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Oddajemy w Wasze
ręce już jedenasty numer
naszego biuletynu. Wysoki
sezon się już skończył. Do
końca sierpnia 2015 roku
zarejestrowaliśmy
wyraźny
wzrost liczby turystów i
żeglarzy. Wzrost jest przeszło
dwukrotny w stosunku do
roku
ubiegłego.
Zanotowaliśmy już przeszło
90.000 turystów !!

Poranny program od 6.00 do 9.00
nadawany był na żywo z łodzi.
PONIEDZIAŁEK (24.08) – w
Elblągu
WTOREK (25.08) – w Malborku
ŚRODA (26.08) – w Tolkmicku
CZWARTEK (27.08) – w Nowej
Pasłęce
PIĄTEK (28.08) – w Krynicy
Morskiej

Szkółka Żeglarska w Błotniku

SPRAWY SPÓŁKI

Redaktor Michał Porycki Rozmawia z
Burmistrzem Tolkmicka Andrzejem
Lemanowiczem.

INFORMACJE Z PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ
Tym razem na Pętlę Żuławską
wyruszyło RADIO OLSZTYN.
Rejs odbywał się w dniach 22 –
28 sierpnia. Hauseboot’a
otrzymaliśmy dzięki uprzejmości
firmy I’CZARTER z Żuławek.
Przez tydzień redaktorzy Radia
Olsztyn opowiadali na antenie o
atrakcjach Pętli Żuławskiej.
Studio Radia Olsztyn, które
zbudowano na łodzi motorowej
River Cruiser 39, odwiedziło
porty i przystanie na Szkarpawie,
Wiśle Królewieckiej, Nogacie,
Rzece Elbląg oraz wodach
Zalewu. Sponsorami akcji były:
samorząd
województwa
warmińsko-mazurskiego
oraz
Spółka Pętla Żuławska.

Dziennikarze Radia Olsztyn na trasie
Pętli Żuławskiej.

Codziennie, poprzez kilka wejść
na żywo opisywano uroki Pętli
Żuławskiej.
Był także konkurs z niezwykłą
nagrodą:
czarterem
łodzi
motorowej na Pętli Żuławskiej.
Jak mówi Mariusz Bojarowicz,
prezes Radia Olsztyn, to bardzo
ciekawa, choć niestety mało
jeszcze popularna trasa.

Rozmowa z Piotrm Sadowskim na
przystani w Malborku

Szkółka
Żeglarska
Błotnik
została otwarta w tym roku z
początkiem czerwca. Posiada 10
jednostek
klasy
Optymist.
Utworzono dwie grupy żeglarzy.
W zajęciach biorą udział dzieci z
Gminy Cedry Wielkie w wieku
od 8 do 14 lat. W lipcu
utworzono dodatkowo trzecią
grupę i zajęcia odbywały się w
czwartki piątki soboty i niedziele
po 5 godzin na każdą grupę.
Młodzi adepci rozpoczęli naukę
od tzw. zera. Początkowe zajęcia
odbywały się na lądzie oswajanie z łódką z osprzętem z
nazewnictwem, pływanie "na
sucho" czyli
oswajanie
z
wiatrem i żaglem, a także
zajęcia
w
wodzie
czyli
umiejętność
pływania
w
kamizelce
asekuracyjnej,
zachowanie się w wodzie,
oswajanie
z
gwałtownym
wpadaniem do wody.

Radiu Olsztyn dziękujemy za
świetną promocję naszego
szlaku wodnego !!!!

Optymisty na brzegu po ćwiczeniach

Następnie zaczęły się zajęcia na
wodzie i oswajanie z łódką
sterem obsługą. W lipcu
uzyskano jeszcze dwie jednostki
czyli jeden Optymist oraz RS
FEVA.
W Szkółce naukę żeglowania
rozpoczęło 30 osób, obecnie
pozostało 20 osób które na
przyszły
rok
będą
już
doświadczonymi
"optymiściarzami".
W planach jest rozbudowa bazy
posiadanych łódek o jeszcze
przynajmniej 4 Optymisty. W
związku
z
dużym
zainteresowaniem planuje się
rozszerzenie ilość grup także dla
młodzieży spoza gminy na co
pozwala zarówno ilość sprzętu
jak i możliwości szkoleniowe.
Zajęcia prowadzi Instruktor PZŻ
Dariusz Olędzki.
Aktualne informacje oraz newsy
można znaleźć także na stronie
Gminy Cedry Wielkie oraz ŻOKiS
(Żuławski Ośrodek Kultury i
Sportu).

Przystań żeglarska w Tczewie

Rusza
Program
Żuławska II”.

„Pętla

Od kilku miesięcy na zlecenie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego trwają
prace
nad
"Koncepcją
programowo-przestrzenną
w
obszarze Delty Wisły, części
Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża
Zatoki Gdańskiej”. Ma to być
twórcza kontynuacja programu Pętli
Żuławskiej I. Odbyło się kilka
spotkań konsultacyjnych – również
ze Spółką Pętla Żuławska. Obecnie
na stronie urzędu wywieszono
wstępną wersję koncepcji i w dniach

16, 17 i 18 września br. w Gdańsku,
Władysławowie i Nowym Dworze
Gdańskim odbędą się spotkania
konsultacyjne. Podczas spotkań
zostaną zaprezentowane wyniki
dotychczasowych
działań
projektowych, konsultacji społecznych oraz wnioski wynikające z
opracowania
"Koncepcja
programowo-przestrzenna
w
obszarze Delty Wisły, części
Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża
Zatoki Gdańskiej" jak również
wyniki prac nad Strategią kreacji i
promocji marki Pętli Żuławskiej i
Zatoki Gdańskiej.
Kończy się remont zapory we
Włocławku
Do końca września potrwają prace
związane z modernizacją tamy na
Wiśle we Włocławku, w tym na
jazie
i
śluzie
zapory.
Ich
prowadzenie ułatwia niski poziom
wody w Zbiorniku Włocławskim,
który odsłonił niektóre elementy
tamy,
wymagające
remontu.
Prowadzona od 2013 r. przez
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej (RZGW) w Warszawie
modernizacja zapory we Włocławku
miała zakończyć się w czerwcu.
Termin
realizacji
inwestycji
wydłużono, gdyż po gruntownym
oczyszczeniu
powierzchni
betonowych i stalowych oraz
inspekcjach podwodnych urządzeń
tamy zakres rzeczywistych prac
okazał się większy niż pierwotnie
zakładano. Jak poinformowano
obecnie trwa odbiór automatycznego
systemu
pomiarowo-kontrolnego
włocławskiego stopnia wodnego i
zapory. „Wszystkie prace zakończą
się 30 września” – zapowiedziała
Tomoń. Rzeczniczka warszawskiego
RZGW dodała, że niskie stany wód
nie
zagrażają
zaporze
we
Włocławku
i
nie
wpływają
negatywnie na prowadzone prace
remontowe.
Mamy tez niedobrą wiadomość o
wydłużającym się remoncie śluzy
miejskiej nr 2 w Bydgoszczy. Śluza
nie zostanie uruchomiona w tym
roku ………….

Czy wiecie, że …………

Tak wygląda drutowany garnek na
Wyspie Sobieszewskiej

Dzisiaj proponujemy
przykładowe trasy na obszarze
Pętli Żuławskiej.
Z Gdańska na Zalew Wiślany
Rzeki i akweny: Motława, Martwa
Wisła, Wisła, Szkarpawa, Zalew
Wiślany.
Stopień trudności: Trasa od Gdańska
do Zalewu Wiślanego może być
pokonana przez każdego wodniaka.
Zalew Wiślany to morskie wody
wewnętrzne.
Obowiązują
tu
odpowiednie
uprawnienia
i wyposażenie morskie jednostki.
Czas trwania: 2 dni żeglowania,
w sumie ok. 10 godzin, co daje
około 5 godzin dziennie. Długość:
ok. 60 km.
Liczba śluz: 2
Liczba
mostów
(zwodzonych,
obrotowych,
pontonowych):
5
Liczba przepraw promowych: 1
Największe
atrakcje:
śluza
Przegalina, śluza Gdańska Głowa,
most pontonowy w Sobieszewie,
mosty
zwodzone
w Drewnicy
i Rybinie,
domy
podcieniowe
w Żuławkach, stacja pomp Osłonka
i Chłodniewo,
dzikie
miejsca
i rezerwaty przyrody. Jednostki
mogące pokonać trasę: Jachty
o zanurzeniu do 1,4 m, również
żaglowe, które dzięki modernizacji
szlaku będą mogły przepłynąć przez
most
zwodzony
w Przegalinie.
Możliwe miejsca startu: Marina
Gdańsk.

Nowa stocznia jachtowa przy
Pętli Żuławskiej
W ostatniej dekadzie sierpnia
wmurowano kamień węgielny
pod budowę stoczni jachtowej
w Błotniku. Przystań żeglarska
w Błotniku, niedaleko, której
powstanie
stocznia,
została
zbudowana w ramach Projektu
Pętla Żuławska. Nowa stocznia
będzie
ważnym
elementem
aktywizującym ruch żeglarski na
Pętli Żuławskiej.
Usytuowana
nad
brzegiem
Martwej
Wisły,
której
administratorem jest RZGW w
Gdańsku, stocznia ma budować
jachty żaglowe i motorowe o
długości do 30 metrów. Zakład
ma powstać w ciągu dwóch lat.
Przy południowym brzegu rzeki
inwestor
chce
ulokować
produkcję i hale biurowe. Przy
nabrzeżu - dźwig do wodowania
i podnoszenia z wody jachtów.

