystani w Rybinie, gdzie w
ramach
Dni
Funduszy
Europejskich
zapraszamy
na
darmowe
wycieczki
hauseboatem
po
Szkarpawie.
Więcej
informacji
pod
tel.
512086077

Port w Kątach Rybackich

Kolejne spotkanie operatorów
portów i przystani Pętli
Żuławskiej odbyło się 25
kwietnia w Błotniku.
Dziękujemy Stowarzyszeniu
CEDRUS za udostępnienie
pomieszczeń i znakomite
przygotowanie organizacyjne
spotkania. Podsumowaliśmy
poprzedni sezon żeglugowy na
naszych
akwenach,
Przedstawiliśmy statystyki za
rok 2018 i pokazaliśmy
wyzwania jakie stoją przed
nami w roku bieżącym.
Najmilszą chwilą były jednak
nagrody
i
wyróżnienia
przyznane
niektórym
operatorom.

mamy nadzieję na szybką
rejestrację Pętli Żuławskiej jako
jednej z głównych marek
turystycznych Polski. Oprócz
wielostronicowej ankiety, która
musieliśmy
wypełnić,
otrzymaliśmy
także
miła
rekomendację z Pomorskiej
Regionalnej
Organizacji
Turystycznej w Gdańsku. A oto i
ona:

1. Nagroda za najbardziej
przyjazną przystań Pętli
Żuławskiej w 2018 roku.
Operator
przystani
w
Rybinie
OBRÓBKA
BURSZTYNU
Ewa
Zielińska
2.
Nagroda
za
najkorzystniejsze
ogólne
wrażenie o przystani.
Operator
przystani
w
Osłonce - MARINAGOLD –
Jerzy Złoty
3. Nagroda za najlepszą
ofertę turystyczną otoczenia
przystani.
Operator portu w Kątach
Rybackich.
Europejskie Ugrupowanie
na
Rzecz
Edukacji
i
Kreowania
Aktywności
„Eureka”
4. Nagroda za najbardziej
zadbane zaplecze i otoczenie
przystani
Operator przystani w Białej
Górze.
Sztumska
Agencja
Rozrywkowa BURCZYK –
ESTRADA
5. Nagroda za najbardziej
kompetentny i przyjazny
personel.
Operator portu w Krynicy
Morskiej
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w
Krynicy Morskiej
Nasz nowy przewodnik – barką
i jachtem po szlaku jest już
dostępny w naszych marinach.
Zapraszamy

Zamiarem naszym było wydanie
przewodnika
dla
firm
czarterowych i ich klientów, w
którym zawarliśmy:
-opis projektu Pętla Żuławska,
-mapę Pętli Żuławskiej na 2
stronach (rozkładówka),
-opis
proponowanych
tras
żeglarskich wraz z mapkami,
-opis ogólnych zasad pływania
po Pętli Żuławskiej,
-opis
oznakowania
nawigacyjnego,
-opis atrakcji regionalnych,
-wywiady z ciekawymi ludźmi
związanymi z projektem,
-listę firm czarterowych z
podstawowym wpisem,
-opis
poszczególnych
firm
czarterowych wraz z opisem ich
łodzi czarterowych.

Zgłosiliśmy Pętlę Żuławską do
organizacji Polskie Marki
Turystyczne aby uzyskać tytuł
Polskiej Marki Turystycznej.
To,
że
dotychczas
takie
zgłoszenie nie zostało dokonane
uważamy za duże uchybienie.
Ale prostujemy nasze ścieżki i

Bitwa pomiędzy Wielką Pętlą
Wielkopolski a Pętlą Żuławską

Czy wiecie, że …..
Termin „pierwszy po Bogu”
na statku to jego kapitan.

Spółka nasza wzięła udział w
V
Forum
Promocji
Turystycznej. Działo się to
10 kwietnia we Wrocławiu w
Centrum Wiedzy o Wodzie
HYDROPOLIS.
Ten
adaptowany
na
centrum
konferencyjne stary zbiornik
wody znakomicie nadawał się
na dyskusje o sposobach
promocji
produktów
turystycznych. Pętlę Żuławską
reprezentował Michał Górski
Prezes zarządu Spółki, a Pętlę
Wielkopolski Pan Tomasz
Wiktor
Dyrektor
Departamentu Sportu UMWW
z Poznania. Mówiliśmy o
naszych
innowacyjnych
pomysłach promocyjnych i
rezultatach działań. Myślę, że
to starcie wygrała Pętla
Żuławska.

Każdy zespół (była to bowiem
praca
grupowa)
przygotowywał prezentacje a
jurorzy je oceniali. Nam
przypadła ocena kategorii
turystyka
i
gastronomia.
Prezentacja odbyła się w
Malborku, a uczestniczył w
niej Prezes Michał Górski.
Gala finałowa odbyła się 25
kwietnia w Gdyni, gdzie
wręczano nagrody. Projekt
współfinansowany był z RPO
Województwa Pomorskiego, a
głównym organizatorem była
Regionalna Izba Gospodarcza
Pomorza.

Wspieramy młodzież w jej
karierze zawodowej
Zostaliśmy zaproszeni do
udziału w projekcie RAZEM
DO ZAWODU, w którym
ocenialiśmy działania i prace
uczniów pomorskich szkół
zawodowych. Działania i
prace te polegały na próbach
rozwinięcia
zainteresowań
uczniów i przekształcenia ich
w projekty gospodarcze. Prace
były przygotowywane w 8
kategoriach.

Wręczanie nagród
Razem do zawodu.

podczas

gali

Świetny pomysł na promocję
rocznicy wejścia Polski do Unii
Europejskiej – to w Gdańsku.

Według najstarszych praw
morskich kapitan był primus
inter pares – czyli pierwszy
wśród równych. Na statku,
stanowiącym
najczęściej
własność (lub współwłasność)
kapitana, uprawiali żeglugę
głównie męscy potomkowie
jednego rodu. Głowa rodziny
była
więc
jednocześnie
„głową” statku, wszyscy zaś
marynarze byli „dziećmi”
statku. Na tej zasadzie
przyjmowano
do
służby
morskiej ludzi spoza rodu.
Każdy z nowo przyjętych
zobowiązywał się (nawet pod
przysięgą) wypełniać ściśle
rozkazy kapitana oraz bronić
ze wszystkich sił okrętu czy
statku wraz z jego towarami.
Kapitan – właściciel statku nie
miał nad sobą zwierzchników,
nad nim był tylko Bóg. W
XVI, XVII i XVIII wieku
„pierwszy
po
Bogu”
oznaczało
kogoś
bardzo
groźnego. Władza kapitańska
była w tym czasie wprost
nieograniczona. Kapitan miał
prawo nie tylko wydawania
rozkazów,
ale
też
do
wymuszania
posłuszeństwa
siłą. Mógł wymierzyć nawet
karę
śmierci
swojemu
podkomendnemu.
Taka
władza musiała budzić lęk.

