Sprawy do realizacji w marinach Pętli Żuławskiej w
przyszłości ujęte w tzw. BIAŁEJ KSIĘDZE
Poniżej Inwentaryzujemy działania, jakie powinny zostać podjęte w najbliższej przyszłości w
obszarze Pętli Żuławskiej. Ich których podjęcie będzie warunkowało rozwój marki turystycznej pn.
Pętla Żuławska.

Przykładowe działania, to „11 przykazań dla Pętli Żuławskiej”:

1.Kontynuacja wspólnego zarządzania marinami lub wspólnej promocji,
dbałość o wizerunek marki.
Doskonalenie systemów jednolitego zarządzania infrastrukturą Pętli Żuławskiej poprzez:
-jednakową wizualizację obiektów,

Przystań w Rybinie

Właściciel: Gmina Stegna

Zarządca: Pętla Żuławska Spółka z o. o.
tel: +48 552396771, mail: petla.zulawska@gmail.com

Operator: Obróbka Bursztynu Ewa Zielińska
tel.+48 500 831 365, email: jacek_zielinski1@o2.pl

Bosman, tel. …………………………….

-udostepnienie monitoringów wizyjnych,

-jednolity system informacji pogodowych,

-generowanie i sprzedaż jednakowych gadżetów,

magnesy

-utrzymanie systemów wypożyczania rowerów oraz książek o tematyce marynistycznej,

-utrzymanie systemu kolportowania i bieżącej analizy ankiet wypełnianych przez żeglarzy,

-wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania portami i przystaniami wraz ze szkoleniem
operatorów.

biuro
2.Umieszczenie znaków drogowych kierujących do portów i przystani na
głównych drogach oraz traktach.
Jedynie właściciele kilku marin zadbało o to aby umieścić na przyległych drogach tablice informujące
o tym, że w pobliżu znajduje się part lub przystań żeglarska. Proponujemy, aby takie tablice znalazły
się przy każdej marinie. Poniżej proponowane rozmieszczenie tablic informacyjnych drogowych:

Lp

Napis na tablicy

Odległość

Miejsce
posadowie-

Nr
drogi

Kierunek
strzałki

Posadowienie

nia
1.

2.

Nowa Pasłęka przystań

7 km

Braniewo - przystań

11 km

Braniewo

1, 2 stronna
54

Prawo
1 stronna

Chruściel

S22

Lewo
2 stronna

3.

Frombork - port

15 km

Błudowo

S22

Prawo
2 stronna

4.

Tolkmicko - port

8 km

Pogrodzie

503

Lewo
2 str.

5.

Elbląg - przystań

6 km

Elbląg

7

Prawo
1 str.

6.

Elbląg - przystań

3 km

Kazimierzewo

7

Lewo
1 str.

7.

Osłonka - przystań

8 km

Tujsk

502

Prawo
2 str.

8.

Rybina - przystań

10 km

Nowy Dwór

7

Prawo
2 str.

9.

Sztutowo-przystań

8 km

Rybina

501

Prawo
2 str.

10.

11.

Kąty Rybackie przystań

9 km

Krynica Morska - port

12 km

Stegna

501

Prawo

Drewnica – pomost
cum.

75 m przed
znakiem zielonym
50 m przed dużym
znakiem zielonym
5 lub 50 m przed
skrzyż. Po prawej
od Elbląga
40 m przed
wiaduktem po
prawej od strony
W-wy
40 m przed
znakiem zielonym,
po prawej od
Gdańska
50 m przed skrz. W
kierunku Stegny
250 m przed dużą
tabl. w
kier.Gdańska
40 m przed skrzyż.
w kier. Stegny
150 m przed skrzyż.

1 str.
Kąty Rybackie

501

wprost
1str.

12.

Na rondzie

6 km

Mikoszewo

Wprost
1 str.

Naprzeciw przyst.
PKS 10 m przed
10 m za skrzyżow.

13.

Błotnik - przystań

4 km

Cedry Małe

7

Lewo
2 str.

14.

Gdańska Głowa - śluza

1,5 km

Kościelnica

7

Prawo
2 str.

15.

Sobieszewo - przystań

7 km

Przejazdo

7

wo
16.

Tczew - przystań

2,5 km

Tczew

Prawo
2 str.

1

Prawo
2 str.

17.

Tczew - przystań

5 km

Bałdowo

22

Prawo
2 str.

18.

Gniew - przystań

11 km

Brachlewo

529

Lewo
2 str.

19.

Gniew - przystań

1 km

Gniew

1

20.

Biała Góra - śluza

12 km

Sztum

514

Prawo
1 str.

21.

Szonowo - śluza

2 km

Wielbark

55

Prawo
2 str.

22.

Malbork – przystań

0,8 km

Kałdowo

55

Prawo
2 str.

23.

Szonowo – śluza

5 km

Malbork

22

Prawo
2 str.

24.

Rakowiec – śluza

0,5 km

Malbork

22

Prawo
2 str.

25.

Michałowo - śluza

6 km

Fiszewka

55

Prawo
2 str.

26.

Malbork - przystań

10 km

Nowy Staw

55

Wprost
1 str.

150 m przed skrz.
kier. Elbląg
200 m przed
zjazdem kier.
Gdańsk
Na wysepce na wys.
zjazdu lub 40 m
przed kier. Gdańsk
150 m przed skrzyż.
kier.Gdańsk
15 m za skrzyż.
kierunek Starogard
90 m przed skrzyż.
od strony Kwidzyna

Na rondzie od
strony |Malborka
Naprzeciwko
skrzyżowania
Na wysepce od
strony Nowego
Dworu
20 m przed skrzyż.
od strony Tczewa
40 m przed skrzyż.
od strony Nowy DG
40 m przed
znakiem po prawej
w kier. Malborka
Na skrzyż. na
wysepce polewej

stronie w kier.
Malborka
27.

Przegalina - śluza

3 km

Świbno

501

Wprost
1str.

28.

Elbląg - przystań

8 km

Jegłownik

55

Wprost
2 str.

29.

Przegalina - śluza

8 km

Kiezmark

7

30.

Gdańsk - marina

1 km

Gdańsk

7

120 m za skrzyż.
kier. Przegalina
50 m za znakiem
Jegłownik

3.Wdrożenie systemu certyfikacji marin Pętli Żuławskiej.
EKOMARINA PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ
W 2019 roku Spółka opracowała projekt certyfikacji własnych marin oraz innych marin z obszaru Pętli
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, które będą dążyły do wysokiego standardu zarządzania i usług. Celem
certyfikacji jest stałe podnoszenie jakości zarządzania portami i przystaniami jachtowymi oraz
podnoszenie jakości świadczonych usług.
Aby uzyskać certyfikat Ekomariny Pętli Żuławskiej marina musi uzyskać pozytywną opinię komisji
certyfikacyjnej, a także spełniać n/w wymagania:

1.

W marinie znajduje się budynek bosmana. (5 pkt)

2.
W marinie wydzielono część socjalną z dostępem całodobowym do: wc, prysznic, kuchnia,
pralnia, ciepła woda bieżąca, (10 pkt)
3.

W marinie zatrudniony jest pracownik obsługi po przeszkoleniu. (5 pkt)

4.
Pracownicy mariny są jednakowo ubrani/oznaczeni w stroje/koszulki robocze z
identyfikatorami. (5 pkt)
5.

Pracownik obsługi jest obecny na przystani minimum 12 godz. dziennie. (10 pkt)

6.
W pomieszczeniu bosmana prowadzony jest punkt informacji, rozdawane są materiały
informacyjne, funkcjonuje bookcrosing i sprzedaż gadżetów. (5 pkt)
7.

Corocznie odbywają się szkolenia personelu lub właścicieli mariny. (10 pkt)

8.
Marina wyposażona jest w: zewnętrzny zmywak do naczyń, wypożyczalnię rowerów,
wypożyczalnię kajaków, wypożyczalnię łódek, miejsce na ognisko itp. (15 pkt)
9.
Na pomostach cumowniczych znajduje się możliwość: poboru wody, poboru prądu,
odprowadzenia ścieków, oddania odpadów komunalnych. (20 pkt)
10.
Miejsca cumownicze oznakowane są systemem wolne/zajęte miejsce np. tabliczki
czerwone/zielone. (5 pkt)
11.

Marina jest czynna co najmniej 6 miesięcy w roku. (10 pkt)

12.
Marina posiada następujące elementy wizualizacji: tablica – witacz z informacjami
podstawowymi, regulamin na zewnątrz obiektu, opisane jest biuro, parking itp. (10 pkt)
13.

W marinie można dokonać podstawowych napraw. (15 pkt)

14.

Marina posiada i udostępnia aktualną informację pogodową. (10 pkt)

15.

W marinie istnieje system wspomagania w dostawie paliwa, żywności, catering, itp. (10 pkt)

16.
Marina funkcjonuje we wspólnej organizacji lub wspólnym systemie brandingu (wspólne
oznakowanie np. Pętla Żuławska). (10 pkt)
17.

Marina współpracuje z okolicznymi mieszkańcami i samorządami. (10 pkt)

18.

Marina posiada wifi. (5 pkt)

19.

Marina posiada system monitoringu lub całodobowej ochrony. (15 pkt)

20.

W marinie istnieje możliwość zdalnej rezerwacji miejsc gościnnych. (10 pkt)

21.

W marinie istnieje możliwość płatności kartami płatniczymi. (5 pkt)

•
Certyfikacji dokonuje raz do roku (na dwa lata) komisja certyfikująca powołana przez Zarząd
Spółki Pętla Żuławska na wniosek zainteresowanej mariny. Wszystkie mariny Pętli Żuławskiej
certyfikowane są obowiązkowo.

•
Dla uzyskania certyfikatu Ekomariny Pętli Żuławskiej niezbędne jest uzyskanie min. 80%
punktów w w/w ankiecie. Istnieje możliwość udzielenia warunkowego certyfikatu z podanymi
datami usunięcia usterek w terminach nie dłuższych niż 3 miesiące.
•
Koszt pracy komisji, w wysokości 400 zł netto, ponosi marina podlegająca certyfikacji na
podstawie wystawionej faktury przez Spółkę.
•
Marina, która uzyskała pozytywną opinię komisji certyfikującej, otrzymuje certyfikat w
postaci specjalnej tabliczki o wymiarach 30 x 30 cm oraz dyplomu.

4.Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania marinami PŻ (karta
magnetyczna, śledzenie jednostek).
1.

Zdalna rezerwacja miejsc i płatność z telefonu kom.

2.

Płatność jedną kartą za każdą usługę

3.

Inne możliwe działania

a/ wizualizacja planu mariny elektroniczna i na planszy w każdej marinie
b/ bramki dla liczenia turystów w każdej marinie
c/ możliwość obejrzenia trasy każdego odcinka w marinie poprzez specjalny program + okulary
d/ wypracowanie i dystrybucja certyfikatu jakości zarządzania mariną pt. EKOMARINA PĘTLI
Żuławskiej lub certyfikatu Południowy Bałtyk
e/ zakup ekranów do wyświetlania informacji o marinie, otoczeniu, filmy komercyjne, pendrive,
pokazanie sąsiednich tras – do kolejnej mariny……
f/ śledzenie ruchu jednostek w marinie na żywo (program + czujniki)
g/ płatność kartą bankomatową w każdej marinie
h/ rezerwacja zimowań w portach (Błotnik, Katy Rybackie) HARBA !!!
i/ nagrania filmowe (zdjęcia) dla każdej mariny i jej otoczenia
j/ zakup tablic magnetycznych z naniesionymi schematami portów
k/ w każdej marinie jest monitoring, ale nie jest widoczny na stronie www Bogdan !!! PIOTR
l/ Stacja pogodowa w każdej marinie

5.Wdrożenie funkcjonowania pakietów turystycznych sprowadzających
turystów na obszar Pętli Żuławskiej.

„Mała Pętla Żuławska”
Markowy produkt turystyczny „Mała Pętla Żuławska” składa się z pięciu pakietów turystyki
jednodniowej oraz dwóch pakietów turystyki dwudniowej. Pakiety powyższe obejmują zdecydowaną

większość atrakcji turystycznych występujących na obszarze w/w produktu oraz wykorzystują zarówno
walory przyrodnicze jak i środowiskowe a także geograficzne terenu. W każdym pakiecie występują
także elementy kultury pomorskiej i mennonickiej.
Przyjęto kilka założeń wstępnych dla konstruowania pakietów turystycznych obszaru „Mała Pętla
Żuławska”:
❖ Produkt turystyczny „Mała Pętla Żuławska” (MPŻ) będzie adresowany głównie do turystów
krajowych
❖ Pakiety turystyczne jednodniowe będą adresowane do turystów już będących na terenie (MPŻ) lub
znajdujących się w odległości nie większej niż 2 godziny jazdy samochodem
❖ Pakiety turystyczne dwudniowe będą adresowane do pozostałych turystów krajowych i
zagranicznych
❖ Głównym adresatem pakietów jest turysta aktywny, otwarty na walory przyrodnicze, kulturowe,
otwarty na spotkanie z innymi ludźmi i ich zwyczajami
❖ Kręgosłupem wszystkich pakietów jest szlak wodny „Małej Pętli Żuławskiej”
❖ Wszystkie pakiety oparte są na zmianie środka komunikacji (multimodalność)
Pakiety turystyczne wchodzące w skład produktu turystycznego „Mała Pętla Żuławska”
PAKIET TURYSTYCZNY – to kombinacja kilku elementów turystycznych (transport, nocleg, wyżywienie,
zwiedzanie itp.) sprzedawanych jako całościowy produkt po zryczałtowanej cenie.
W niniejszym opracowaniu zaproponowano poniżej pięć pakietów jednodniowych oraz dwa pakiety
dwudniowe.
Pakiety jednodniowe
Pakiet: Szlakiem bursztynowego wybrzeża (8 h)
Pakiet „Szlakiem bursztynowego wybrzeża” adresowany jest do aktywnie wypoczywających turystów,
którzy jednoczenie mają zamiar realizować swoje pasje związane z kulturą bursztynu. W niniejszym
pakiecie jest także duża dawka informacji i obserwacji związanych z atrakcyjnością przyrodniczą obszaru
„Małej Pętli Żuławskiej” oraz spotkań z mnogością zabytków kultury materialnej tego obszaru.
Naszą jednodniowa wędrówkę rozpoczynamy w Mikoszewie nad Wisłą, przy przeprawie promowej do
Świbna. Mimo, że to ujście Wisły zostało sztucznie wykonane w 1895 roku, zostało zaakceptowane przez
liczne gatunki ptaków a w końcu uznane za rezerwat przyrody „Mewia Łacha”.

Fot. 27 Rezerwat przyrody „Mewia Łacha”

Źródło: kos.ug.edu.pl

Wędrówka nasza prowadzi wzdłuż Wisły aż do tzw. ostatniej mili rzeki. Jest to wyjątkowy w skali Europy
przypadek, gdzie każdy może dotrzeć do ostatniego metra ujścia tak dużej rzeki jaką jest Wisła. Po
dotarciu do końca rzeki idziemy dalej plażą w kierunku wschodnim i po pokonaniu około 500 m skręcamy
w kierunku Mikoszewa. Cała trasa liczy ok. 4 km i pokonamy ją w ciągu ok. 1,5 godz.
Fot. 28 Mikoszewo – obelisku upamiętniający więźniów obozu Stutthof

Źródło: www.polskaniezwykla.pl

Z Mikoszewa udajemy się busem do Jantara, gdzie wpierw zwiedzamy Muzeum Bursztynu a następnie
przemieszczamy się busem na plażę, gdzie każdy dostaje szansę znalezienia własnej bryłki bursztynu.
Każdy uczestnik imprezy otrzymuje certyfikat autentyczności znalezionego kawałka bursztynu.

Fot. 29 Muzeum Bursztynu w Jantarze

Źródło: www.polskaniezwykla.pl

Następnym etapem naszej imprezy jest rowerowa eskapada z Jantara do Rybiny. Jedziemy mało
uczęszczaną drogą gminną, oznaczoną także jako szlak rowerowy. Pedałujemy wzdłuż żuławskich
polderów, poprzecinanych rowami odwadniającymi oraz rzędami starych wierzb sadzonych jeszcze przez
mennonitów. Dojeżdżamy po około godzinie do węzła wodnego w Rybinie, gdzie otrzymujemy posiłek.
Po obiedzie czeka nas pokaz obróbki bursztynu w wykonaniu lokalnego bursztynnika. Następnie
zwiedzamy cały węzeł wodny a także lokalną przepompownię Chłodniewo.
Fot. 30 Zlot żeglarski w Rybinie

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

W Rybinie wsiadamy do Żuławskiej Kolei Dojazdowej (turystyczna kolej wąskotorowa), która dowiezie
nas do miejscowości Stegna. W Stegnie udajemy się spacerem na zwiedzanie miejscowości, a w
szczególności zapoznajemy się z historyczną zabudową ulic Gdańskiej i Sikorskiego. Końcowym akordem
naszej imprezy jest zwiedzanie kościoła z 1682 roku w Stegnie. Następnie udajemy się busem do miejsca
zakwaterowania.

Fot. 31 Stegna – wnętrze kościoła

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Trasa pakietu w skrócie:

Mikoszewo – Rezerwat „Mewia Łacha” – Mikoszewo (pieszo 1,5 h) obserwacja ptaków
Mikoszewo – Jantar (bus 0,25 h)
Jantar - zwiedzanie muzeum bursztynu, prezentacja obróbki bursztynu (0,5 h)
Przejazd na plażę - poszukiwanie bursztynu na plaży (pokaz – 1,0 h)
Jantar - Rybina (rower 1 h)
Rybina - obiad, zwiedzanie węzła wodnego z przepompownią (1,5 h)
Rybina – Stegna (kolej wąskotorowa - opowieści o bursztynie 1,0 h)
Stegna – spacer, zwiedzanie kościoła (1,0 h)
powrót do miejsca zakwaterowania

Udostępnienie pakietu wymaga wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych:
➢

Budowa 2 zakrytych wiat dla obserwacji ptaków (40.000,-)

Fot. 32 Holandia – stanowisko obserwacji ptaków

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Pakiet: Mennonickie impresje (8 h)
Pakiet turystyczny „Mennonickie impresje” skierowany jest głównie do osób zainteresowanych
unikatową kulturą Mennonitów, dla których będzie to pierwszy z nią kontakt. Ważnym elementem
składowym tego pakietu będzie wizyta w mieście Nowy Dwór Gdański – stolicy regionu oraz krótki spływ
rzeką Tugą oraz objazd domów podcieniowych i holenderskich.
Rozpoczynamy nasza imprezę od miejscowości Niedźwiedzica, która znajduje się w odległości około 2
km, od drogi krajowej nr 7, gdzie napotykamy na dom podcieniowy i gotycki kościół.

Fot. 33 Niedźwiedzica - kościół gotycki św. Jakuba Apostoła

Źródło: www.polskaniezwykla.pl

Z miejscowością tą wiąże się także zdarzenie historyczne, które powinno zostać upamiętnione chociażby
tablicą pamiątkową. Chcemy tu zachować dla potomności pobyt króla szwedzkiego Gustawa Adolfa,
który w 1627 roku leczył się tu z ran wojennych. Tutaj znajduje się także gotycki kościół z 1348 roku z
atrakcyjnym XVIII-wiecznym wyposażeniem.

Fot. 34 Eksponaty w Muzeum Żuławskim

Źródło: www.klubnowodworski.pl

Z Niedźwiedzicy przejeżdżamy busem do Nowego Dworu Gdańskiego, który znajduje się w odległości
około 13 km. To tutaj zlokalizowane jest Muzeum Żuławskie, które znajduje się w starej mleczarni i
dokumentuje przede wszystkim historię Mennonitów. Poznamy tu ich dokonania, dorobek materialny a
także bardzo interesujące lapidarium płyt nagrobnych.
Fot. 35 Rzeka Tuga w Nowym Dworze Gdańskim

Źródło: www.marienburg.pl

W Nowym Dworze Gdańskim udajemy się nad płynącą w pobliżu rzekę Tugę i przesiadamy się na kajaki,
którymi dopłyniemy do miejscowości Żelichowo. Tu mieści się tzw. Cmentarz Jedenastu Wsi,
składających się z różnych elementów nagrobnych Mennonitów. Obok jest piękny, zabytkowy,
średniowieczny kościół oraz dom podcieniowy w trakcie renowacji.

Fot. 36 Żelichowo - cmentarz pomennonicki

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Teraz jedziemy busem do Tujska (odległość ok.4 km), gdzie obejrzymy domy gburskie i zagrody
holenderskie. Z Tujska przemieszczamy się dalej przez Rybinę (możliwy krótki postój na węźle wodnym),
Stegienkę do Jantara (odległość ok. 11 km), gdzie jemy obiad. Na deser otrzymujemy uczymy się
spełniać toast Machandlem ze śliwką (6 czynności).
Teraz wybieramy się w objazd, mający na celu odwiedzenie kilku wyróżniających się zabytków
architektury mennonickiej. Z Jantaru przemieszczamy się do Mikoszewa (domy podcieniowe, drewniane
o konstrukcji zrębowej: nr 55, z ok. 1800 r., dom parterowy, z ryzalitem wspartym na sześciu
kolumnach; nr 68, z XIX w.) a następnie do Przemysława gdzie znajdują się zarówno domy podcieniowe
jak i zagrody gburskie.

Fot. 37 Przemysław – dom podcieniowy

Źródło: www.marienburg.pl

Potem zmierzamy do Izbisk gdzie odwiedzamy dom nr 13, podcieniowy, z częściowo konstrukcją
szachulcową, z 1778 r. a następnie do Żuławek (domy podcieniowe, murowany kościół z 1841 roku).
Kolejnym etapem naszej wędrówki jest Drewnica z pięknie zachowanym domem podcieniowym i
wiatrakiem typu koźlak. Z Drewnicy udajemy się pieszo Bus dowozi nas pod sam wał Wisły i dalej
udajemy się pieszo, po wale, do Gdańskiej Głowy (odległość 3 km), która jest historyczną nazwą miejsca,
gdzie rozgałęziają się wody rzeki Wisły i Szkarpawy.
Fot. 38 Żuławski – dom podcieniowy

Źródło: www.marienburg.pl

Miejsce niezwykle ważne z punktu widzenia historii, dla swobodnej żeglugi do Gdańska. Obecnie
znajduje się tu czynna śluza, którą można zwiedzać, ale występuje tu potrzeba chociażby częściowej
odbudowy historycznych umocnień, które stałyby się wielką atrakcją turystyczną.
Fot. 39 Śluza Gdańska Głowa

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Tu kończy się nasz pakiet „Mennonickie impresje”. Powracamy do miejsca zakwaterowania
Trasa pakietu w skrócie:

Niedźwiedzica (bus, zwiedzanie 0,5 h)
Niedźwiedzica – Nowy Dwór Gdański (bus 0,5 h)
Nowy Dwór Gdański (zwiedzanie Muzeum Żuławskiego 1,5 h)
Nowy Dwór Gd. – Żelichowo (kajaki rzeka Tuga 1,0 h)
Żelichowo – cmentarz pomennonicki, średniowieczny kościół (razem 1,0 h)
Żelichowo – Tujsk (bus, objazd: domy gburskie, zagrody holenderskie) – Jantar (0,5 h)
obiad w Jantarze (1,0 h) – tradycyjna degustacja wódki Mahandel
Jantar – Mikoszewo – Przemysław – Izbiska – Żuławki – Drewnica (bus, domy podcieniowe, gburskie i
holenderskie, zwiedzanie – 1,0 h)
Drewnica - Gdańska Głowa (spacer po wale Wisły, zwiedzanie śluzy 1,0 h)
Powrót do miejsca zakwaterowania
Udostępnienie pakietu wymaga wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych:
➢
➢

Odbudowa zarysu umocnień historycznej twierdzy w Gdańskiej Głowie (1.600.000,-)
Budowa przystani w Nowym Dworze Gdańskim (600.000,-)

➢
➢

Budowa pomostu w Żelichowie oraz stopni zejściowych (60.000,-)
Odbudowa domu podcieniowego, wyposażenie, udostępnienie (300.000,-)

Pakiet: Morze nasze morze (7 h)
Pakiet „Morze nasze morze” jest skierowany głównie do tych turystów, dla których istotny jest kontakt
z akwenami wodnymi, a w szczególności z akwenami Żuław oraz Bałtykiem i Zalewem Wiślanym. W
ramach pakietu zamierzamy przedstawić turyście przede wszystkim piękno obszarów przyległych do
tych akwenów wodnych i umożliwić im nieustanny kontakt z wodami. Naszą wycieczkę rozpoczynamy
od przeprawy promowej Świbno – Mikoszewo, gdzie mamy okazje zapoznać się z historią Przekopu
Wisły – największej ówczesnej budowli inżynierskiej Europy (1895 r.). W Mikoszewie możemy jeszcze
odnaleźć pomnik ofiar obozu w Stutthofie oraz przykład drewnianego i ceglanego budownictwa
regionalnego (przy ulicy Gdańskiej). Z Mikoszewa jedziemy busem wzdłuż Zatoki Gdańskiej przez
miejscowości Jantar, Stegnę, Sztutowo i zatrzymujemy się w Kątach Rybackich.

Fot. 40 Przeprawa promowa Świbno - Mikoszewo

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Miejscowość ta jest bardzo atrakcyjnie położona u nasady Mierzei Wiślanej, gdzie wjeżdżamy do portu.
Tu znajduje się warte odwiedzenia Muzeum Zalewu Wiślanego z atrakcyjnymi eksponatami.

Fot. 41 Muzeum Zalewu Wiślanego

Źródło: www.cmm.pl

Po wyjściu z muzeum, kierujemy się w kierunku nabrzeża portowego, gdzie czeka na nas statek białej
floty, który zabierze nas na godzinny rejs po Zalewie Wiślanym.

Fot. 42 Widok na Zalew Wiślany

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Po powrocie z rejsu, jeszcze na terenie portu, przesiadamy się na rowery i udajemy się w podróż nad
otwarte morze ulicą Morską a następnie skręcamy w kierunku Sztutowa.

Fot. 43 Kąty Rybackie z lotu ptaka

Źródło: Urząd Gminy w Sztutowie

Na plaży morskiej możemy zauważyć, że zalew różni się od otwartego morza zdecydowanie mniejszym
falowaniem. Następnie wkraczamy na obrzeże rezerwatu kormoranów. Tu robimy krótką sesję zdjęciową
i obserwacyjną. Dalsza trasa prowadzi do Sztutowa
Fot. 44 Kormoran w rezerwacie ornitologicznym „Kąty Rybackie”

Źródło: www.nad-morze.eu

Po przybyciu do Sztutowa zapoznajemy się z historią miejscowości związanej także z pobytem Artura
Schopenhauera oraz zwiedzamy Muzeum Stutthof.
Fot. 45 Sztutowo – teren obozu zagłady

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

W Sztutowie udajemy się do przystanku Żuławskiej Kolejki Dojazdowej, która od kilku lat funkcjonuje
jako lokalna atrakcja turystyczna, przewożąc turystów na trasie Nowy Dwór Gdański – Sztutowo –
Mikoszewo. Udajemy się w podróż w przeszłość (całe Żuławy były w taki sposób skomunikowane) i 45
minutach dojeżdżamy do Mikoszewa. Tu kończą się atrakcje naszego pakietu „Morze nasze morze”.

Fot. 46 Żuławska Kolej Dojazdowa

Źródło: www.zkd-zulawy.republika.pl

Trasa pakietu w skrócie:

Świbno – Mikoszewo (przejazd promem 0,5 h)
Mikoszewo – Stegna – Kąty Rybackie (autokar, legendy żuławskie 0,75 h)
Muzeum Zalewu Wiślanego (zwiedzanie 0,75 h)
Wycieczka statkiem po Zalewie Wiślanym (1,0 h)
Obiad (1 h)
Kąty Rybackie – otwarte morze – rezerwat kormoranów i czapli siwej – Sztutowo (rower 1,25 h)
Sztutowo – informacja o obozie koncentracyjnym, ew. zwiedzanie (1 h)
Sztutowo – Stegna – Mikoszewo (kolej wąskotorowa 0,75 h)
Powrót do miejsca zakwaterowania
Udostępnienie pakietu wymaga wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych:
➢
➢

Odbudowa zarysu umocnień historycznej twierdzy (1.600.000,)
Budowa 2 zakrytych wiat dla obserwacji ptaków (40.000,)

Pakiet: Szlak Zalew Wiślany – Wisła (8 h)
Pakiet „Zalew Wiślany – Wisła” adresowany jest do turystów, których ciekawią zarówno drogi wodne
Żuław jak i zabytki hydrotechniczne. W ramach tego pakietu chcemy przepłynąć znaczny odcinek rzeki
Szkarpawy oraz odwiedzić dwa ważne fragmenty sieci wodnej Żuław, w postaci: węzła wodnego w
Rybinie oraz Śluzy Gdańska Głowa.
Naszą wędrówkę rozpoczynamy w Marzęcinie, gdzie udajemy się do pozostałości dawnych wrót
przeciwsztormowych, które zabezpieczały Żuławy przed zalaniem ze strony Zalewu Wiślanego.
Fot. 47 Marzęcino – budownictwo regionalne

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Z Marzęcina przejeżdżamy busem do Osłonki, gdzie powstaje nowa przystań jachtowa w ramach
programu „Pętla Żuławska”. Tu wsiadamy na statek, który poprowadzi nas Szkarpawą przez

zabudowania Osłonki następnie Chełmka do Rybiny. Ten 13–to kilometrowy odcinek rzeki pokazuje nam
typowy żuławski krajobraz rzeczny z pojedynczymi zabudowaniami znajdującymi się w pobliżu rzeki.

Fot. 48 Szkarpawa – widok z rzeki

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Po około 1,5 godz. pobytu na rzece Szkarpawie dopływamy do Rybiny, gdzie krzyżuje się kilka rzek
(węzeł wodny): Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Tuga i Linawa.

Fot. 49 Rybina – węzeł wodny

Źródło: www.opitz.pl

W Rybinie wysiadamy ze statku, jemy obiad. Następnie zwiedzamy węzeł wodny i jego budowle
hydrotechniczne a także leżącą w pobliżu stację pomp w Chłodniewie.

Fot. 50 Rybina – przepompownia Chłodniewo

Źródło: forum.dawnygdansk.pl

Z Chłodniewa jedziemy mało uczęszczaną drogą przez Świerznicę, Broniewo i Żuławki (gdzie możemy
chwilę się zatrzymać dla obejrzenia domu podcieniowego) i dojeżdżamy do śluzy w Gdańskiej Głowie
(łącznie ok. 19 km). Tu zwiedzamy śluzę i odrestaurowane w przyszłości historyczne umocnienia
wybudowane przez Gdańszczan i rozbudowane przez Szwedów w okresie wojen szwedzkich. Przez
Gdańską Głowę biegnie nieoznakowany szlak rowerowy, który po wybudowaniu i oznakowaniu będzie
pełnił rolę trasy turystycznej dla osób chcących udać się w okolicę Mikoszewa i Wyspy Sobieszewskiej.
Tą trasę o długości ok. 8 km pokonujemy w przeciągu godziny, mając po lewej stronie ujście Wisły.

Fot. 51 Śluza Gdańska Głowa

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

W połowie drogi mijamy ujście Martwej Wisły ze śluzą w Przegalinie. Po dojechaniu do Mikoszewa
obejrzymy pokaz obróbki bursztynu z możliwością zakupu przykładowych wyrobów, następnie
przeprawiamy się promem na drugi brzeg i kończymy imprezę.

Fot. 52 Widok na ujście Wisły z Gdańskiej Głowy

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Trasa pakietu w skrócie:

Marzęcino - wrota wodne (zwiedzanie pieszo 0,5 h)
Marzęcino – Osłonka (bus 0,25 h)
Osłonka – zwiedzanie stacji pomp (0,75 h)
Osłonka – Chełmek – Rybina (statek, historia Żuław, legendy żuławskie 1,5 h)
Obiad (1,0 h)
Rybina - zwiedzanie węzła wodnego oraz przepompowni Chłodniewo (1,5 h)
Rybina – Żuławki - Gdańska Głowa (bus 0,5 h)
Gdańska Głowa (zwiedzanie 0,5 h)
Gdańska Głowa – Mikoszewo (rower, prezentacja obróbki bursztynu 1,0 h)
Mikoszewo – Świbno (prom 0,5 h)
Powrót do miejsca zakwaterowania

Udostępnienie pakietu wymaga wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych:
➢
➢

Odbudowa zarysu umocnień historycznej twierdzy (1.600.000,-)
Budowa trasy rowerowej 7 km (2.100.000,-)

Pakiet: Szlak Elbląg – Zalew Wiślany 8,5 h
Pakiet „Szlak Elbląg – Zalew Wiślany” adresowany jest do aktywnie wypoczywających turystów, którzy
jednoczenie mają zamiar realizować swoje pasje związane z zainteresowaniami przyrodniczymi. W
niniejszym pakiecie jest także duża dawka informacji i obserwacji związanych z atrakcyjnością wodniacką
obszaru „Małej
Fot. 53 Muzeum archeologiczno – historyczne w Elblągu

Źródło: www.poland24h.pl

Pętli Żuławskiej” oraz związanych z mnogością zabytków kultury materialnej tego obszaru.
Naszą jednodniową wędrówkę rozpoczynamy w Elblągu, który zwiedzamy od strony portu.
Fot. 54 Starówka w Elblągu

Źródło: www.poland24h.pl

Najpierw udajemy się do Muzeum Elbląskiego, które mieści się w pobliżu portu. Siedzibą muzeum,
otwartego w 1954 roku, są budynki polskiego gimnazjum humanistycznego z XVI w., wzniesione na
terenie podzamcza i zamku krzyżackiego z XIII w. Muzeum specjalizuje się w gromadzeniu zabytków

historii i sztuki szczególnie uwzględniające region elbląski. Po zwiedzeniu muzeum spacerujemy przez
odbudowaną starówkę i zwiedzamy następnie katedrę św. Mikołaja z połowy XIII w.
Po spacerze wracamy do portu, gdzie czeka na nas statek żeglugi śródlądowej, którym wypływamy w
rejs na Zatokę Elbląską.
Fot. 55 Bulwar nad rzeką Elbląg

Źródło: Urząd Miasta w Elblągu

Płyniemy rzeką Elbląg, która jest fragmentem drogi wodnej na Zalew Wiślany i dalej do Kaliningradu.
Jeszcze na terenie miasta możemy zobaczyć odchodzący od rzeki Kanał Jagielloński, który jest
najstarszym kanałem na Pomorzu (wybudowany w 1483 r.) i stanowi alternatywne połączenie Elbląga
z Zalewem Wiślanym.

Fot. 56 Kanał Jagielloński uchodzi do rzeki Nogat

Źródło: www.zalewwislany.pl

Od Elbląga do Zatoki Elbląskiej musimy pokonać odcinek ok. 5 km. Tuż przed wpłynięciem na tereny
zalewu mijamy most zwodzony i wpływamy na teren rezerwatu „Zatoka Elbląska”, który został
utworzony w 1991 roku, w celu ochrony ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk. Powierzchnia
rezerwatu przyrody obejmuje wody Zatoki Elbląskiej oraz fragment tzw. "Złotej Wyspy". Wpływamy
następnie na obszar zatoki i przemieszczamy się torem wodnym na Zalew Wiślany.

Fot. 57 Zatoka Elbląska - część północna

Źródło: www.zalewwislany.pl

Po krótkiej wizycie na zalewie wracamy tą samą trasą i zatrzymujemy się w
miejscowości Nowakowo, gdzie istnieją obecnie pomosty, ale bez możliwości zejścia
na ląd. Należy takie zejście dobudować i przebudować pomosty na przystań. W tym
miejscu opuszczamy statek i udajemy się busem na objazd Wyspy Nowakowskiej przez
miejscowość Ujściel do Złotej Wyspy (teren rezerwatu), a następnie przez Cieplice do
Kępin Wielkich (długość trasy ok. 15 km).

Fot. 58 Rezerwat przyrody „Zatoka Elbląska” – Wyspa Nowakowska

Źródło: www.portel.pl, fot A. Baranowska

W Kępinach Wielkich jemy obiad. Następnie w okolicach mostu zwodzonego przesiadamy się na kajaki
i udajemy się w podróż do Osłonki, do ujścia Kanału Panieńskiego (odległość ok. 5 km).

Fot. 59 Kępiny Wielkie – pomost w okolicy mostu zwodzonego

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

W Osłonce zwiedzamy przepompownię i udajemy się w kolejną podróż, tym razem na rowerze. Mamy
do pokonania odcinek drogi do Marzęcina, gdzie chcemy obejrzeć pozostałości dawnych wrót
przeciwpowodziowych (odległość ok. 4,5 km). Tu kończy się nasza dzisiejsza wycieczka.

Fot. 60 Marzęcino – pozostałości wrót przeciwsztormowych

Źródło: www.chem.univ.gda.pl

Trasa pakietu w skrócie:

Elbląg - starówka, katedra, Muzeum Elbląskie (zwiedzanie pieszo - 1,5 h)
Elbląg port – rzeka Elbląg – Zatoka Elbląska – Nowakowo (statek 1,0 h)
Nowakowo – Złota Wyspa – Cieplice – Kępiny Wielkie (rower 1,5 h)
Obiad (1,0 h)
Kępiny Wielkie – Osłonka (kajaki + zwiedzanie przepompowni 1,5 h)
Osłonka – Marzęcino (rower + zwiedzanie 1,25 h)
Powrót do miejsca zakwaterowania

Udostępnienie pakietu wymaga wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych:
➢
➢
➢

Budowa przystani w Nowakowie (600.000,-)
Rozbudowa pomostu w Kępinach Wielkich ( 60.000,-)
Budowa parkingu w Kępinach Wielkich (100.000,-)

Pakiety dwudniowe
Założeniem do konstrukcji pakietów dwudniowych jest uwzględnienie w nich najistotniejszych
elementów zawierających w sobie cechy marki danego obszaru. W naszym mniemaniu tymi cechami są
przede wszystkim: wszystko elementy związane z kulturą i tradycją mennonicką oraz elementy
geograficzno - środowiskowe.
Pakiet: Mennonitą być (kultura mennonicka w dwa dni)
Pakiet „Mennonitą być” adresowany jest do turysty, który szczególnie interesuje się folklorem Żuław i
jego historycznymi mieszkańcami. Jest także miłośnikiem aktywnego wypoczynku ze szczególnym
uwzględnieniem akwenów wodnych.
Nasza imprezę rozpoczynamy od mocnego akordu w postaci pobytu w Muzeum Żuławskim w Nowym
Dworze Gdańskim. Muzeum, które znajduje się w starej mleczarni, dokumentuje przede wszystkim
historię Mennonitów. Poznamy tu ich dokonania, dorobek materialny a także bardzo interesujące
lapidarium płyt nagrobnych. Jedną ze znakomitych mennonickich tradycji jest tradycja picia Machandla.

TRADYCJA PICIA WÓDKI MACHANDEL Z 1776 ROKU
Nad Motławą położony

Pestka niechaj sobie brzdęknie

Gdańsk rozkwita niby kwiat,

Na kielicha pustym dnie,

A Machandel ze śliweczką

A do końca ceremonii

Pije tutaj każdy chwat.

Jeszcze masz czynności dwie.

Jakże czysta to nalewka

Ponad pestką, co w kielichu,

Którą trzyma Twoja dłoń,

Jak tradycja mówi nam,

Od Machandla dwóch kropelek

Podnieś zbędną wykałaczkę

Nie rozpali Ci się skroń.

I przed swoim nosem złam.

Weź śliweczkę między zęby,

Po złamaniu złóż przy pestce,

Język niech ją zręcznie pchnie,

Dając zakończenia znak,

Tak by pestki kształt okrągły

Bo gdańszczanie swój Machandel

Pod policzkiem znalazł się.

Tu od wieków piją tak.

Teraz możesz wypić do dna

Przekład z niemieckiego:

Machandelek jako trza,

prof. Andrzej Januszajtis

Sznaps Stobbego, iskra bogów

Tekst i muzyka: Andrzej Starzec

Wielką sławę w świecie ma.

Po pobycie w Muzeum Żuławskim udajemy się busem do miejscowości Żelichowo, położonej
nad Tugą, w odległości ok. 5 km od Nowego Dworu Gdańskiego, gdzie mieści się tzw. Cmentarz
Jedenastu Wsi, składających się z różnych elementów nagrobnych Mennonitów. Obok jest
piękny zabytkowy – średniowieczny kościół oraz dom podcieniowy w trakcie renowacji.
W Żelichowie wsiadamy do podstawionych kajaków i udajemy się rzeką Tugą do Rybiny (ok.
9 km). Po drodze mijamy Tujsk, który wyróżnia się zabudową tzw. ulicówki drewnianej. W
miejscowości znajduje się także most zwodzony na rzece. W Rybinie krzyżuje się kilka rzek
(węzeł wodny): Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Tuga i Linawa oraz znajduje się stacja pomp
Chłodniewo – również warta odwiedzin.

Fot. 61 Żelichowo – Cmentarz Jedenastu Wsi

Źródło: www.e-przewodniki.pl

W Rybinie przesiadamy się na statek rzeczny, który zawiezie nas do Kątów Rybackich (odległość ok. 16
km). Płyniemy teraz Wisłą Królewiecką – mijamy miejscowości Grochowo I, Grochowo II i wreszcie
Sztutowo.

Fot. 62 Kolejowy most obrotowy w Rybinie

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Po drodze musimy przepłynąć pod mostem zwodzonym w Sztutowie, gdzie kręcono sceny do filmu
„Czterej pancerni i pies”.
Fot. 63 Sztutowo przystań i most zwodzony

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Po dopłynięciu do Kątów Rybackich (ostatni odcinek płyniemy już po wodach Zalewu Wiślanego)
udajemy się na obiad a po obiedzie zwiedzamy położone niedaleko portu Muzeum Zalewu Wiślanego.
Fot. 64 Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich

Źródło: www.turystyka.kz1.pl

Po wizycie w muzeum przesiadamy się do busa i jedziemy do miejscowości Stegna (odległość ok. 9 km),
mijając po drodze Sztutowo. W Stegnie udajemy się na spacer ulicami Gdańską i Sikorskiego, gdzie
obejrzymy interesujące regionalne domy drewniane a w końcu zwiedzamy bardzo ciekawy kościół z
1682 roku o budowie szachulcowej z pięknym wnętrzem.
Fot. 65 Stegna - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Źródło: www.turfoto.info

O już ostatni punkt dzisiejszego programu. Wracamy do Nowego Dworu Gdańskiego (odległość ok. 16
km). Po kolacji zapoznajemy się z tradycją picia Machandla.
Drugiego dnia zaczynamy naszą wędrówkę od przejazdu do miejscowości Rybina (odległość ok. 10
km), gdzie zwiedzamy cały węzeł wodny a także lokalną przepompownię Chłodniewo.
Fot. 66 Zlot żeglarski w Rybinie

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Teraz zmieniamy środek lokomocji i udajemy się rowerem do Jantara. Jedziemy mało uczęszczaną drogą
gminną, oznaczoną także jako szlak rowerowy, wzdłuż żuławskich polderów, poprzecinanych rowami
odwadniającymi oraz rzędami starych wierzb sadzonych jeszcze przez mennonitów. Dojeżdżamy po
około godzinie do miejscowości Jantar znanej z Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu i z Muzeum
Bursztynu. Krótko zwiedzamy muzeum z ciekawymi eksponatami bursztynu i narzędziami służącymi do
poławiania kruszcu.
Fot. 67 Ulotka z Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w 2002 r.

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Po wizycie w muzeum udajemy się kolejką wąskotorową do miejscowości Mikoszewo (odl. ok.
10 km), gdzie oglądamy stare budownictwo regionalne, a w tym starą karczmę, potem idziemy
na dłuższy spacer wzdłuż ujścia Wisły do rezerwatu „Mewia Łacha”. Wędrówka nasza prowadzi
wzdłuż Wisły aż do tzw. ostatniej mili rzeki. Jest to wyjątkowy w skali Europy przypadek gdzie
każdy może dotrzeć do ostatniego metra ujścia tak dużej rzeki jaką jest Wisła. Po dotarciu do
końca rzeki idziemy dalej plażą w kierunku wschodnim i po pokonaniu około 500 m skręcamy
w kierunku Mikoszewa. Cała trasa liczy ok. 4 km i pokonamy ją w ciągu ok. 1,5 godz.
Fot. 68 Widok ujścia Wisły do morza (na wprost rez. „Mewia
Łacha”)

Źródło: www.mierzeja.pl

Teraz czeka nas posiłek w Mikoszewie, po którym udajemy się busem do Żuławek i Drewnicy
(odległość ok. 7 km), gdzie zwiedzamy domy podcieniowe i stary wiatrak koźlak. Bus dowozi
nas pod sam wał Wisły i dalej udajemy się pieszo, po wale, do Gdańskiej Głowy (odległość 3
km), która jest historyczną nazwą miejsca, gdzie rozgałęziają się wody rzeki Wisły i Szkarpawy.
Miejsce niezwykle ważne z punktu widzenia historii, dla swobodnej żeglugi do Gdańska.
Obecnie znajduje się tu czynna śluza, którą można zwiedzać, ale występuje tu potrzeba
chociażby częściowej odbudowy historycznych umocnień, które stałyby się wielką atrakcją
turystyczną.

Fot. 69 Wisła w otoczeniu Gdańskiej Głowy

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Z Gdańskiej Głowy podjeżdżamy busem do Niedźwiedzicy (odległość ok. 5 km), gdzie
zwiedzamy okazały dom podcieniowy i cmentarz mennonicki a następnie miejsce pobytu króla
szwedzkiego Karola Gustawa, który leczył tu swoje rany podczas wojen szwedzkich. To już
ostatni wydarzenie w ramach dwudniowego pakietu „Mennonitą być” i wracamy do miejsca
zakwaterowania w Nowym Dworze Gdańskim (odległość ok. 13 km).
Trasa pakietu w skrócie:
Przyjazd wieczorem do Nowego Dworu Gdańskiego
Dzień pierwszy:
Śniadanie i zwiedzanie Muzeum Żuławskiego (1,0 h)
Przejazd busem drogą nr 502 do Żelichowa - zwiedzanie kościoła, domu podcieniowego i Cmentarza
11 wsi – (0,5 h)
Żelichowo – Rybina, zwiedzanie węzła wodnego i przepompowni (kajaki - 1,5 h)
Rybina – Kąty Rybackie (przejazd statkiem – 1,5 h)
Kąty Rybackie, obiad – (1,0 h)
Kąty Rybackie - zwiedzanie Muzeum Zalewu Wiślanego (1,0 h)
Przejazd do Stegny (0,25 h), spacer ul. Gdańską, Sikorskiego (domy drewniane) i zwiedzanie kościoła
(bus 1,0 h)
Powrót do miejsca zakwaterowania (bus 0,5 h)
Kolacja (1,0 h)
Po kolacji poczęstunek i tradycja picia wódki Machandel (1,5 h)
Dzień drugi:
Śniadanie
Przejazd z Nowego Dworu do Rybiny (autokar 0,5 h)
Rybina - zwiedzanie węzła wodnego i przepompowni (0,5 h)
Rybina – Jantar (rower 1,0 h)
Przejazd kolejką wąskotorową do Mikoszewa (0,5 h)
Mikoszewo - obejrzenie starej karczmy, przejście do rezerwatu „Mewia Łacha” i powrót (1,5 h)
Obiad w Mikoszewie (1,5 h)

Mikoszewo – Drewnica, przejazd busem (zwiedzamy domy podcieniowe i wiatrak – 1,0 h)
Drewnica – Gdańska Głowa przejście pieszo wałem Wisły, zwiedzanie Śluzy (1,0 h)
Gdańska Głowa – Niedźwiedzica (przejazd bus, zwiedzanie domu podcieniowego – 0,5 h)
Powrót z Niedźwiedzicy do Nowego Dworu Gdańskiego – bus (0,5 h)
Zakończenie imprezy

Udostępnienie pakietu wymaga wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych:
➢
➢
➢
➢

Budowa pomostu w Żelichowie oraz stopni zejściowych ( 60.000,-)
Odbudowa domu podcieniowego, wyposażenie, udostępnienie (300.000,-)
Wykonanie tablicy pamiątkowej pobytu króla szwedzkiego Karola Augusta (5.000,-)
Odbudowa zarysu umocnień historycznej twierdzy Gdańska Głowa (1.600.000,-)

Pakiet: Daj się zaskoczyć Żuławom
Pakiet „Daj się zaskoczyć Żuławom” jest skierowany do tych turystów, którzy mają ugruntowane i
stereotypowe widzenie Żuław, kojarzonych z depresją i monotonnym krajobrazem pól i rowów
odwadniających. Chcemy w tym pakiecie zaoferować turystom inne, nowe spojrzenie na atrakcje,
historię i kulturę w obszarze „Małej Pętli Żuławskiej”. Nasza wycieczka bierze początek w miejscowości
Stegna. Tu po śniadaniu udajemy się na spacer ulicami Gdańską i Sikorskiego, gdzie znajdują się
atrakcyjne domy drewniane objęte ochrona konserwatorską. Następnie przechodzimy do kościoła z 1682
roku, o budowie szachulcowej, z pięknym wnętrzem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tu
wysłuchamy krótkiego koncertu organowego. Mało znaną historią Stegny jest fakt odbycia się tu w 1465
roku trzykrotnych negocjacji pokojowych pomiędzy Zakonem NMP a Rzeczpospolitą, którym ze strony
polskiej przewodniczył kronikarz Jan Długosz. Negocjacje te doprowadziły do podpisania pokoju w
Toruniu w następnym roku.
Fot. 70 Stegna – wnętrze kościoła pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa

Źródło: www.turfoto.info

Ze Stegny udajemy się następnie kolejką wąskotorową do Sztutowa. Tu przechodzimy spacerem pod
dom rodzinny Schopenhauerów, którzy w latach 1714 – 1725 dzierżawili majątek sztutowski Artura

Schopenhauera, słynnego filozofa, który sam też w dzieciństwie często tu przyjeżdżał. Należy także
zaznaczyć datę roku 1716, gdy w Sztutowie gościł car Piotr I z żoną Katarzyną.
Fot. 71 Artur Schopenhauer

Źródło: static.newworldencyclopedia.org

Ze Sztutowa udajemy się statkiem Wisłą Królewiecką i dalej przez fragment Zalewu Wiślanego do Kątów
Rybackich (odległość ok. 8 km). Tu przechodzimy do pobliskiego Muzeum Zalewu Wiślanego, Po wizycie
w muzeum udajemy się na zasłużony obiad. Po obiedzie jedziemy busem dalej na wschód do Krynicy
Morskiej (odległość ok. 15 km), jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc na mierzei.
Fot. 72 Mierzeja Wiślana z lotu ptaka

Źródło: Urząd Miasta w Krynicy Morskiej

Tu po chwili spaceru po mieście, udajemy się na zwiedzanie latarni morskiej o wysokości 27 m. Jest to
wspaniały punkt obserwacyjny. Tu aż prosi się o sesję zdjęciową Bałtyku i Zalewu Wiślanego, a przy
dobrej widoczności zobaczymy także Tolkmicko a nawet Frombork.

Fot. 73 Krynica Morska - latarnia

Źródło: www.polskaniezwykla.pl

Z Krynicy Morskiej udajemy się na granicę polsko-rosyjską (odległość ok. 17 km) przejeżdżając koło
najwyższej w Polsce wydmy „Wielbłądzi Garb” oraz przez miejscowość Piaski, gdzie mieści się Szkoła
Edukacji Ekologicznej. W pobliżu szkoły znajduje się dydaktyczna ścieżka przyrodniczo-kulturowa
składająca się z 9 przystanków o dł. 2 km, opatrzonych w tablice informacyjne, które opisują specyfikę
terenu pod względem przyrodniczym i kulturowym.
Fot. 74 Port w Krynicy Morskiej - Piaski

Źródło: Urząd Miasta w Krynicy Morskiej

Z Piasków udajemy się na granicę Unii Europejskiej (Rosja – obwód kaliningradzki), gdzie robimy sesję
zdjęciową. To już końcowy przystanek naszej eskapady w pierwszym dniu pakietu.

Fot. 75 Krynicy Morskiej – Piaski (na granicy polsko-rosyjskiej)

Źródło: Urząd Miasta w Krynicy Morskiej

Powracamy do miejsca zakwaterowania w Stegnie. Po kolacji czeka nas palenie ogniska i gawędy
historyczne wraz z degustacją wódki Machandel.
Drugi dzień pakietu turystycznego rozpoczynamy od przejażdżki rowerowej. Wyruszamy ze Stegny
ulicą Morską, następnie dojeżdżamy do oznakowanego żółtego szlaku i kierujemy się na zachód w
kierunku Jantara (odległość ze Stegny do Jantara ok. 7 km). W Jantarze kierujemy się drogą gminną na
północ i dojeżdżamy do plaży. Tu czeka na nas przygotowany odcinek plaży, na którym spróbujemy
pozbierać kawałki bursztynu. Każdy powinien coś uzbierać i tym samym uzyskuje prawo do certyfikatu
autentyczności zebranego bursztynu.
Fot. 76 Jantar - plaża

Źródło: www.mapofpoland.pl

Z Jantara zabiera nas bus i zawozi przez Mikoszewo i Przemysław do miejscowości Drewnica (odległość
ok. 9 km). Tu planujemy zapoznać uczestników wycieczki z dwoma zapomnianymi nieco faktami z historii

tej miejscowości. Pierwszym faktem jest pobyt w latach 1945 – 1952 rodziny noblisty Czesława Miłosza.
Należy więc usytuować tablicę pamiątkową na domu nr 115, gdzie zdarzenie miało miejsce.
Fot. 77 Noblista Czesław Milosz

Źródło: nobliści.bnet.pl

Inną, oryginalną, ciekawostką jest wybudowanie w Drewnicy fabryki farmaceutyków firmy PohlBoskamp w 1878 roku (obecnie w Niemczech), która zasłynęła z wyprodukowania pierwszej kapsułki
żelatynowej (nowość na rynku europejskim), która się nie rozpuszczała w żołądku ale w jelicie cienkim.
Firmę w 1919 roku przeniesiono do Gdańska.
Fot. 78 Drewnica – kompleks fabryki farmaceutyków (pocz. XX w.)

Źródło: Drewnica i okolice. Marek Koszelak

Z Drewnicy odbiera nas bus i zawozi do Gdańskiej Głowy (odległość ok. 3 km), gdzie zwiedzamy śluzę
i odrestaurowane w przyszłości historyczne umocnienia wybudowane przez Gdańszczan i rozbudowane
przez Szwedów w okresie wojen szwedzkich. Zapoznajemy się także z ciekawostkami tego miejsca
(słynna karczma) oraz z historią budowy tzw. Przekopu Wisły – największej budowli hydrotechnicznej
Europy w owym czasie.
Fot. 79 Historyczna zabudowa obronna w Gdańskiej Głowie

Źródło: archiwum Bałtyckiego Instytutu Gmin

Z Gdańskiej Głowy udajemy się busem do Niedźwiedzicy (odległość ok. 4 km) aby obejrzeć dom
podcieniowy z proponowaną tablicą pamiątkową pobytu króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa zwanego
Lwem Północy, który leczył się tu z ran wojennych w 1627 roku.
Fot. 80 Portret króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa

Źródło: www.vivatvasa.pl

Pobyt w Niedźwiedzicy był ostatnim elementem podróży w ramach pakietu „Daj się zaskoczyć Żuławom”.
Obecnie wracamy busem do miejsca zakwaterowania w Stegnie.

Trasa pakietu w skrócie:
Przyjazd wieczorem do Stegny
Dzień pierwszy:
Śniadanie i spacer po Stegnie, zwiedzanie kościoła (1,0 h)
Koncert organowy na zabytkowych organach (0,5 h)
Przejazd kolejka wąskotorową do Sztutowa (0,5 h)
Sztutowo – przejście do miejsc, w którym znajdował się dom rodziny Schopenhauerów, informacja o
tym miejscu (1,0 h)
Sztutowo – Kąty Rybackie (przejazd statkiem, zwiedzanie Muzeum Zalewu Wiślanego 2,0 h)
Obiad (1,5 h)
Przejazd busem z Kątów Rybackich do Krynicy Morskiej wizyta w porcie, zwiedzanie latarni morskiej
(1,0 h)
Przejazd na granicę Polsko – Rosyjską (sesja zdjęciowa – 1,0 h)
Powrót do miejsca zakwaterowania.
Kolacja (1,0 h)
Po kolacji palenie ogniska i gawędy historyczne (degustacja wódki Machandel - 1,5 h)
Dzień drugi:
Śniadanie
Przejazd rowerem nad morze – spacer wzdłuż brzegu do Jantara, zbieranie bursztynu, prezentacja
(1,5 h)
Przejazd busem do Drewnicy – wspomnienie o rodzinie noblisty Czesława Miłosza, pobyt 1945 – 1952,
(tablica pamiątkowa na domu nr 115 – 0,5 h)
Drewnica – wspomnienie o fabryce farmaceutycznej (1878 Pohl-Boskamp – 0,5 h)
Obiad (1,0 h)
Przejazd busem do Gdańskiej Głowy, obejrzenie makiety historycznych umocnień, historia miejsca (1,0
h)
Przejazd busem do Niedźwiedzicy, obejrzenie domu podcieniowego, tablica pamiątkowa pobytu króla
szwedzkiego Gustawa Adolfa, który leczył się z ran wojennych w 1627 r. (45 min)
Powrót do miejsca zakwaterowania (1,0 h)
Zakończenie imprezy
Udostępnienie pakietu wymaga wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych:
➢
➢
➢
➢
➢

Wykonanie tablicy pamiątkowej pobytu rodziny Schopenhauerów w Sztutowie (5.000,-)
Odbudowa zarysu umocnień historycznej twierdzy (1.600.000,-)
Wykonanie tablicy pamiątkowej pobytu rodziny noblisty Czesława Miłasza (5.000,-)
Wykonanie tablicy pamiątkowej o fabryce farmaceutycznej (1878) Pohl-Boskamp (5.000,-)
Wykonanie tablicy pamiątkowej pobytu króla szwedzkiego Karola Augusta (5.000,-)

Pakiet: „Mała Pętla Żuławska”

Pakiet „Mała Pętla Żuławska” jest skierowany głównie do turystów zaawansowanych w uprawianiu
sportów wodnych - szczególnie kajakarstwa, zarówno krajowych jak i zagranicznych, dla których istotne
jest przepłynięcie całego szlaku „Małej Pętli Żuławskiej”. Równolegle pakiet adresowany jest do turysty
wrażliwego na dorobek kultury materialnej Mennonitów i żuławskie zabytki hydrotechniczne. Turysta
taki powinien akceptować całodzienne obcowanie z wodą. W ramach pakietu zamierzamy także
przedstawić turyście ogromne możliwości infrastruktury turystycznej otoczenia, które jest gotowe na

przyjęcie nawet najbardziej wymagającego wędrowca. Pakiet przewiduje pokonanie całego szlaku
„Małej Pętli Żuławskiej” w ciągu dwóch dni.
Pierwszego dnia imprezy zamierzamy przepłynąć cały odcinek rzeki Szkarpawy od gdańskiej Głowy do
Osłonki (przepompownia). Długość tego odcinak wynosi 25,4 km.
Dzień pierwszy
Przybycie grupy wieczorem do Mikoszewo, gdzie po kolacji zapoznana zostaje z zasadami
obowiązującymi na spływie kajakowym, w tym z zasadami bezpiecznego pływania. Następnego dnia,
po śniadaniu, przejazd busem do Gdańskiej Głowy. To przy pomoście następuje przydział i zapoznanie
się ze sprzętem. Po zwodowaniu kajaków płyniemy w kierunku Drewnicy.
0,0 km. Śluza Gdańska Głowa zbudowana w 1895 r. Nazwa Gdańska Głowa, określała dawniej obszary
położone w widłach rzeki Wisły - Leniwki i Szkarpawy. Pierwsze, znane fortyfikacje na tym terenie w
postaci czterobastionowego szańca („fort carre"), zaprojektowanego przez Antoniego van Obberghena
wznieśli gdańszczanie około 1626 r. W 1627 r. zdobyli go Szwedzi i przystąpili do jego rozbudowy. W
1660 r. po podpisaniu pokoju oliwskiego miedzy obydwoma zwaśnionymi krajami, podjęto decyzję o
likwidacji twierdzy. Mimo to jeszcze w 1812 r. najbliższa jej okolica była obsadzona przez Francuzów
broniących Gdańska przed połączonymi siłami prusko – rosyjskimi. W II połowie XIX w. w trakcie
przebudowy ujścia Wisły, przesunięto jej koryto w tym miejscu, co wiązało się ze zniszczeniem resztek
dawnych umocnień. Obecnie postuluje się odbudowę umocnień dla celów turystycznych i edukacyjnych.

Fot. 81 Śluza w Gdańskiej Głowie

Źródło: archiwum bałtyckiego instytutu Gmin

3,0 km. Most zwodzony w Drewnicy. Przed mostem, po prawej stronie rzeki w Żuławkach dwa domy
podcieniowe. W Drewnicy wiatrak typu koźlak z 1718 roku oraz kilka domów gburskich oraz kościół
parafialny z XIX wieku z bogatym wyposażeniem, cmentarz przykościelny z zabytkowymi płytami
nagrobnymi i dwoma dzwonami (jeden z nich z 1583 r.) Za mostem w Drewnicy ma zostać wybudowana
przystań rzeczna.
15,0 km. Most zwodzony – obrotowy dla Żuławskiej Kolejki Dojazdowej (wąskotorowej), czynnej
jedynie w sezonie letnim. W normalnym stanie jest otwarty dla żeglugi. Po prawej stronie mijamy stacje
pomp w Chłodniewie uruchomiona w 1931 r. zastąpiła 38 pomp parowych i wiatrakowych.

Fot. 82 Drewnica – most zwodzony

Źródło: archiwum bałtyckiego instytutu Gmin

15,5 km. Rybina (węzeł wodny), mosty zwodzone na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej – niedawno
odbudowane o napędzie elektrycznym. Płynąc Szkarpawą, po lewej stronie rzeki napotykamy na
nowoczesna przystań rzeczną. Tu schodzimy na ląd i udajemy się na posiłek (obiad).
16,8 km. po prawej stronie rzeki mijamy ujście rzeki Tugi do Szkarpawy. Obok stanica wodna policji.
Fot. 83 Ujście rzeki Tugi do Szkarpawy

Źródło: www.zalewwislany.pl

19,0 km. Po prawej strony mijamy zabudowania wsi Chełmek. Po drodze można zaobserwować liczne
sieci stawne i żaki do połowu ryb.
25,3 km. Stacja pomp Osłonka została utworzona w 1942 r. po połączeniu w całość 32 polderów, które
dotychczas były odwadniane przez niezależne pompy lub wiatraki. Całkowite osuszanie polderów po ich
zalaniu w 1945 roku miedzy Wisłą i Nogatem trwało do połowy lat 50. W Osłonce zaplanowano
wybudowanie portu rzecznego w ramach projektu „Pętla Żuławska”.
25,4 km. Ujście Szkarpawy do Zalewu Wiślanego. Możliwość obserwacji dużej ilości gniazdującego tu
ptactwa wodnego.

Tu kończy się pierwszy dzień spływu w ramach pakietu „Mała Pętla Żuławska”. Udajemy się na nocleg
do pobliskiego Marzęcina. Po kolacji
Fot. 84 Ujście rzeki Szkarpawy do Zalewu Wiślanego

Źródło: www.zalewwislany.pl

Dzień drugi
Drugiego dnia obcowania na obszarze „Małej Pętli Żuławskiej” zamierzamy przepłynąć odcinek
Zalewu Wiślanego z Osłonki do ujścia Wisły Królewieckiej, spłynąć Wisłą Królewiecką do
Rybiny i ujścia rzek Tugi, a następnie rzeką Tuga dopłynąć do Nowego Dworu Gdańskiego.
Długość tego odcinak wynosi 30,6 km.
Po śniadaniu udajemy się na zwiedzanie okazałych wrót wodnych z 1884 r., pozostałości
konstrukcji hydrotechnicznej, które dawniej broniły Żuław Elbląskich przed powodziami.
Wracamy do Osłonki, gdzie wodujemy kajaki i wyruszamy w drugi etap naszej podróży.
0,0 km. Osłonka – wypływamy na wody Zalewu Wiślanego w kierunku ujścia Wisły
Królewieckiej.
5,0 km. We wsi Kobyla Kępa możemy zrobić krótki postój. W pobliżu znajduje się stacja pomp.
9,9 km. Dopływamy do mostu zwodzonego w Sztutowie, za którym znajduje się przystań
rzeczna z restauracją. Robimy dłuższy postój przewidziany na konsumpcje obiadu. Dla
odwiedzających Sztutowo turystów oferowane są różne formy wypoczynku i rekreacji, a w
tym: wodna, plażowa, rowerowa i konna. Na terenie byłego obozu koncentracyjnego znajduje
się międzynarodowe Muzeum Stutthof. Mieszkał tu przez jakiś czas znany XIX-wieczny filozof
Artur Schopenhauer. Najważniejsze obiekty zabytkowe: to dawna szkoła, dawna piekarnia z
XVIII wieku oraz Kościół Parafialny pw. św. Wojciecha (początek XX w.), most zwodzony z
1934r., a także budynki mieszkalne z XIX w. w Sztutowie, Łaszce.

Fot. 85 Na Wiśle Królewieckiej

Źródło: archiwum bałtyckiego instytutu Gmin

16,5 km. Przybijamy kajakami do pomostu w Rybinie a następnie wpływamy w Szkarpawę,
aby dotrzeć do ujścia rzeki Tugi.
17,8 km. Wpływamy na rzekę Tugę i kierujemy się w górę rzeki do Nowego Dworu
Gdańskiego.
18,5 km. Napotykamy na wprost na zakręcie rzeki na wał oddzielający obecne koryto rzeki
od tzw. Starej Tugi.
19,8 km. Mijamy odgałęzienie kanału rzecznego do Tujska.
20,1 km. Przepływamy pod mostem zwodzonym w Tujsku. Miejscowość ta szczególnie znana
jest z posiadania dwóch linii historycznej zabudowy, tzw. ulicówkę i nadwodną, która
zachowała w pełni swój pierwotny wygląd. Są tutaj liczne domy drewniane także typu
holenderskiego. Wielką atrakcje może stanowić niezwykły układ hydrograficzny z sześcioma
założeniami portowymi i z 300-metrowym kanałem portowym.
23,8 km. Po lewej stronie rzeki mijamy zastawkę, która oddziela obecne koryto rzeki od tzw.
Starej Tugi.

Fot. 86 Tujsk – most zwodzony

Źródło: www.turystyka.gazeta.pl

26,8 km. Dopływamy do mostu w miejscowości Żelichowo, gdzie mieści się tzw. Cmentarz Jedenastu
Wsi, składających się z różnych elementów nagrobnych Mennonitów. Obok jest piękny greckokatolicki,
zabytkowy – średniowieczny kościół oraz dom podcieniowy w trakcie renowacji.

Fot. 87 Żelichowo - lapidarium

Źródło: www.marienburg.pl

29,9 km. Mijamy most kolejowy na rzece.
30,6 km. Nowy Dwór Gdański zwane jest ,,Stolicą Żuław’’. Poza otaczającymi je licznymi domami
podcieniowymi w jego obrębie umiejscowione są następujące zabytki: wybudowany w latach 1848-1851
w stylu neogotyckim kościół, zabytkowe domy konstrukcji szkieletowej z XVIII i XIX w., wieża ciśnień wybudowana w latach 1908-1909, jedna z najstarszych konstrukcji żelazobetonowych w Europie, dawna

fabryka wódek gatunkowych Stobbes Machandel - działająca od 1776 r., browar z 1784 r. W mieście
działa także Muzeum Żuławskie – umiejscowione w zabytkowej mleczarni.
Na wysokości kładki pieszej przy ulicy 3 Maja kończymy spływ.
Fot. 88 Nowy Dwór Gdański – widok na rzekę Tugę

Źródło: www.marienburg.pl

Trasa pakietu w skrócie:
Przyjazd wieczorem do Mikoszewa
Dzień pierwszy:
0,0 km. Śluza Gdańska Głowa
3,0 km. Most zwodzony w Drewnicy (0,5 h)
15,0 km. Rybina most zwodzony – obrotowy (1,5 h)
15,5 km. Rybina - węzeł wodny (obiad 1,0 h)
16,8 km. Ujście rzeki Tugi do Szkarpawy (0,2 h)
19,0 km. Zabudowania wsi Chełmek (0,8 h)
25,3 km. Stacja pomp Osłonka (2,0 h)
25,4 km. Ujście Szkarpawy do Zalewu Wiślanego
Klarowanie kajaków
Osłonka – Marzęcino, bus (5 km – 0,25 h)
Kolacja (degustacja wódki Machandel - 1,5 h)
Dzień drugi:
Śniadanie
Po śniadaniu zwiedzanie wrót wodnych z 1884 r. (0,25 h)
Marzęcino – Osłonka (bus, 5 km – 0,25 h), wodowanie kajaków
0,0 km. Osłonka – Zalew Wiślany
5,0 km. Kobyla Kępa, krótki postój (1,75 h)
9,9 km. Most zwodzony w Sztutowie, obiad (1,25 h)
16,5 km. Rybina - ujście rzeki Tugi (1,5,0 h)
17,8 km. Wpływamy na rzekę Tugę (0,25 h)
18,5 km. Wał tzw. Starej Tugi (0,25 h)
19,8 km. Odgałęzienie kanału rzecznego do Tujska (0,25 h)
20,1 km. Most zwodzony w Tujsku (0,2 h)
26,8 km. Most w miejscowości Żelichowo (1,5 h)
29,9 km. Most kolejowy na rzece Tudze (1,0 h)

30,6 km. Nowy Dwór Gdański (0,1 h)
Zakończenie imprezy
Udostępnienie pakietu wymaga wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa
Budowa

pomostu cumowniczego w Izbiskach i Chorążówce (120.000,-)
pomostu cumowniczego przy moście w Osłonce (60.000,-)
pomostu cumowniczego przy moście w Chełmku (60.000,-)
parkingu w Marzęcinie (300.000,-)
pomostu cumowniczego w Kobylej Kępie (60.000,-)
pomostu cumowniczego przy moście w Tujsku i Żelichowie (120.000,-)

6.Rozwinięcie sieci połączeń komunikacji wodnej na obszarze Pętli Żuławskiej.

Możliwe trasy komunikacji wodnej
Gdańsk – Mikoszewo – Gdańsk 23 km
Przegalina – Kąty Rybackie – Przegalina 35 km
Malbork – Tczew – Malbork 42 km
Elbląg – Malbork – Elbląg 38 km
Gniew – Gdańsk (Przegalina) – Gniew (przez Tczew) 59 km
Gdańsk (Przegalina)– Elbląg – Gdańsk 58 km
Elbląg – Krynica Morska – Elbląg 24 km
Tolkmicko – Krynica Morska – Tolkmicko 8 km
Frombork – Krynica Morska – Frombork 17 km

Braniewo – Nowa Pasłęka – Braniewo 9 km
Nowa Pasłęka – Piaski – Nowa Pasłęka 9 km
Konieczność zgrania przyjazdów statków do poszczególnych miejscowości z komunikacją szynową
lub autobusową.
Newralgiczne miejsca, to: Krynica Morska, Piaski, Kąty Rybackie , Tolkmicko, Mikoszewo, Biała Góra,
Tczew i inne.
Konieczność uruchomienia promów pasażersko-samochodowych na Zalewie Wiślanym.
Połączenia zamawiane przez samorządy terytorialne lub instytucje działające w ich imieniu.
Umowa z operatorem statków na dofinansowanie do rentowności statku.
Jeżeli rentowność statku to sprzedaż np. 20 biletów (statek ma np. 100 miejsc), a wykupiono ich 15,
to dofinansowuje się 5 biletów danego rejsu.
Gdy sprzedaż wynosi np. 60 biletów - cały dochód pozostaje u armatora.
Rozliczeniu podlega rentowność w układzie np. tygodniowym. Sumujemy wszystkie rejsy oraz
sprzedane bilety. Jeżeli rejsów było np. 40 i sprzedano mniej niż 40 x 20 = 800, to różnica jest
dofinansowana przez zamawiającego.
Jeżeli sprzedano więcej niż 800 biletów to cały dochód pozostaje u armatora.

7.Wygenerowanie wydarzenia rozumianego jako Święto Pętli Żuławskiej.
Nie udało się wypracować formuły tzw. Święta Pętli Żuławskiej”. Uczyniono taka próbę podczas
międzynarodowego spotkania partnerów projektu INTERREG South Coast Baltic, gdzie zaplanowano i
zrealizowano rejs promocyjny statkiem na trasie Rybina – Katy Rybackie. W rejsie wzięło udział około
50 osób i trwał on ok 4 godzin. Po rejsie zaprosiliśmy wszystkich uczestników na koncert zespołu
szantowego „THE Nierobers” wraz z biesiada przy obfitym poczęstunku.
W zamyśle Spółki Pętla Żuławska był jednak wydarzenie daleko większe. Poniżej przedstawiamy
schemat projektu w tym zakresie wzorowanego na wydarzeniach typy „Kiler Woche” w Niemczech.
Proponowana trasa pokrywa się z zasadniczo z trasa Pętli Żuławskiej i prowadzi z Rybiny przez Elbląg,
Malbork, Białą Górę, Tczew, Błotnik i z powrotem do Rybiny. Cały rej na wynajętych łodziach plus
łodzie prywatne trwa 6 dni i zmyka się kwotą ok. 45.000 zł.
Pod schematem projektu znajduje się także kosztorys przedsięwzięcia, a także diagram odległości do
pokonania.

Rejs z okazji Święta Pętli Żuławskiej
trasa Rybina - Rybina
Dzień

1

2

3

4

Skąd

Dokąd

godziny

10.00
13.00
14.00

14.00

15.00

obiad

15.00
20.00
20.30
22.00
08.00
09.00

20.00
20.30
22.00

Biała Góra

12.00

20.00

20.00
22.00
08.00
14.00

22.00

zwiedzanie zamku w Malborku
przepłynięcie do przystani "Przy Parku
czas własny
cisza nocna
dopłynięcie do śluzy "Szonowo" i jej
dopłynięcie do przystani w Białej Górze
dzień odpoczynku, chętni mogą zwiedzić
Sztum i okolice podstawionym autokarem
wieczór zorganizowany przez Starostwo
cisza nocna
dopłynięcie do przystani w Tczewie
zwiedzanie Muzeum Wisły w Tczewie
dopłynięcie do śluzy w Przegalinie
dopłynięcie do przystani w Błotniku,
Powrót do Rybiny przez w Przegalinie,
Uroczyste zakończenie rejsu

12.00

18.00

18.00

22.00

Rybina

Elbląg

Elbląg

Malbork

5

Biała Góra
Tczew

Tczew
Błotnik

6

Błotnik

Rybina

22.00
08.00
14.00
15.00
19.00
19.30
20.00
22.00
06.00
10.00
13.00

14.00
15.00
20.00
19.30
20.00
22.00

09.00
12.00

10
16.00

Kanał
Jagielloński

km

Przyjazdy uczestników i zamustrowanie na
wyczarterowanych jachtach, dopłynięcie
pozostałych jednostek z załogami
Występ zespołu szantowego "The
Nierobers", oraz biesiada żeglarska przy
smakołykach z grilla
cisza nocna
dopłynięcie do przystani na Starym Mieście
obiad
zwiedzanie Starego Miasta w Elblągu
dopłynięcie do przystani Jachtklubu w
czas własny
wieczór Miasta Elbląg (atrakcje zapewnione
cisza nocna
dopłynięcie do śluzy "Michałowo" i jej
dopłynięcie do śluzy "Rakowiec" i jej
dopłynięcie do przystani "Przy Zamku" w

Rybina

Malbork

opis czynności

31

2

20
14,5
6

Gdańsk

Przegalina

18

Przegalina

Gdańska Głowa

4

Gdańska Głowa
Tczew
Biała Góra
Malbork
Bielnik
Bielnik

Tczew
Biała Góra
Malbork
Bielnik
ujście Nogatu
Elbląg

24
20,5
20
31,5
10,5
9

Elbląg

Zielona (Andzia)

14

Gdańska Głowa
Rybina

Rybina
ujście Nogatu

Rybina

Sztutowo

7

Biała Góra
Szonowo

Szonowo
Malbork

14,5
5,5

Malbork

Rakowiec

4

Rakowiec
Michałowo

Michałowo
Bielnik

14,5
13

Wisła
Królewiecka

5,5
14,5

47

21,5

164

Kosztorys projektu

Rejs z okazji Święta Pętli Żuławskiej
Lp

Opis działania

J.m.

ilość

1
2
3
4
5

czarter 4 łodzi na 5 dni
paliwo do łodzi
Wynajem skiperów na 3 łodzie x 5 dni
postojowe 12 łodzi w portach x 5 dni
pobyt w przystaniach 5 osób x 12 łodzi x 5 dni
całodzienne wyżywienie załóg 4 łodzi x 5 osób
przez 5 dni
Wieczorek zapoznawczy przy szantach: zespół
Przekąski z grilla na wieczorku zapoznawczym:
Szanty z okazji Święta Pętli Żułąwskiej: zespół
Przekąski z grilla na Święcie Pętli Żuławskiej
Wynajem autokarów na dojazd do miejsc
wartych zwiedzania
Opłata za wejściówki do muzeów i innych miejsc
poleconych do zwiedzania
Wejściówki do Muzeum w Malborku
Śluzowania 12 x 6
Gadżety promocyjne SCB (kubki)

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

4
4
15
60
300

4 000,00 zł
450,00 zł
200,00 zł
17,00 zł
6,00 zł

16 000,00 zł
1 800,00 zł
3 000,00 zł
1 020,00 zł
1 800,00 zł

szt.

100

40,00 zł

4 000,00 zł

szt.
szt.
szt.
szt.

1
80
1
80

2 000,00 zł
25,00 zł
4 000,00 zł
25,00 zł

2 000,00 zł
2 000,00 zł
4 000,00 zł
2 000,00 zł

km

200

5,00 zł

1 000,00 zł

szt.

60

20,00 zł

1 200,00 zł

szt.
szt.
szt.

60
72
200

40,00 zł
8,00 zł
10,00 zł

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15
12
12

2

Razem

6

5,7

cena

razem:

wartość

2 400,00 zł
576,00 zł
2 000,00 zł
- zł
44 796,00 zł

Biała Góra
Bielnik
Błotnik
Elbląg - Starówka
Elbląg - Jachtklub
Gdańsk - Marina
Gdańska Głowa
Malbork - Zamek
Malbork - Park Pólnocny
Michałowo
Osłonka
Przegalina
Rakowiec
Rybina
Szonowo
Sztutowo
Tczew
Ujście Nogatu
Ujście Rzeki Elbląg - czerw.
Ujście Wisły Królewieckiej

51,5
47,0
60,5
58,5
62,5
40,5
18,0
20,0
38,5
65,0
44,5
24,0
73,5
14,5
80,5
20,5
62,0
68,7
85,5

51,5 47,0 60,5 58,5 62,5 40,5 18,0 20,0 38,5 65,0 44,5
9,0 7,0 59,0 37,0 33,5 31,5 13,0 13,5 41,0
2,5
9,0
2,0 68,0 46,0 42,5 40,5 22,0 22,5 50,0
7,0
2,0
66,0 44,0 40,5 38,5 20,0 20,5 48,0
59,0
68,0 66,0
22,0 92,5 90,5 72,0 45,5 18,0
37,0
46,0 44,0 22,0
70,5 68,5 50,0 23,5 4,0
33,5
42,5 40,5 92,5 70,5
2,0 20,5 47,0 74,5
31,5
40,5 38,5 90,5 68,5 2,0
18,5 45,0 72,5
13,0
22,0 20,0 72,0 50,0 20,5 18,5
26,5 54,0
13,5
22,5 20,5 45,5 23,5 47,0 45,0 26,5
27,5
41,0 2,5 50,0 48,0 18,0 4,0 74,5 72,5 54,0 27,5
27,5
36,5 34,5 86,5 64,5 6,0 4,0 14,5 41,0 68,5
22,0
31,0 29,0 37,0 15,0 55,5 53,5 35,0 8,5 19,0
37,0
46,0 44,0 96,0 74,0 3,5 5,5 24,0 50,5 78,0
29,0
38,0 36,0 44,0 22,0 62,5 60,5 42,0 15,5 26,0
57,0
66,0 64,0 42,0 20,0 90,5 88,5 70,0 43,5 24,0
10,5
19,5 17,5 48,5 26,5 44,0 42,0 23,5 3,0 30,5
17,2
14,5 12,5

Ujście Wisły Królewieckiej

Ujście Rzeki Elbląg - czerw.

Ujście Nogatu

Tczew

Sztutowo

Szonowo

Rybina

Rakowiec

Przegalina

Osłonka

Michałowo

Malbork - Park Pólnocny

Malbork - Zamek

Gdańska Głowa

Gdańsk - Marina

Elbląg - Jachtklub

Elbląg - Starówka

Błotnik

Bielnik

Biała Góra

Odległości pomiędzy przystaniami i ważnymi miejscami na Pętli Żuławskiej

24,0 73,5 14,5 80,5 20,5 62,0 68,7 85,5
27,5 22,0 37,0 29,0 57,0 10,5 17,2
36,5
34,5
86,5
64,5
6,0
4,0
14,5
41,0
68,5

31,0
29,0
37,0
15,0
55,5
53,5
35,0
8,5
19,0
49,5

46,0
44,0
96,0
74,0
3,5
5,5
24,0
50,5
78,0
9,5
58,5

38,0
36,0
44,0
22,0
62,5
60,5
42,0
15,5
26,0
56,5
7,0
65,5

66,0
64,0
42,0
20,0
90,5
88,5
70,0
43,5
24,0
86,5
35,0
94,0
42,0

19,5 14,5
17,5 12,5
48,5
26,5
44,0
42,0
23,5
3,0
30,5
38,0
49,5
11,5
12,0
9,5 58,5
47,5
56,5 7,0 65,5
18,5
5,0
86,5 35,0 94,0 42,0
46,5
38,0 11,5 47,5 18,5 46,5
27,7 23,5
27,7
51,2
12,0
5,0
23,5 51,2

U waga:
droga przez Zalew Wiślany skraca ten dystans do 11 km
droga przez Zalew Wiślany skraca ten dystans do 6 km
droga przez Zalew Wiślany skraca ten dystans do 12 km

8.Intensyfikacja promocji na kierunku skandynawskim.
Dotychczasowe próby wejścia z promocją naszego regionu na rynek skandynawski były raczej
mizerne. Niezrozumiały brak zainteresowania władz samorządowych w tej materii należy szybko
nadrobić aktywna promocją na tym kierunku. Doświadczenia Spółki Pętla Żuławska wynikające z
obecności na targach żeglarskich ALTFORSJON w Sztokholmie pokazały, że zainteresowanie
Skandynawów oferta Południowego Bałtyku jest ogromne. Poniżej przedstawiamy fragment
sprawozdania z w/w targów.

9.Uzupełnienie wyposażenia marin (np. ekrany, stacje pogodowe itp.).
W ramach Projektu Suth Coast Baltic zaplanowano realizację programu inwestycyjnego, mającego na
celu doposażenie marin w elementy służące lepszej organizacji pracy oraz poprawę bezpieczeństwa
pływania ma szlakach Pętli Żuławskiej. W skład planowanych inwestycji miały wejść następujące
elementy:
-zakup i montaż stacji pogodowych w każdej marinie,
-zakup dużych monitorów dla wyświetlania filmów promocyjnych, instruktażowych oraz aktualnych
danych pogodowych,
-montaż ruterów w każdej marinie dla nieodpłatnego udostępniania internetu,
-zakup tablic magnetycznych z wizualizacją miejsc postojowych i ich zajętości,
-zakup czujników i programu dla zdalnego śledzenia ruchu jednostek w marinach,
-zakup i montaż bramek elektronicznych dla liczenia gości w marinach,
-przebudowa infrastruktury dla umożliwienia płatności jedną kartą za każdą usługę dostępna w
marinie.

10.Wdrożenie systemu zdalnej rezerwacji miejsc cumowniczych wraz z
płatnościami.
Działaniem podstawowym dla realizacji projektu South Coast Baltic w naszym otoczeniu było m. in.
podniesienie jakości działań naszych operatorów marin poprzez wdrożenie systemu inteligentnego
zarządzania nimi. Część działań zrealizowano w ostatnich latach samodzielnie, przy bardzo niskich
kosztach lub wręcz bezkosztowo. Jest to m. in. zdalna rezerwacja miejsc i płatność z telefonu kom. –
realizowana przez duńską firmę HARBA. Współpraca z ta firmą została zawieszona z powodu nagłego
pojawienia się dodatkowych wysokich kosztów. Na rynku funkcjonuje kilka firm zajmujących się ty
tematem. Możliwy jest także samodzielny zakup oprogramowania dla takiej aktywności.
Główne funkcje aplikacji do zdalnej rezerwacji miejsc postojowych oraz płatności telefonem:

1. Można umożliwić żeglarzom swobodne płacenie prze ich telefon komórkowy.
Zaraz po zadokowaniu na stronie wybierają w aplikacji numer miejsca, w którym
zacumowali, okres pobytu oraz opcję płatności. Aplikacja wysyla automatycznie
e’maila lub SMS do bosmana wraz z informacją i dowodem wpłaty żeglarza.
Każdy żeglarz korzystający z aplikacji ma na swojej łódce naklejkę z numerem ID.
Dzięki temu łatwo jest rozpoznać łódź turysty, który dokonał wpłaty.
2. Można również umożliwić żeglarzom rezerwację miejsca postojowego w marinie.
Dzięki temu nie musza oni po przypłynięciu szukać miejsca lub spotkać się z
odmową. Wystarczy, że wcześniej bosman wyznaczy mu wolne miejsce.
Rezerwacja i płatność w tej sytuacji jest realizowana trójstopniowo:
-żeglarz wybiera port i czas postoju,
-wiadomość ta jest przesyłana do bosmana, który potwierdza rezerwację,

-w odpowiedzi zwrotnej żeglarz otrzymuje numer miejsca postojowego, mapkę
oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące obiektu. Należność zostaje
natomiast przelana na konto bankowe operatora mariny z telefonu.
3. Za pomocą kilku kliknięć żeglarz może poinformować bosmana mariny o swoim
przedłużeniu pobytu lub o wyruszeniu w dalszą podróż. Dzięki temu bosman wie kiedy
następny żeglarz może zacumować w zwolnionym miejscu postojowym.

11.Certyfikacja produktu turystycznego Pętla Żuławska jako m. in. Polskiej
Marki Turystycznej.
Spółka Pętla Żuławska zgłosiła na początku 2019 roku produkt turystyczny „Pętla Żuławska” do
Sekretariatu programu Polskie Marki Turystyczne. Zgłoszenie zostało przyjęte i ostatecznie
zakwalifikowane do udziału w projekcie bez przyznania tytułu – zgłoszenie, które zostało poddane
ocenie merytorycznej i które zostało uznane za zgłoszenie o dużym potencjale, mimo pewnych
niedociągnięć. Wnioskodawcy z tej kategorii zostaną objęci wsparciem w ramach Projektu w miarę
dostępnych środków finansowych oraz dostępności np. wolnych miejsc na szkoleniach czy
warsztatach. Gotowy wniosek może być podstawą do ubiegania się o w/w tytuł w następnej edycji
programu. Poniżej prezentujemy cały wniosek jako podstawę dla ewentualnych dalszych działań w
tym zakresie.

DANE KONTAKTOWE
Nazwa podmiotu wnioskującego:
Pętla Żuławska sp. z o. o.

Adres podmiotu wnioskującego
82-300 Elbląg u;. Czerwonego Krzyża 2

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Michał Górski

Numer telefonu osoby do kontaktu:
+48512086077

Adres e-mail osoby do kontaktu:
petla.zulawska@gmail.com

ZAKRES MARKI TURYSTYCZNEJ
1. Nazwa marki turystycznej
Pętla Żuławska - szlak turystyki wodnej

2. Geograficzny zasięg marki turystycznej:
„Pętla Żuławska” to ponadregionalny produkt turystyczny zakładający kompleksowy rozwój turystyki
wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Obszar objęty produktem to teren Żuław i Zalewu
Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną. Całość przedsięwzięcia obejmuje obszar 15 gmin z opisywanego
obszaru: m. i gm. Braniewo, gm. Cedry Wielkie, m. Elbląg, m. Gdańsk, m. Krynica Morska, m. Malbork,

gm. Nowy Dwór Gdański, gm. Stegna, gm. Sztutowo, m. Tczew, gm. Tolkmicko oraz gm. Sztum. W/w
gminy znajdują się na terenie dwóch województw; pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Rejon ten to
niezwykle atrakcyjny obszar wodny, którego oś stanowią szlaki wodne (Dolna Wisła, Martwa Wisła,
Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat, Kanał Jagielloński, Elbląg i Pasłęka) oraz Zalewu Wiślanego.
Podkreślić należy, że połączenia śródlądowe na obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego mają istotne
znaczenie dla skomunikowania aglomeracji Gdańska z drogami wodnymi Polski, Europy Zach, Rosji i Litwy.

3. Proszę wskazać dominujący typ turystyki dla marki turystycznej
turystyka aktywna

4.5. Motywy przewodnie marki turystycznej
turystyka kajakowa
Jednym z atutów regionu jest niezwykle gęsta i urozmaicona sieć rzeczna. Wśród amatorów kajakarstwa
panuje opinia, że Pomorze to najlepsze miejsce do uprawiania turystyki kajakowej w naszym kraju. Na
terenie Pętli Żuławskiej znajduje się prawie 400 km niezwykłych szlaków kajakowych. Atrakcją spływu
Nogatem jest zamek malborski, płynąc Wierzycą obejrzeć można z bliska katedrę pocysterską w Pelplinie,
a spływ Radunią i Motławą zakończyć można pod gdańskim Żurawiem. Również rzeki Żuław (Dolna Wisła,
Nogat, Szkarpawa, Kanał Jagielloński, Elbląg, Martwa Wisła, Pasłęka, Tuga, Liwa) i Zalewu Wiślanego dają
unikalną możliwość poznania tej wydartej wodzie krainy. W ramach obecnie realizowanego
przedsięwzięcia "Pomorskie Szlaki Kajakowe" zagospodarowane mają zostać m in. rzeki Żuław - na 34
szlakach wodnych zaplanowano do realizacji 17 projektów, na które składają się 222 zadania za kwotę ok.
80 mln. zł. Na Pętli Żuławskiej znajdzie się 29 obiektów, zrealizo przystanie w Rybinie, Stobcu, Tujsku
muzea/sztuka
Na obszarze szlaku Pętla Żuławska znajdują się n/w muzea: w Gdańsku (Muzeum Archeologiczne,
Narodowe Muzeum Morskie z oddziałami w Helu, Gdyni, Kątach Rybackich, Muzeum Narodowe z
oddziałami w Oliwie, Dwór Artusa, Muzeum Miasta Gdańska, Bursztynu, Poczty Polskiej, Westerplatte,
Dom Uphagena, Pałac
Opatów, Nauki Gdańskiej, II Wojny Światowej, Wax Museum), w Gdyni: (Emigracji, Motoryzacji, Marynarki
Wojennej), Muzeum Zamkowe w Kwidzynie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Ziemi Puckiej,
Muzeum Rybołówstwa w Helu, Muzeum w Gniewie, Muzeum Przyrodnicze we Władysławowie, Muzeum
Sopotu, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Grodzisko w Sopocie, Muzeum Motyli we Władysławowie,
Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim, Muzeum Wisły w Tczewie, Bursztynowe w
Stegnie, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, Muzeum ArcheologicznoHistoryczne w Elblągu, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Krynicy Morskiej, Muzeum
Ziemi Braniewskiej, Muzeum Regionalne w Tolkmicku
obserwacja przyrody/zwierząt
Znacząca ranga walorów przyrodniczych obszaru wynika m.in. z: -zaliczenia regionu do systemu
ekologicznego o znaczeniu krajowym oraz do południowo-bałtyckiego korytarza ekologicznego i korytarza
ekologicznego doliny Wisły o znaczeniu międzynarodowym, -wpisania Zalewu Wiślanego, Mierzei
Wiślanej, Rzeki Pasłęka do programu Natura 2000 jako Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) oraz
Ujścia Wisły, Zalewu Wiślanego, Doliny Dolnej Wisły jako obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO), wpisania do krajowego Sytemu Obszarów Chronionych Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana" i
„Wysoczyzna Elbląska" oraz 11 rezerwatów przyrody, -występowania 7 obszarów chronionego krajobrazu.
Delta Wisły, wraz z przyległymi formami przyrodniczymi (mierzeje, wysoczyzny, Zalew Wiślany, Zatoka
Gdańska) oraz ujściowymi odcinkami Wisły do morza, jest jednym z najważniejszych węzłów
ekologicznych tej części kontynentu europejskiego. Dolina Wisły spełnia rolę korytarza ekologicznego o
znaczeniu międzynar.
zabytki techniki i przemysłu
• Zabytki Żuław Wiślanych i Powiśla: Śluza Gdańska Głowa, Przepompownia w Chłodniewie, Akwedukt w
Grabinach-Zameczku, • Zabytki hydrotechniczne Gdańska i okolic: Kanał Raduni, Kamienna Śluza i Opływ
Motławy, Wielki i Mały Młyn, Zabytkowa Kuźnia na Potoku Oliwskim, Przekop Wisły, Śluza Przegalina,
Śluza Biała Góra, Kuźnia Wodna w Oliwie, Węzeł Wodny w Rybinie, Most w

Sztutowie, Most w Drewnicy, Mosty w Rybinie, Budynek wodowskazu w Korzeniewie, Kanał Raduni, Młyn
IX na Potoku Jelitkowskim, Elektrownia Wodna i Cukrownia w Pruszczu Gdańskim, Śluzy w Michałowie,
Szonowie i Rakowcu na Nogacie, Wrota wodne w Marzęcinie, Most zwodzony w Nowej Pasłęce, Kanał
Kopernika, Organy, Dom Warmiński we Fromborku Inne: wiatrak w Palczewie, Gdański Browar Zamkowy,
Spichlerze na Ołowiance i na Wyspie Spichrzów, Port w Tczewie, Koszary, Młyn Górny i Wieża Ciśnień w
Malborku, wiatrak hol. W Tczewie, Elektrownia na Ołowiance i Wielki Młyn w Gdańsku, Kanał OstródzkoElbląski, Brama Targowa w Elblągu.
zamki i pałace
Zamki w: Malborku, Sztumie, Gniewie, Kwidzynie, Zamek Jan III Sobieski w Rzucewie, Zamek Karnity,
Zamek Reszel w Województwie Warmińsko- Mazurskim. Najciekawsze i najlepiej zachowane pałacowe
obiekty to: Pałac w Godętowie, Dwór w Bychowie, Zamek w Krokowej, Pałac w Leźnie, Dwór w Paraszynie,
Dwór w Prusewie, Pałac w Sasinie, Pałac Below w Sławutówku, Dwór w Starbieninie, Pałac w Rekowie,
Pałac Przebendowskich w Wejherowie, Dwór w Lisewie oraz Pałac w Zwartowie.
turystyka żeglarska
Na obszarze Pętli Żuławskiej powstała nowoczesna infrastruktura żeglarskiej pozwalająca na cumowanie
około 360 jednostek pływających, składającej się z portów żeglarskich (Krynica Morska, Elbląg, Tolkmicko,
Kąty Rybackie), przystani jachtowych (Osłonka, Malbork „Park Północny”, Nowa Pasłęka, Braniewo,
Błotnik, Biała Góra, Rybina) oraz pomostów cumowniczych (Drewnica, Tczew). Dodatkowo dla poprawy
warunków żeglugowych na szlakach wodnych Delty Wisły przebudowano stały most na mosty zwodzony
w Przegalinie oraz zelektryfikowano śluzę Gdańska Głowa. Wdrożono jednolity system zarządzania i
marketingu portami i przystaniami wodnymi poprzez powołanie zarządcy w postaci Spółki Pętla Żuławska.
Pętla Żuławska jest elementem Międzynarodowej Drogi Wodnej MDWE70 Antwerpia-Kłajpeda i
Międzynarodowej Drogi Wodnej MDWE40 Bałtyk- Dniepr. Obecnie notuje się na obszarze Pętli Żuławskiej
corocznie obecność ponad 200.000 turystów oraz przeszło 8.000 zawinięć jachtów.

6. Proszę wskazać, czy w obrębie marki turystycznej znajdują się:
obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO
Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na potencjał turystyczny Żuław Wiślanych i obszaru
Zalewu Wiślanego jest dziedzictwo historyczne. Przez wieki powstały tu liczne obiekty architektury
sakralnej, obronnej, urbanistycznej i hydrotechnicznej, będące świadectwem aktywności człowieka na
tych terenach i stanowiące obecnie jedne z ciekawszych zabytków. Unikatowość wspomnianych walorów
wynika m.in. z wartości związanych z narodowym i cywilizacyjnym dziedzictwem kulturowym. Przykładem
może być Zamek w Malborku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
parki narodowe
Park Narodowy Bory Tucholskie to jeden z trzech najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono
go w 1996 r. na obejmującym ponad 4,5 tysiąca hektarów obszarze w południowej części Kaszub. Na
obszarze województwa pomorskiego zlokalizowanych jest ponadto 9 parków krajobrazowych,
stanowiących duży potencjał przyrodniczy i krajobrazowy, a także kulturowy i historyczny. Funkcjonuje
także Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

7. Proszę określić planowaną siłę oddziaływania marki turystycznej:
transgraniczna/ponadkrajowa

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE MARKĄ TURYSTYCZNĄ
8. Podmiot zarządzający/właściciel marki turystycznej
Podmiot zarządzający: Pętla Żuławska sp. z o. o. Właściciel marki: Samorząd
Województwa Pomorskiego

9. Forma prawno-organizacyjna podmiotu zarządzającego marką
turystyczną:
podmiot gospodarczy/spółka

10. Podmioty współpracujące w ramach marki turystycznej –
jednostki samorządu terytorialnego:
Gmina Miasta Gdańska Gmina Miejska Tczew Gmina Miejska Malbork Gmina Miasto
Braniewo Gmina Cedry Wielkie Gmina Tolkmicko Gmina Nowy Dwór Gdański Powiat
Sztumski Gmina Miasto Krynica Morska Gmina Sztutowo Gmina Stegna Gmina
Braniewo Samorząd Województwa Pomorskiego Podstawą współpracy są umowy
realizacyjne w ramach projektu PO Innowacyjna Gospodarka
Załącznik

11. Podmioty współpracujące w ramach marki turystycznej –
podmioty gospodarcze:
Operatorzy portów i przystani - 11 podmiotów:
1. Stowarzyszenie EUREKA Reda -umowa,
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej - umowa,
3. MARINAGOLD Jerzy Złoty Osłonka - umowa,
4. Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku - umowa,
5. Przedsiębiorstwo BURSZTYN w Stegnie - umowa,
6.Przedsiębiorstwo DOM RYBAKA w Braniewie - umowa,
7. Przedsiębiorstwo PASŁĘKA w Braniewie - umowa,
8. Przedsiębiorstwo ESTRADA w Sztumie – umowa
9. Stowarzyszenie CEDRUS w Błotniku - umowa,
10. Spółka Jachtklub w Elblągu - umowa,
11. Spółka WANDRUS Gdańsk - umowa.

12. Proszę wskazać kompetencje podmiotu zarządzającego marką
turystyczną:
zarządzanie produktem turystycznym
Rozwój produktu turystycznego, promocja produktu turystycznego, realizacja wskaźników (liczba
turystów, liczba etatów, produkt turystyczny) realizacja strategii promocji
zarządzanie komunikacją marketingową
planowanie strategiczne
koordynacja i tworzenie sieci współpracy
monitorowanie działań
organizacja wydarzeń
1. Targi turystyczne: Wiatr Woda w Warszawie i Łodzi, Free Time Festiwal w Gdańsku BOOTE w
Dusseldorfie Alt for sion w Sztokholmie World Travel Show w Nadzrzynie 2. Spotkania
międzynarodowe i regionalne w ramach projektu UE INTERREG (4 rocznie)
2.

13. Czy dla marki turystycznej została opracowana strategia
rozwoju?
Tak
2015
Załącznik

14. Czy dla marki turystycznej została opracowana strategia marketingowa?
Tak
2015
Załącznik

15. Czy podmiot zarządzający marką turystyczną posiada wyodrębniony budżet?
Jeśli tak, proszę opisać wysokość

finansowania i zasady pozyskiwania środków.
Spółka posiada wyodrębniony budżet w wysokości 90.000,00 zł w 2019 roku. Środki pozyskiwane są z
dopłat właścicieli oraz z projektu INTERREG Va South Coast Baltic.

16. Czy podmiot zarządzający marką turystyczną posiada
dedykowanych pracowników? Jeśli tak, proszę opisać liczbę,
wymiar etatu oraz ramowy zakres zadań.
Za zarządzanie marką turystyczną i produktem turystycznym odpowiada Prezes Zarządu zatrudniony na
podstawie kontraktu menedżerskiego w wymiarze 1 etatu z zakresem obowiązków: wykonanie zadań z
planu funkcjonowania Spółki za każdy rok, a w tym realizacja planu marketingowego; wykonanie
wskaźnika projektowego – rozwój produktu turystycznego, liczba turystów, zatrudnienie.

17. Proszę opisać zakres i zasady współpracy podmiotu
zarządzającego marką turystyczną z zarządcami lokalnych
produktów turystycznych marki:
Podmiot zarządzający marką turystyczną - spółka Pętla Żuławska - zawarła z operatorami poszczególnych
marin umowy, w których zobowiązała poszczególnych operatorów do: monitoringu wskaźników
projektowych, informowania turystów o atrakcjach mariny i otoczenia mariny, przekazywania turystom
materiałów promocyjnych, sprzedaży gadżetów promocyjnych i rozwijania działań integrujących lokalną
społeczność (eventy).

18. Czy dla marki turystycznej zbierane są statystyki liczby
turystów (spoza systemu badań statystycznych statystyki publicznej)?
Tak
Załącznik

19. Czy dla marki turystycznej prowadzone są badania wizerunku marki?
Tak
Załącznik

USŁUGI DLA TURYSTÓW
20. Dostępność komunikacyjna. Proszę podać i krótko opisać dostępne formy
dotarcia do regionu turystycznego transportem publicznym
Obszar Pętli Żuławskiej, wschodnia część województwa pomorskiego oraz zachodnia część województwa
warmińsko-mazurskiego posiada dobrą dostępność komunikacyjną zarówno jeśli chodzi o transport
indywidualny, jak i komunikację zbiorową. W bezpośrednim sąsiedztwie Żuław Wiślanych przebiega
pomorski odcinek autostrady A-1, będący częścią VI paneuropejskiego korytarzem transportowego
łączącego północ z południem Europy. Przez opisywane tereny przebiega szereg dróg krajowych: DK1,
DK7/S7, które stanowią połączenie Aglomeracji Trójmiejskiej z południem kraju, DK22/S22 łącząca Obwód
Kaliningradzki z Niemcami, DK54 łącząca S22 z Braniewem, DK55 biegnąca prawym brzegiem Wisły z
Nowego Dworu Gdańskiego w kierunku Torunia. Sieć dróg krajowych uzupełnia szereg dróg
wojewódzkich, z których część (np. DW501, DW504, DW603) stanowi dojazd bezpośrednio w miejsce
funkcjonowania Pętli Żuławskiej, a także sieć dróg powiatowych i gminnych. Dzięki drogom kołowym
istnieje wiele możliwości sprawnego dotarcia w rejon „Pętli Żuławskiej” z dowolnego miejsca w kraju i
Europy. Oprócz tego aktualnie realizowana jest S7 Gdańska przez Nowy Dwór Gdański i Elbląg do
Warszawy, która wydatnie usprawni dotarcie w rejon przedsięwzięcia. W opisywany rejon można też
dojechać przy użyciu zbiorowych środków transportu. Wszystkie większe miejscowości Żuław Wiślanych i
terenów nad Zalewem Wiślanymobsługiwane są przez komunikację autobusową, a w przypadku obiektów
położonych na terenie Gdańska, Tczewa, Malborka oraz Elbląga istnieje możliwość dotarcia do

obiektów „Pętli Żuławskiej” publicznym transportem miejskim. Regularne połączenia kolejowe przez
Żuławy pełnią rolę powiązań zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Stacje węzłowe zlokalizowane
są w Gdańsku, Malborku i Tczewie. System transportu kolejowego tworzą dwie linie o układzie
południkowym: lewobrzeżna względem Wisły linia Gdańsk – Tczew – Bydgoszcz, oraz prawobrzeżna
Malbork – Kwidzyn – Toruń oraz linia magistralna o układzie równoleżnikowym z mostem kolejowym na
Wiśle Gdańsk – Tczew – Malbork – Warszawa oraz Malbork – Elbląg. Połączenie Gdańska z Malborkiem i
Warszawą stanowi część międzynarodowej trasy kolejowej E 65/CE 65, która obecnie jest modernizowana
przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W rejon
realizacji inwestycji można także dotrzeć samolotem (najbliższy port lotniczy znajduje się w Gdańsku –
Rębiechowie) oraz promami, które zawijają do portów w Gdańsku i Gdyni. Charakter Projektu sprawia, że
w miejsce jego realizacji można także dotrzeć drogą wodną przy pomocy międzynarodowych szlaków
wodnych E 40 i E 70.

21. Transport publiczny wewnątrz regionu turystycznego. Proszę opisać dostępne
formy transportu publicznego (trasy, częstotliwość, możliwość dotarcia do miejsc
atrakcyjnych turystycznie):
Atrakcyjne turystycznie miejsca na obszarze Pętli Żuławskiej, to: ośrodki miejski (Gdańsk, Malbork, Elbląg,
Tczew, Gniew), muzea i zabytki hydrotechniczne a także kultura menonicka i przyroda chroniona i
elementy infrastruktury wodniackiej. Dostęp do tych atrakcyjnych miejsc odbywa się w satysfakcjonujący
sposób za pomocą transportu publicznego (liczne połączenia kolejowe, autobusowe i wodne).
Funkcjonuje także rozwinięta komunikacja wodna, w szczególności na trasach: Krynica Morska Tolkmicko. Krynica Morska - Frombork, Gdańsk - Elbląg, tramwaj wodny w Gdańsku (12 przystanków na
trasach: Gdańsk - Hel - Gdańsk, Sopot - Hel - Sopot, Gdańsk - Sopot - Gdańsk, Gdynia - Hel Gdynia, Żabi
Kruk - Brzeźno, Targ Rybny - Sobieszewo) oraz wiele tras wycieczek wodnych po atrakcyjnych turystycznie
trasach. Kursuje także prom wodny prze Wisłę na trasie Świbno - Mikoszewo. Tramwaj wodny w Gdańsku
Już 1 maja 2019 r. rozpoczyna się kolejny sezon kursowania tramwajów wodnych w Gdańsku. Trwać on
będzie do 30 września 2019 roku. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zaprasza do korzystania z
rejsów tramwajem wodnym po wodach wewnętrznych Gdańska. Linie tramwaju wodnego obsługiwane
będą, podobnie jak w latach poprzednich, przez dwa statki pasażerskie Żeglugi Gdańskiej: „SONICA” i
„SONICA I”. Mają one możliwość jednorazowego przewozu 50 osób i 5 rowerów. Wszyscy pasażerowie
mają zapewnione miejsca siedzące w zabudowanym i przeszklonym salonie w celu ochrony przed zimnem
lub deszczem. Ponadto, w okresie wakacji szkolnych na linii F6 do Sobieszewa pływać będzie duży statek
„ELŻBIETA” mogący jednorazowo pomieścić do 140 osób i 10 rowerów. Linie tramwaju wodnego są
alternatywą dla komunikacji lądowej. Poza walorami komunikacyjnymi, tramwaj wodny jest niewątpliwie
także atrakcją turystyczną w Gdańsku. Do wyboru są dwie trasy: Linia F5: Żabi Kruk - Westerplatte –
Brzeźno Brzeźno – Westerplatte - Żabi Kruk. Przystanki: Żabi Kruk - Zielony Most - Targ Rybny- Wiosny
Ludów – Nabrzeże Zbożowe - Twierdza Wisłoujście - Westerplatte - Nowy Port Latarnia Morska – Brzeźno.
Linia F6: Targ Rybny - Narodowe Centrum Żeglarstwa – Sobieszewo, Sobieszewo - Narodowe Centrum
Żeglarstwa - Targ Rybny Przystanki: Targ Rybny - Wiosny Ludów - Narodowe Centrum Żeglarstwa –
Sobieszewo. Linię F5 w weekendy, święta oraz wyznaczone dni od maja do czerwca oraz we wrześniu
obsługiwać będzie 1 statek „SONICA” ; odbywać się będzie 6 rejsów dziennie (jeden rejs – pojedyncze
przepłyniecie statkiem pomiędzy przystankiem pierwszym a ostatnim). W okresie wakacyjnym linię
obsługiwać będą 2 statki: „SONICA” i „SONICA I”;n odbywać się będzie 12 rejsów dziennie we wszystkie
dni tygodnia. Linię F6 w weekendy, święta oraz wyznaczone dni od maja do czerwca oraz we wrześniu
obsługiwać będzie 1 statek „SONICA”; odbywać się będzie 6 rejsów dziennie. Rejsy na liniach F5 i F6
odbywać się będą w godzinach od 9:00 do 20:00 wg aktualnych rozkładu rejsów.
Załącznik

22. Czy w regionie turystycznym funkcjonuje karta turysty? Jeśli tak, wskazać, w
jakich obszarach funkcjonuje:
wstęp do atrakcji turystycznych

23. Proszę opisać zasady funkcjonowania karty turysty (w tym liczbę podmiotów
partnerskich) przypisanej do danej marki turystycznej.
Karta turysty funkcjonuje na obszarze Gminy Miejskiej w Gdańsku i Sopocie. W ramach edycji Karty
Turysty, turyści mają do wyboru trzy pakiety: Pakiet Zwiedzanie, Pakiet Rodzina & Zabawa, Pakiet
Komunikacja. Ten pierwszy, umożliwiający bezpłatne wejścia do niemal 20 atrakcji turystycznych, od kilku
lat cieszy się największą popularnością wśród kupujących. Pakiet Rodzina & Zabawa to propozycja dla
rodzin, którym oferowane są obiekty i usługi dedykowane najmłodszym turystom i ich opiekunom. Oba
warianty dostępne są w trzech przedziałach czasowych, tj. 24h, 48h i 72h. Ostatni z wymienionych
pakietów, Pakiet Komunikacja z Biletem Metropolitalnym, to z kolei opcja dla osób planujących regularne
korzystanie ze środków komunikacji miejskiej w Trójmieście. Warto dodać, że użytkownicy Pakietu
Zwiedzanie i Pakietu Rodzina & Zabawa także mogą skorzystać z Biletu Metropolitalnego, doładowując go
do swoich kart.
Załącznik

24. Czy marka turystyczna prowadzi certyfikację usług? Jeśli tak, to w jakim
obszarze?
inne
Certyfikacja marin - Certyfikat Ekomariny Pętla Żuławska. Spółka przystąpiła do ustalenia i wdrożenia
systemu certyfikacji marin na obszarze Pętli Żuławskiej w oparciu o standardy wypracowane w projekcie
INTERREG South Coast Baltic. Jest to zestaw działań promocyjno-marketingowych, ekologicznych,
zarządczych oraz wymiany doświadczeń i systematycznych ocen funkcjonowania poszczególnych marin.
Certyfikacji dokonuje zespół fachowców, wyłonionych przez Spółkę Pętla Żuławska, w cyklu corocznym.

25. Usługi noclegowe. Proszę zaznaczyć zakres wsparcia marki turystycznej w
prezentacji oferty noclegowej.
portal internetowy marki turystycznej prezentuje oferty noclegowe regionu

26. Czy marka turystyczna promuje rozwiązania oparte na tzw. grywalizacji, np.
zachęcające do odwiedzania określonych miejsc?
Jeśli tak, proszę opisać mechanizm funkcjonowania.
Spółka stosuje elementy grywalizacji przede wszystkim do działań marketingowych, Zachęcamy turystów
do odwiedzenia różnych atrakcyjnych miejsc poprzez system nagradzania poszczególnych operatorów
marina za działania promujące otoczenie każdej przystani lub portu. Corocznie fundowane są nagrody dla
najlepszej oferty otoczenia przystani. Grywalizacja jest dla operatorów ciekawym urozmaiceniem
monotonii pracy. Poniżej nagroda przyznana operatorowi za 2017 rok. Nagroda za ofertę otoczenia
mariny oraz układ i poziom cen usług Nagroda przyznana, po zebraniu opinii żeglarzy, operatorowi portu
w Krynicy Morskiej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej Zarząd Spółki Pętla
Żuławska Michał Górski – Prezes zarządu Stanisław Bogdan Justyński – Prokurent Elbląg – 20.03.2018 r.

USŁUGI DLA TURYSTÓW (TURYSTYKA AKTYWNA)
27. Proszę podać typy turystyki aktywnej/sportowej dla marki
turystycznej.
zimowa turystyka piesza
turystyka rowerowa
turystyka kajakowa
turystyka żeglarska

28. Proszę podać charakterystykę udogodnień dla poszczególnych typów turystyki
aktywnej (por. powyżej) – np. liczba i długość tras/szlaków; poziom trudności;
udogodnienia – np. kolejki górskie; szlaki dla osób niepełnosprawnych itp.).

TRASY ROWEROWE Szlak menonitów - Długość trasy: 172 km Trudność trasy: łatwa, Dominująca
nawierzchnia: drogi asfaltowe, Czas potrzebny na pokonanie trasy: 2-3 dni, Rekomendowany rodzaj
roweru: rower trekkingowy, Trasa: Gdańsk – Elbląg Szlak motławski - Długość trasy 38 km Trudność trasy:
łatwa, Dominująca nawierzchnia: drogi asfaltowe, Czas potrzebny na pokonanie trasy: 1 dzień,
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy, Trasa: Gdańsk - Tczew Szlak wokół Sztutowa Długość trasy 32 km Trudność trasy: łatwa, Dominująca nawierzchnia: drogi asfaltowe, Czas potrzebny na
pokonanie trasy: 1 dzień, Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy, Trasa: Sztutowo - Sztutowo
Szlak zamków Powiśla - Długość trasy: 105 km, Trudność trasy: trasa średnio trudna, Dominująca
nawierzchnia: drogi asfaltowe, Czas potrzebny na pokonanie trasy: 2 dni, Rekomendowany rodzaj roweru:
rower trekkingowy, Trasa: Prabuty - Sztum - Malbork Szlak kościołów Powiśla - Długość trasy: 78 km,
Trudność trasy: trasa średnio trudna, Dominująca nawierzchnia: drogi asfaltowe, Czas potrzebny na
pokonanie trasy: 2 dni, Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy, Trasa: Mikołajki Pomorski Dzierzgoń.
TURYSTYKA KAJAKOWA Rzeka Wisła - 62 km, Wielka Święta i Tuga - 24 km, Wisła Królewiecka - 15 km,
Nogat 62 km, Motława - 23 km, Liwa - 79 km, Martwa Wisła - 26 km, Gdańsk - 10 km, Elbląg - 32 km,
Pasłęka – 12 km, Zalew Wiślany - 75 km. Obecnie ruszył program Kajakiem przez Pomorze, który
zakłada budowę przeszło 200 obiektów infrastruktury kajakowej za kwotę ok. 70 mln zł. W tym na
obszarze Pętli Żuławskiej zostanie wybudowanych ok. 30 przystani kajakowych. Obecnie powstały już 4
nowe przystanie kajakowe. TURYSTYKA ŻEGLARSKA Pętla Żuławska obejmująca rzeki: Wisłę, Szkarpawę,
Nogat, Martwą Wisłę, Elbląg, Pasłękę, Wisłę królewiecką i Zalew Wiślany liczy razem 303 km. Na całej
trasie wybudowano w ostatnich latach 16 nowych obiektów infrastruktury turystycznej (przystanie, porty,
mosty zwodzone, pomosty cumownicze za kwotę ok. 87mln. zł. Przystanie i porty na obszarze Pętli
Żuławskiej oferują ok. 550 miejsc postojowych dla jachtów żaglowych i motorowych. W każdej marinie
znajduje się węzeł sanitarny z prysznicem, pobór wody i prądu, odbiór ścieków, pomosty pływające lub
stałe, budynek bosmana oraz wypożyczalnie rowerów i książek.
TURYSTYKA PIESZA - szlaki oznakowane Nadmorski Szlak Zatokowy - 55 km Spacery po Malborku - 4 trasy
o łącznej długości - 20 km Europejski Szlak Gotyku Ceglanego w Gdańsku - 9 km Szlakiem Kępy Puckiej - 32
km.

MARKETING / INFORMACJA / KOMUNIKACJA
29. Proszę przedstawić liczbę i umiejscowienie punktów informacji
turystycznej w regionie turystycznym.
Oprócz całorocznych punktów informacji turystycznej na obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
funkcjonują w wysokim okresie turystycznym także dodatkowe ośrodki, w których w wielu językach
można uzyskać profesjonalną poradę turystyczną. Zlokalizowane w reprezentatywnej przestrzeni miast
Pomorskiego Centra Informacji Turystycznej świadczą usługi informacyjne na najwyższym
poziomie. Kadra udzielająca informacji turystycznej pozwoli posługuje się różnymi językami, z czego
najpopularniejsze to: angielski, niemiecki czy rosyjski. Najważniejsze punkty informacyjne w regionie
zlokalizowane są w Trójmieście. Są to: Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą w Bramie
Wyżynnej stanowiące bramę wejścia do regionu Pomorskiego, centra informacji Gdańskiej Organizacji
Turystycznej, centrum informacji turystycznej w Sopocie z lokalizacją w Domu Zdrojowym, czy gdyński CIT
zlokalizowany w samym centrum Gdyni. Na obszarze Pętli Żuławskiej funkcjonuje 31 punktów informacji
turystycznej, z czego 4 na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo na każdej
przystani funkcjonuje operator, który prowadzi dodatkowy punkt informacji turystycznej – w sumie
dodatkowych 11 punktów.

30. Proszę określić, z jakich narzędzi marketingowych korzysta
region turystyczny.
pełny system identyfikacji wizualnej marki
Załącznik
logotyp marki turystycznej
Załącznik
strona internetowa; (proszę podać adres oraz dostępne wersje

językowe)
www.petla-zulawska.pl (polski, angielski, niemiecki) www.petlazulawska.com
(polski) Każda z marin - 11 marin posiada dodatkowo własne strony internetowe.
profil na portalach społecznościowych (jakich?)
Facebook Pętla Żuławska
baza zdjęć z prawami autorskimi (proszę podać orientacyjną liczbę
zdjęć oraz link do bazy)
Baza zdjęć z prawami autorskimi znajduje się na stronie
www.petlazulawska.com, link: www.petlazulawska.com/image o łącznej liczbie
4735 zdjęć w 8 pod-folderach
baza filmów video z prawami autorskimi (proszę podać orientacyjną
liczbę i długość filmów oraz link do bazy)
Filmy o Pętli Żuławskiej na stronie www.petlazulawska.com/filmy w liczbie 47
filmów, z czego prawa autorskie posiadamy dla 3 filmów (dwa filmy w wersjach
językowych: polskiej, niemieckiej i ang.)
reklama ATL
reklama BTL
udział w targach turystycznych, warsztatach, prezentacjach
organizacja podróży studyjnych dla branży turystycznej
organizacja podróży studyjnych dla dziennikarzy krajowych lub
zagranicznych
sprzedaż pamiątek sygnowanych logotypem i nazwą marki
inne (jakie?)
1.Banery wielkoformatowe na trasie Warszawa - Elbląg. 2. Spoty i audycje
radiowe i telewizyjne - przedstawiciel Spółki zapraszany jest regularnie do Radia
Gdańsk na godzinną audycję. 3. Corocznie organizujemy tygodniowy rejs
promocyjny dziennikarzy Radia Gdańsk po Pętli Żuławskiej z codziennymi
wejściami na żywo na antenę radia. Rejs odbywa się w miesiącu czerwcu - przed
sezonem żeglarskim.

31. Czy region turystyczny stosuje spójny system tablic
informacyjnych?
Tak

32. Publikacje. Jakie publikacje są wydawane i dystrybuowane w
ramach marki turystycznej? Proszę wymienić tytuły oraz wersje
językowe.
Przewodniki
Pętla Żuławska - przewodnik turystyki wodnej (wersja językowa polska, angielska, niemiecka, rosyjska)
Międzynarodowa Droga Wodna MDWE70 (wersja językowa polska, angielska, niemiecka) Soth Coast
Baltic - Przewodnik po portach Południowego Wybrzeża Bałtyku (wersja językowa polska, angielska,
niemiecka, rosyjska, szwedzka)
Załącznik
Mapy
Pętla Żuławska (wersja językowa polska, angielska, niemiecka, rosyjska) Zalew Wiślany (wersja językowa
polska, angielska) MDW E70 (wersja językowa polska, angielska, niemiecka)
Załącznik
Ulotki
Pętla Żuławska - szlak turystyki wodnej (wersja językowa polska, angielska, niemiecka, rosyjska)
Zestawienie firm czarterowych na Pętli Żuławskiej (wersja językowa polska i niemiecka) Ulotki na
przystaniach po polsku: Marina Błotnik, Port w Kątach Rybackich Port w Tolkmicku, Port w Elblągu, Port w

Krynicy Morskiej, Marina Nowa Pasłęka, Przystań w Braniewie, Przystań w Osłonce, Przystań w Rybinie,
Marina w Malborku, Przystań w Białej Górze,
Załącznik
Załącznik

33. Proszę określić poziom komercjalizacji marki turystycznej:
Wysoki

DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
34. Czy turyści odwiedzający markę są zachęcani do
odpowiedzialnego (zgodnego z zasadami zrównoważonego
rozwoju) korzystania z zasobów naturalnych i kulturowych marki?
Jeśli tak, to w jaki sposób? .
Spółka Pętla Żuławska zgodnie ze swoją misją kieruje się w swoich działaniach zasadami rozwoju
zrównoważonego i proekologicznego. Spółka propaguje także czytelnictwo na bazie tzw. bookcrosingu w
każdej marinie. Na każdej przystani znajduje się zarówno punkt poboru wody jak i punkt odbioru ścieków
oraz odbiór odpadów komunalnych. Każda przystań zajmuje się dystrybucją ulotek o atrakcjach
otoczenia mariny i proponujemy, poprzez wypożyczalnie rowerów w każdej marinie, okolicy i przybliżamy
kulturę menonitów oraz kulturę techniczną hydrotechniczną. Spółka organizuje konferencje promujące
także transport wodny (najbardziej ekologiczny) oraz wspiera transport kolejowy w otoczeniu przystani
(Żuławska Kolej Dojazdowa: Nowy Dwór Gdański - Sztutowo - Mikoszewo, Kolej Nadzalewowa: Elbląg Braniewo. Personel marin jest corocznie szkolony w zakresie obsługi ruchu turystycznego z elementami
zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy statystykę liczby turystów, jachtów i gości zagranicznych.

35. Czy prowadzone są działania mające na celu zachowanie i
promocję kultury oraz lokalnych tradycji? Jeśli tak, proszę opisać. Dla każdej mariny i jej
otoczenia wydano ulotkę informacyjną o atrakcjach, które znajdują się w pobliżu. Każda przystań zajmuje
się dystrybucją takich ulotek o atrakcjach otoczenia mariny i proponujemy, poprzez wypożyczalnie
rowerów w każdej marinie, zwiedzanie okolicy. Przybliżamy kulturę menonitów oraz kulturę techniczną
hydrotechniczną poprzednich pokoleń. Spółka propaguje także czytelnictwo na bazie tzw. bookcrosingu w
każdej marinie. Przygotowaliśmy dla każdej gminy na obszarze Pętli Żuławskiej propozycje
zorganizowanego pobytu turystów z licznymi lokalnymi atrakcjami kulturowymi i wykorzystującymi
lokalne tradycje. (jednodniowe pakiety turystyczne). Promujemy uruchamianie tramwajów wodnych.

ZAŁĄCZNIKI
36. Potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Projekcie podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wnioskującego
Obowiązkowe
Załącznik

37. Rekomendacja ROT
Dodatkowe

Sprawy bieżące
Postulaty i uwagi skierowane do Urzędu Morskiego w Gdyni:
oznakowanie mielizny przy wsi Różaniec, pomiędzy Fromborkiem a Nową Pasłęką;

wystawienie dodatkowej pławy świetlnej przy stawie Gdańsk (która od 2016 nie świeci);
oznakowanie przystani Nadbrzeże;
oznakowanie światłem nawigacyjnym wejścia na Wisłę Królewiecką;
utrzymanie oznakowania nawigacyjnego na Zalewie Wiślanym i Zatoce Gdańskiej przez cały sezon
trwający od końca kwietnia do końca października;
umożliwienie wpływania na wody portowe - do Gdańska i do Elbląga osobom wynajmującym
hausbooty bez uprawnień. Potrzebne jest jednoznaczne wyjaśnienie tej sprawy.

Postulaty i uwagi skierowane do RZGW Gdańsk
zablokowanie wrót przeciwpowodziowych na Opływie Motławy tak, aby wrota zamykały się w
przypadku powodziowego przyboru wody. Obecnie wrota zamykają się przy minimalnym wzroście
poziomu wody - więcej tutaj;
ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z
uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej;
przesunięcie szlaku wodnego przy przystani w Osłonce, aby umożliwić cumowanie jachtom
prostopadle do pomostu (będzie wtedy możliwe ustawienie boi cumowniczych);
ustawienie obok tablic "koniec szlaku żeglownego" tablic informacyjnych "turystyczny szlak wodny"
lub innych o podobnej treści (np. ujście Cieplicówki, Liwy, Tugi);
"odwrócone wodowskazy" pod mostami, tak aby umożliwić odczytanie aktualnego prześwitu pod
mostem bez względu na poziom wody;

Postulaty skierowane do odnośnych zarządców dróg wodnych i obiektów hydrotechnicznych
naprawa mostu zwodzonego na Wiśle Królewieckiej w Rybinie, więcej tutaj;
uruchomienie zbudowanego kilka lat temu i nigdy nie uruchomionego mostu zwodzonego w Ujściu
(Nowa Pasłęka);
ustawienie nowego pomostu oczekiwania (w miejscu zabranego) na Szkarpawie w Rybinie od strony
zachodniej, więcej tutaj;
zmiany w sposobie funkcjonowania mostu zwodzonego w Sobieszewie. Obecnie most nie jest
otwierany nawet w wyznaczonych godzinach, jeśli załogi oczekujących jednostek nie skontaktują się z
obsługą mostu. Nie ma żadnych tablic na moście i na brzegach z informacją o godzinach i zasadach
otwarć oraz z numerem telefonu i kanałem łączności radiowej;
ustawienie pław cumowniczych przy moście w Sobieszewie, zwłaszcza od strony wschodniej (Zarząd
Dróg i Zieleni Gdańsk)
ten postulat zrealizowano w 2018 w nieco inny sposób, po wybudowaniu mostu zwodzonego łącząc
jedną z dalb cumowniczych kładką z lądem, ale nie zapewnia to bezpiecznego cumowania jachtom;
ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z
uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej

(RZGW, Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk, Zarząd Dróg Wojewódzkich Gdańsk, Zarząd Dróg Powiatowych
Nowy Dwór Gdański, Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku, Zarząd Dróg i Mostów
Urzędu Miejskiego w Elblągu, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych);
usunięcie przeszkód z dna Tugi w Nowym Dworze Gdańskim - zalegające pod wodą resztki tzw.
"mostu Stobbego" (starostwo Nowy Dwór Gdański);
poprowadzenie wszystkich linii energetycznych nad Szkarpawą i Wisłą Królewiecką pod dnem rzeki
(Energa);
poprowadzenie pod dnem niskich linii energetycznych wymuszających kładzenie masztu na
intensywnie uczęszczanych szlakach wodnych;
poprawne oznakowanie linii energetycznych, które są oznakowane niewłaściwie a czasem w ogóle!
Ustalanie godzin otwarć mostów i śluz na spotkaniu nawigacyjnym późną jesienią roku
poprzedzającego sezon. Dzięki temu możliwe będzie wspólne uzgodnienie terminów otwarć przez
różnych zarządców obiektów hydrotechnicznych w ramach jednego systemu i odpowiednio wczesne
przekazanie infoprmacji środowisku wodnemu;
planowanie remontów obiektów hydrotechnicznych w taki sposób, aby nie były one zamykane
podczas ścisłego sezonu, to znaczy w czerwcu, lipcu i w sierpniu.

Postulaty o charakterze ogólnopolskim
zmiany w prawie dotyczące minimalnej wysokości linii wysokiego napięcia nad żeglownymi drogami
wodnymi - obecne parametry odpowiadają turystyce wodnej z lat pięćdziesiątych, kiedy jachty były
niewielkie i miały niskie maszty. Oczekiwana minimalna wysokość linii wn i sn na szlaku, na którym
mogą pływać jachty z postawionym masztem to 20 metrów;
stworzenie nowej kategorii "żeglownej drogi wodnej turystycznej". W tej kategorii mniej istotne
będzie zachowanie parametrów głębokościowych, a zasadniczą kwestią będzie utrzymanie na
odpowiednim poziomie linii wysokiego napięcia, mostów, przepustów, a także oczyszczanie szlaku z
przeszkód (np. zwalone drzewa) przez odpowiednie służby.

Perspektywy rozwoju Pętli Żuławskiej i sąsiednich szlaków wodnych
przywrócenie statusu żeglownej drogi wodnej rzekom Wisła Królewiecka, Cieplicówka, Tuga, Święta,
Dzierzgoń, Balewka, Tina, Wąska, Pasłęka, Motława (powyżej Starego Miasta w Gdańsku);
ten nasz postulat częściowo zrealizowano w 2019 przywracając status żeglownej drogi wodnej Tudze
i Wiśle Królewieckiej
rewitalizacja zabytkowych obiektów hydrotechnicznych na w/w rzekach, przywrócenie nieczynnym
obecnie mostom zwodzonym funkcji zwodzenia, a zwłaszcza - w pierwszej kolejności dwuskrzydłowemu mostowi zwodzonemu w miejscowości Jezioro na rzece Tinie i mostowi
obrotowemu w Nowym Dolnie na rzece Dzierzgoń ;
zachowanie i renowacja mostu zwodzonego na Fiszewce w Szopach Elbląskich;
budowa/udostępnienie toalet dla wodniaków przy obiektach hydrotechnicznych;

budowa pomostów oczekiwania przy śluzach;
przebudowa stałego mostu w Bielniku na most zwodzony - umożliwi to żeglugę z Elbląga na Zalew
Wiślany jachtom z postawionym masztem (przez Kanał Jagielloński i Nogat) Na tym odcinku nie
występuje żadna niska linia energetyczna;
poprowadzenie pod dnem linii energetycznych na rzece Cieplicówce i oznakowanie podejścia na tę
rzekę od strony Zalewu Wiślanego. Wejście na tę rzekę od strony Zalewu jest odpowiednio głębokie i
niezarośnięte, aby natychmiast powstał tu port schronienia dla jachtów;
poprowadzenie pod dnem wszystkich linii energetycznych na rzece Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej.
Umożliwi to żeglugę z postawionym masztem z Zalewu Wiślanego przez Pętlę Żuławską na Zatokę
Gdańską, co będzie istotne zwłaszcza po wybudowaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.
Piotr Salecki

