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Oddajemy w Wasze ręce
już siedemnasty numer naszego
biuletynu. Kolejny – już trzeci
sezon na Pętli Żuławskiej
rozpoczęty !
W czerwcu głównym zadaniem
dla Spółki było przygotowanie
się do sezonu i promocja szlaku
wodnego. Wreszcie udało nam
się także wprowadzić ostatniego
operatora na przystani w
Rybinie.
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Jednym
z
najważniejszych
wydarzeń w życiu naszej Spółki
było doroczne Zgromadzenie
Wspólników. Podczas naszego
czerwcowego
zgromadzenia
udzielono
absolutorium
Zarządowi Spółki i Radzie
Nadzorczej a także zdecydowano
o
podniesieniu
kapitału
zakładowego i dopłatach do
poszczególnych
portów
i
przystani. Gratulujemy.
Mamy nowego operatora w
Rybinie, została nim w wyniku
rozstrzygnięcia przetargu Pani
Ewa
Zielińska.
Będzie
prowadziła sprawy przystani
razem z mężem i mamą, czyli
jest to klasyczna firma rodzinna.
Wiążemy z tym operatorstwem
wielkie nadzieje. Przystań

wymaga niewielkiego remontu i
planujemy także doposażyć ją w
prysznice dla gości. Ważną
informacją jest to, że odpłatne
będzie także cumowanie przy
pomoście pływającym przy
wyspie w Rybinie. Na przystani
są rowery i książki do
wypożyczenia
oraz
można
zapalić ognisko, pograć w
siatkówkę. Obok przystani są
dwie
firmy
wynajmujące
pływające barki mieszkalne.
Serdecznie
wszystkich
zapraszamy !!

Białej Góry. Na koniec rejsu
właściciel łódki ufundował dla
słuchaczy
Radia
Gdańsk
darmowy weekend na hausbocie.

Zakupiliśmy namiot reklamowy
2 x 3 m z logotypem Pętli
Żuławskiej, który już dwukrotnie
był w użyciu - podczas otwarcia
przystani w Braniewie w sobotę
4 czerwca oraz podczas tzw.
WODNEJ FIESTY w Gdańsku
w dniach 18 i 19.06. Jak nas
zaprosicie,
to
niezawodnie
pojawimy się na każdej imprezie
z
namiotem,
ulotkami
i
gadżetami. Nie zapominajcie o
nas ….

Wspólnie z Gminą Nowy Dwór
Gdański uczestniczyliśmy w
programie na żywo TVP Gdańsk
pt. Pomorskie na weekend, gdzie
jako jedna z głównych atrakcji
regionu Żuław pokazywano
Obszar
pętli
Żuławskiej.
Zależało nam głównie na
przybliżeniu
mieszkańcom
Pomorza możliwości pływania
barką mieszkalną lub łódką
żaglową
bez
uprawnień.
Dziękujemy naszym operatorom
w Rybinie i Malborku za pomoc
w kręceniu niektórych scen na
wodzie
oraz
firmie
„Twójczarter” za udostępnienie
łódki do nakręcenia filmu.

Radio
Gdańsk
Żuławskiej

na

Żeńska załoga Radia Gdańsk na
trasie

Pętli

Promocja Pętli Żuławskiej to
kolejna przygoda na wodzie –
tym razem Radio Gdańsk
wypłynęło z dwiema załogami, a
w tym jedną żeńską. Panie
spisały się bardzo dzielnie i trzy
odcinki pokonały samodzielnie.
Tak się to pływanie im
spodobało, że już zapisały się na
przyszłoroczny rejs. Nowością
tego promocyjnego rejsu była
wyprawa Wisłą w górę rzeki do

Dziennikarka TVP Gdańsk i
właściciel firmy „Twój czarter”
podczas kręcenia filmu.

Pętla Żuławska uczestniczyła w
otwarciu nowego obiektu
Narodowego Muzeum Morskiego
w Tczewie – Centrum
Konserwacji Wraków.
Ten
kapitalny
projekt,
sfinansowany ze środków Unii
Europejskiej,
pozwoli
przywrócić
do
świetności
dziesiątki wydobytych wraków
łodzi i statków, które dziś
zalegają magazyny muzealne.
Pozwoli też świadczyć usługi
konserwacji statków dla osób
fizycznych
i
kontrahentów
zagranicznych. Ważną rolę jaką
pełnić będzie Centrum jest jego
rola edukacyjna. Kilka nowych
pawilonów
poświęconych
zostało
interaktywnym
eksponatom,
obrazującym
metody wydobywania wraków i
ich konserwacji. Zapraszamy do
odwiedzania
tej
tczewskiej
instytucji.
WODNA FIESTA
Wydarzenie pt. „Wodna Fiesta
2016”,
której
celem
jest
promocja obiektów, ofert i
turystyki
wodnej
wśród
mieszkańców i turystów w
Polsce, odbyło się w dniach 18 i
19 czerwca.
Głównym
koordynatorem
projektu był Point PR Agencja
Promocji
Regionów,
który
przeprowadził
organizacyjnie
całe wydarzenie „Wodnej Fiesty
2016”.

Umieszczono
logotyp
Pętli
Żuławskiej
na
stronie
internetowej Wydarzenia i na
wszystkich
materiałach
promocyjnych
tj.
plakaty,
banery. Udostępniono miejsce na
stoisko promocyjne /namiot w
dniu 18 czerwiec 2016 w
godzinach od 10.00 do 18.00 na
przystani jachtowej Żabi Kruk.
Wodna Fiesta to mnóstwo
rozrywki – nad, pod i na wodzie
– dla dzieci, młodzieży, singli
całych rodzin oraz seniorów. To
najlepsza okazja, by zakochać się
w
kajakach,
żeglarstwie,
windsurfingu,
kitesurfingu,
motorówkach lub skuterach,
wioślarstwie czy też nurkowaniu.
Podczas wodnych imprez chętni
wzięli udział w warsztatach i
spotkaniach z mistrzami. Będzie
też okazja, by zwiedzić obiekty
związane z wodą, wybrać się na
wycieczkę
jachtem
lub
motorówką, a przede wszystkim
przetestować sprzęt pływający
jak SUP-y, kajaki, LyteBoat,
jachty,
rowery
wodne,
motorówki oraz wiele innych…
Organizatorami wydarzeń były:
Fundacja Gdańska, Program
Edukacji
Morskiej,
Pętla
Żuławska, Hotel Galion, PGE
Stadion Letni, Stowarzyszenie
Trefl Pomorze, Lotos Trefl
Gdańsk, Rewa Surf, Marina
Point,
Polatane,
LyteBoat,
Sopot34.

otrzymujemy obecnie regularne
informacje o wydarzeniach na
wodach administrowanych przez
tę instytucję.
Otrzymaliśmy informację o
liczbie śluzowań w 2015 rok,
których w Przegalinie było 1115,
natomiast liczba jachtów, które
przeszły
przez
śluzę
w
Przegalinie w 2015 roku
wyniosła 1737 jednostek.
UWAGA;
ZAMKNIĘCIE ŚLUZY W
PRZEGALINIE
W
2017
ROKU
Znacznym zagrożeniem dla
ruchu jednostek z Gdańska na
Zalew Wiślany jest planowany
remont śluzy w Przegalinie w
okresie marzec 2017 – listopad
2017. Ewentualny, sugerowany
transport droga wodna będzie
możliwy
wodami
Zatoki
Gdańskiej i Wisły Śmiałej.
Będziemy naciskać na władze
RZGW,
aby
przesunąć
rozpoczęcie remontu na jesień
2017
roku.
W
innym
przypadku zarówno Spółka
Pętla
Żuławska
jak
i
właściciele
infrastruktury
wodniackiej, a w tym gminy,
poniosą
znaczne
straty
finansowe.

Nasze stoisko (nowy namiot) na
Wodnej Fieście w Żabim Kruku
Przystań w
przygotowana
turystów

Żabim Kruku
na
obsługę

O wydarzeniu było głośno w
lokalnych
mediach.

Śluzowania w Przegalinie w
2015 roku
Dzięki
Regionalnego
Gospodarki

uprzejmości
Zarządu
Wodnej

Śluza w Przegalinie

