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Oddajemy w Wasze
ręce już dziewiąty numer
naszego biuletynu. Ten rok
będzie szczególny albowiem
wszystkie porty i przystanie
będą zarządzane przez nasza
Spółkę. Rozpoczęła się także
trwałość projektu, która w
naszym przypadku obejmuje
okres 5 lat od ukończenia
inwestycji
i
rozliczenia
projektu.
SPRAWY SPÓŁKI

gminy miejskiej.
W dniu 6 maja 2015 r. odbyła się
w Elblągu moderowana dyskusja
w Radiu Elbląg, dotycząca
projektu Pętla Żuławska z
udziałem
Dyrektora
Biura
Marszałka Województwa Panem
Jerzym Wcisłą i Prezesem Spółki
Michałem Górskim. Po reakcji
słuchaczy należy sądzić, że była
to merytoryczna rozmowa, która
dostarczyła otoczeniu wielu
cennych informacji o Pętli
Żuławskiej. Według zapewnień
dziennikarki
prowadzącej,
będziemy regularnie zapraszani
do audycji Radia Elbląg. Radio
Elbląg rozważa także opłynięcie
Pętli Żuławskiej z emisją na
żywo relacji w radiu.
Serdecznie zapraszamy.

Uwaga zmiana siedziby Spółki !!

uwagę wzbudzały jak zwykle
duże żaglowce np. Generał
Zaruski (flagowy żaglowiec
miasta Gdańska) oraz słynna
ANTICA. Nasze zainteresowanie
wzbudził niezwykły rower
wodny
oraz
motorówka
solarna, którą można na Długim
Pobrzeżu wynajmować.

Natomiast w dniu 22 maja w
Jachtklubie Elbląg odbyło
się
uroczyste
otwarcie
sezonu
żeglarskiego
w
Elblągu i na Zalewie
Wiślanym.
Uroczystość
odbyła się z udziałem
Marszałka
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Pana
Gustawa
Marka
Brzezina
i
Prezydenta
Miasta
Elbląga
Pana
Witolda Wróblewskiego.
A więc wszystkie jachty na
wodę !!

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

W dniu 08 maja 2015 r. w AMBER
EXPO odbył się finał konkursu
Gmina
Przyjazna
Przedsiębiorcom.
Konkurs
organizowany
był
przez
Regionalną Izbę Gospodarczą
Pomorza w Gdańsku i brały w nim
także udział Gminy – Właściciele
Spółki Pętla Żuławska. Miło nam
poinformować, że nagrody w tym
konkursie otrzymali:
-Gmina Sztutowo dla najbardziej
aktywnej gminy wiejskiej w
działaniach na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości,
-Miasto Gdańsk dla najbardziej
przyjaznego
przedsiębiorczości
miasta na prawach powiatu,
-Miasto Tczew dla najbardziej
przyjaznej przedsiębiorczości

Świąteczny mazurek upieczony z
logo Pętli Żuławskiej

INFORMACJE Z PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ
Spółka uczestniczyła w imprezie
otwierającej sezon żeglarski w
Gdańsku w dniu 23 maja.
Udostępniono
nam
namiot
wystawowy,
w
którym
promowaliśmy atrakcje Pętli
Żuławskiej.
Zainteresowanie
publiczności
było
znaczne,
rozdaliśmy około 100 mapek z
trasami turystyki wodnej. Po
zakończeniu imprezy odbyła się
parada żaglowców i różnego
sprzętu pływającego. Szczególną

Pętla Żuławska na Targu Rybnym
w Gdańsku.

RUSZA PROJEKT
ŻUŁAWSKA II

PĘTLA

W dniu 15 maja, w Sali
okrągłej
Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Pom.
odbyła
się
konferencja
poświęcona temu projektowi z
udziałem
przedstawiciela
naszej Spółki. Przedstawiciele
Urzędu
Marszałkowskiego

przedstawili
zamierzenia
związane z projektem. Na
drugi etap projektu Pętli
Żuławskiej, który obejmować
będzie także obszar Zatoki
Gdańskiej, przeznaczono, na
inwestycje infrastrukturalne i
z nimi związane, kwotę ponad
80 mln. zł w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego WP na lata
2014 – 2020.
Tramwaj wodny na Zalewie
Wiślanym.
Już od 1 maja w weekendy na
trasie Tolkmicko – Krynica
Morska – Tolkmicko pływa
statek pasażerski. Godziny
wypłynięcia z Tolkmicka: 9,30;
11,00; 17,00.
Godziny wypłynięcia Krynicy
Morskiej: 10,15; 16;15; 17,45.
Z Tolkmicka podstawiany jest
autokar do Fromborka.
ZAPRASZAMY !!!!

Motorówka
Gdańsku

solarna

w

Uwaga
–
utrudnienia
nawigacyjne.
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
–
wrzesień 2015 r. Oznacza to,
że Międzynarodowa Droga
Wodna E70 jest na tym
odcinku nieprzejezdna.

Ponadto RZGW informuje, że
zamknięty szlak żeglugowy na
Kanale
Elbląskim
od
pochylni
Buczyniec
do
pochylni Całuny zostanie
otwarty z dniem 01.06.2015r.
Czy wiecie, że …………
Ceremonia picia grogu to
bardzo
stary
ceremoniał
kultywowany przez stulecia i
dopiero
w
1969
roku
zlikwidowany
we
flocie
brytyjskiej.
Początkowo
osobom przebywającym w
tropikach wydawano w celu
zabezpieczenia
przed
chorobami wódką, lecz w1688
roku zastąpiono ją rumem –
codziennie
marynarzowi
przysługiwało 0,284 litra. W
1740
roku
za
sprawą
angielskiego
admirała
Vernona wprowadzono picie
grogu. Admirał rozkazał aby
zamiast rumu, który często był
przyczyną różnych wykroczeń
dyscyplinarnych,
wydawać
rum rozcieńczony. Admirał
ów maił przydomek Old
Grog i stąd wzięła się nazwa
tego napitku. Kierując się
opinią lekarzy codzienną rację
alkoholu 0,284 litra alkoholu
mieszać z 1,136 litra wody i
ten napitek (grog) wydawać
pod
nadzorem
oficera
wachtowego
dwa
razy
dziennie: rano około godziny
10,00 i po południu między
godziną 16,00 a 18,00. Później
stopniowo ograniczano rację
grogu do jednej dziennie –
wieczorna zastąpiono herbatą.
W 1881 roku zniesiono
wydawanie grogu oficerom.
Obok rower wodny na Motławie.

Dzisiaj przedstawimy pięć
następnych zasad kapitana
jachtu poruszającego się po
Pętli Żuławskiej:
6. Sieci. Obserwuj powierzchnię
wody. Sieci w większości są
oznakowane. Nie wpływaj w nie
i nie przestawiaj ich.
7. Zagrożenie dla jednostek
wyposażonych w maszty. Uwaga!
Podane w przewodniku wysokości
linii energetycznych odnoszą się
do danych na brzegowych
tablicach informacyjnych,
ustawionych przez stosowne
służby. Płynąc po szlakach
wodnych Pętli Żuławskiej miejmy
na uwadze margines
bezpieczeństwa.
8. Wywrotka. Podczas zagrożenia
wywrotką kabina jednostki
powinna być zamknięta, a załoga
znajdować się na pokładzie.
Należy unikać gwałtownych
manewrów. W razie wywrotki, do
czasu przybycia jednostki
ratunkowej, załoga nie powinna
oddalać się od przewróconego
jachtu.
9. Środowisko. Zaopatrz się
w mocne worki na śmieci
i wyrzucaj je w miejscach do tego
przeznaczonych. Nie wylewaj
popłuczyn ze środkami
chemicznymi do wody. Nie
dopuszczaj do wycieku paliwa
i olejów silnikowych.
10. Szanuj przyrodę. Nie dobijaj
do brzegów, przedzierając się
przez roślinność przybrzeżną. Nie
niszcz roślinności wodnej
i lądowej. Pływaj środkiem rzeki
pozbawionej roślin. Ogniska
rozpalaj tylko w miejscach
dozwolonych. Zostawiaj po sobie
porządek.

