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Oddajemy w Wasze
ręce już dziesiąty numer
naszego biuletynu. Liczba
turystów,
którzy
nas
odwiedzili przekroczyła już
48,5 tys. W naszych portach
i przystaniach od początku
sezonu
tłok.
Jeżeli
przemnożymy liczbę jachtów
przez liczbę dni cumowania,
to jest to już ponad 18 tys.
jachtodni.

tuż przy Zamku. Ofertę złożyła
jedynie
Spółka
Centrum
Aktywnego
Wypoczynku
z Malborka i to z nią podpisano
umowę
na
realizację funkcji
operatora przystani.
Informujemy zatem, że od 1 lipca
przystań jest płatna. Jest ona
przeznaczona głównie dla statków
pasażerskich.
Jachty i łódki motorowe mogą
cumować w tej przystani jedynie
dla zabrania lub wysadzenia załogi
na czas nie dłuższy niż 15 minut.

SPRAWY SPÓŁKI

Serdecznie zapraszamy do nowej
przystani w Malborku !!!

Uwaga zmiana siedziby Spółki !!

Most dla pieszych na Nogacie a za nim
nasza przystań, w głębi zamek
w Malborku.

Od dnia 15 kwietnia przenieśliśmy
się do nowej siedziby – także
w Elblągu – ale przy ulicy
Czerwonego Krzyża 2.

W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyło
się
Zgromadzenie
Wspólników
Spółki Pętla Żuławska, na którym m.
in. przyjęto do grona Wspólników
Gminę Stegna.
Witamy na pokładzie !!
Dzięki temu otworem stanęła sprawa
przejęcia przez Spółkę przystani
w Rybinie i ogłoszenia przetargu
na wybór operatora w tym miejscu.
Przetarg zostanie ogłoszony ok.
15 lipca. Wszystkich chętnych
zapraszamy do udziału w przetargu.
Przetarg na przystań pasażerską
w Malborku rozstrzygnięty !
W czerwcu Spółka Pętla Żuławska
ogłosiła przetarg na wybór operatora
przystani pasażerskiej w Malborku

INFORMACJE Z PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ
RADIO GDAŃSK wyruszyło
ponownie na objazd Pętli
Żuławskiej. Rejs odbywał się
w dniach 14 – 19 czerwca.
Hauseboot’a
otrzymaliśmy
dzięki
uprzejmości
firmy
I”CZARTER z Żuławek. Rejs
odbywał się w tym roku
Szkarpawą na Zalew Wiślany
do Katów Rybackich. Następnie
po
Zalewie
Wiślanym
do Suchacza i dalej Nogatem
przez Malbork, Białą Górę
na Wisłę. Po raz pierwszy
dziennikarze
postanowili
popłynąć w górę rzeki i dotarli
do mostu na Wiśle na wysokości
Kwidzyna oraz do Korzeniewa.

Kormorany na rzece Nogat.

Podczas wizyty w tych miejscach
władze
Kwidzyna
wyraziły
znaczne
zainteresowanie
uczestnictwem w projekcie Pętla
Żuławska. Płynąc już z prądem
rzeki, za Gniewem, nasi
dziennikarze pomogli załodze
innego hauseboota, który utkwił
na
mieliźnie.
Byli
to dziennikarze niemieckiego
czasopisma
wodniackiego
Skipper. Dalszy rejs odbyli już
wspólnie poprzez Tczew, śluzę
w Przegalinie do Błotnika.
Ostatni odcinek rejsu prowadził
przez śluzę w Gdańskiej
Głowie,
most
zwodzony
w Drewnicy do Żuławek.
Codziennie, poprzez kilka wejść
na
żywo, Radio Gdańsk
relacjonowało podróż dziennikarzy opisując uroki Pętli
Żuławskiej.
W
sobotę
20 czerwca odbyła się w studio
Radia Gdańsk audycja na żywo
podsumowująca
cały
rejs
z udziałem Prezesa Spółki
Michała Górskiego.
Radiu Gdańsk dziękujemy za
świetną promocję naszego
szlaku wodnego !!!!

Dziennikarze Radia Gdańsk na trasie
Pętli Żuławskiej.

Kolejne wyróżnienie dla Pętli
Żuławskiej !
Pętla
Żuławka
została
wyróżniona w
konkursie
Komisji Europejskiej EDEN
na "Najlepsze Europejskie
Destynacje Turystyczne” ,
motyw
przewodni
„PRODUKT
TURYSTYCZNEJ
DESTYNACJI
TWORZONY W OPARCIU
O WALORY OBSZARÓW
NADWODNYCH”.
EDEN to Międzynarodowy
Konkurs
na
Najlepsze
Europejskie
Destynacje
Turystyczne zapoczątkowany
przez Komisję Europejską
w 2006 roku, w Polsce
od 2009 r. W konkursie
wyłanianie są najlepsze
destynacje w całej Europie.
Nagradzane
są
produkty
turystyczne z bardzo ciekawą i
różnorodną ofertą, gdzie z
wyjątkowym zaangażowaniem
dba się o lokalne dziedzictwo
kulturowe,
środowisko
przyrodnicze, a także te
w których podejmowane są
starania o poprawę sytuacji
ekonomicznej osób, które tam
mieszkają.

Rysunek Andrzeja Mleczki – sądzimy,
że przeznaczony głównie dla żeglarzy

PROJEKT
PĘTLA ŻUŁAWSKA II

W dniach 29 i 30 czerwca
zostaliśmy zaproszeni do
dyskusji nt. postrzegania
oferty żeglarskiej i
jej
potencjału w obszarze Pętli
Żuławskiej,
Zalewu
Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.
Spotkania odbyły się w Pucku,
Gdańsku (NCŻ) oraz Elblągu.
W spotkaniach uczestniczyli
Michał Górski i Bogdan
Justyński.
Przekazaliśmy
nasze spostrzeżenia i uwagi.
Głównym problemem wydaje
się być trudność połączenia
lub ujednolicenia wizerunku
Pętli Żuławskiej z Zatoką
Gdańską, która jest obecnie
elementem składowym Pętli
Żuławskiej II.
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Już po raz szósty odbyły się
Międzynarodowe Regaty o
Puchar Trzech Marszałków
(w dniach 25 – 28 czerwca).
Miejscem regat był gościnny i
nowoczesny port jachtowy w
Krynicy Morskiej.
Regaty zostały podzielone na
trzy
wyścigi.
Żeglarze
rywalizowali
na
wodach
polskiej
części
Zalewu
Wiślanego, przy zmiennych
warunkach pogodowych.
W sumie w zawodach wzięło
udział 43 jachty z Polski,
Rosji i Niemiec. Rangę
imprezy podniósł fakt, iż
wyniki regat zaliczane były do
eliminacji Pucharu Bałtyku
Południowego.
Nowa formuła regat, oprawa
artystyczna, gdzie na scenie
prezentowały się najlepsze
krajowe zespoły szantowe,
spotkała się z życzliwym
odbiorem żeglarzy. Szkoda,
że tak mało tej rangi imprez

jest organizowanych na tym
jeszcze
mało
odkrytym
akwenie
–
zgodnie
komentowali
uczestnicy
regat.
Zwycięzcy
poszczególnych
grup, to:
Grupa I - jacht Yulia (sternik:
Valery Soshkin).
Grupia II - jacht Błękitna
Bryza (sternik: Sławomir
Kwiatkowski).
Grupie III - jacht Strefa Ciszy
2 (sternik Bogdan Justyński).
Tak, tak – to Wiceprezes
Spółki Pętla Żuławska !!!!
Uwaga
–
utrudnienia
nawigacyjne.
1. Zgodnie z komunikatem
Regionalnego
Zarządu
Gospodarki Wodnej (RZGW)
w Gdańsku w roku 2015
zamknięta dla ruchu będzie
śluza miejska nr 2 na Brdzie
w Bydgoszczy z powodu jej
remontu. Planowany czas
zakończenia
remontu
–
pierwotnie planowany na
wrzesień 2015 r. ulegnie
wydłużeniu. Oznacza to, że
Międzynarodowa
Droga
Wodna E70 jest na tym
odcinku nieprzejezdna.
2. Na kanale Jagiellońskim
trwają prace remontowe przebudowa
wałów
przeciwpowodziowych.
Ponadto RZGW informuje o
ograniczeniach żeglugi na
rzece Wiśle:
Uwaga! Ograniczenia T zanurzenia w odniesieniu do
klasy przy średniej wodzie
• od km 684 do km718,
kl. Ib, T-1,2 m
• od km 718 do km 910,
kl. II, T-1,4 m
• od km 910 do km 941,3,
kl. III, T-1,6 m

Czy wiecie, że …………
Obchodzimy 120 rocznicę
Przekopu Wisły.

Przekop Wisły z lotu ptaka

Straty po powodziach i strach
przed
kolejnymi
zadecydowały o uregulowaniu
Wisły i stworzeniu jej nowego
ujścia.
Nowe
koryto
powstawało w latach 1890–
1895
na
odcinku
od
Kiezmarka
do
Zatoki
Gdańskiej. Przy budowie
pracowało, dzień w dzień,
tysiąc
ludzi
i 40 maszyn
parowych. Kanał o długości 7
km i szerokości od 250 do
400 m otoczono wysokimi na
10 m wałami. 31 marca 1895
roku, na telegraficzny sygnał
cesarza,
prezydent
Prus
Zachodnich otworzył drogę
pierwszym strugom wiślanym.
Przekop skrócił Wisłę o 10
km.

Dzisiaj
przedstawimy:
Wymagane
kwalifikacje
załogi na obszarze Pętli
Żuławskiej.
Na rzekach przepisy nie
nakładają
tu
posiadania
specjalnych uprawnień. Na
rzekach
Pętli
istnieje
możliwość
wypożyczenia
jachtów – hausbotów bez
patentów motorowodnych czy
żeglarskich.
Na Zalewie Wiślanym od
2007 r. niekomercyjne jachty
morskie
zwolnione
są
z obowiązku posiadania Kart
Bezpieczeństwa, a co za tym
idzie
WWR
i innych
dokumentów. Po wodach
Zalewu Wiślanego można
w zasadzie żeglować każdym
śródlądowym
jachtem
żaglowym. Zgodnie z nowymi
przepisami wystarczy osoba
z patentem
żeglarza
jachtowego.

Bandera Pętli Żuławskiej na Szkarpawie.

Zmierzch w Oslonce

