uzyskaniu
dotacji
Urzędu
Marszałkowskiego. Biorą w nich
udział dzieci i młodzież z
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Oddajemy w Wasze ręce
już osiemnasty numer naszego
biuletynu. Przerwa wakacyjna
spowodowana była nawałem
pracy na przystaniach i sezonem
urlopowym, który występuję
także w naszej Spółce. Ale
wracamy do żywych z nową
energią i nowymi pomysłami.

SPRAWY SPÓŁKI

Łodzie motorowe przy przystani
w Braniewie
Rejs Fundacji Eureka z Redy po
wodach Pętli Żuławskiej.

INFORMACJE
ŻUŁAWSKIEJ

O

PĘTLI

Zwracamy Państwa uwagę na
nasza nową stronę internetową:
www.petlazulawska.com.
Oprócz klasycznych informacji,
które
są
na
bieżąco
aktualizowane znajdziecie tam
swoiste rodzynki informacyjne,
takie jak np.: dział „Baza
wiedzy”,
dział
„Kalendarz
imprez” i folder „Czynne obiekty
hydrotechniczne”.
Zwróćcie
tez
uwagę
na
przytaczane
na
stronie
komunikaty
Regionalnego
zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku o aktualnej sytuacji
żeglugowej.
Na stronie znajdziecie Państwo
także
całoroczny
kalendarz
imprez na i wokół Pętli
Żuławskiej. Zachęcamy także do
obejrzenia kilkunastu filmów o
Pętli Żuławskiej.

Fundacja Eureka z Redy
zorganizowała wakacyjne rejsy
dla dzieci i młodzieży po
szlakach Pętli Żuławskiej.
Załogi, płynące na jachtach
różnego typu, przeważnie na
otwarto-pokładowych omegach,
zmagały się z żywiołem, który
zwłaszcza na pierwszym rejsie
dał się załogom we znaki.
Sztormowa pogoda i silne opady
spowodowały nawet przerwanie
rejsu na kilka dni. Humory
jednak dopisywały przez cały
czas, a po takich przeżyciach
będzie co opowiadać i co
wspominać.
Spółka
Pętla
Żuławka
udostępniła porty i przystanie
młodzieży bezpłatnie.

Młodzież w przystani Osłonka
Fundacja zorganizowała rejsy po
wodach Pętli Żuławskiej dzięki

pomorskich szkół, z Redy,
Pruszcza
Gdańskiego,
Kosakowa, Gdańska, Gdyni. W
pierwszym wakacyjnym rejsie
wzięło
udział
około
40
uczestników,
płynących
na
dziewięciu jachtach żaglowych i
motorowych. Rejs rozpoczął się
12 lipca w Gdańsku na przystani
Sienna Grobla. Na trasie
uczestnicy pokonali śluzy w
Przegalinie i Gdańskiej Głowie,
zawinęli do Błotnika, Drewnicy,
Rybiny, Osłonki, Malborka i
Tczewa. Zdarzyły się noclegi "na
dziko" na brzegu Wisły ze
śpiewaniem szant przy ognisku.
Wyjątkowo niekorzystna aura
wymusiła przerwanie rejsu na
kilka dni, ale to tylko
zahartowało młode załogi.

Młodzież odpoczywa wieczorem
przy ognisku
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej (RZGW) informuje o
zamknięciu śluzy w Przegalinie w
sezonie żeglarskim w 2017roku .
W miesiącach marzec – listopad
2017
planowane
jest
zamknięcie śluzy w Przegalinie
w związku z przebudową i
remontem
urządzeń
hydrotechnicznych
śluzy.
Niestety ta sytuacja może
skutecznie zablokować transport
z Gdańska na zalew Wiślany,
który jest jedną z najbardziej
popularnych dróg wodnych !

Sugerowany
alternatywny
transport drogą wodną, to droga
przez Zatokę Gdańską i Wisłę
Śmiałą. Będziemy starali się
wpłynąć
na
RZGW
aby
przesunąć remont śluzy na okres
jesienno-zimowy.
Prosimy
wszystkich
miłośników
żeglarstwa o interwencję w tej
sprawie.
Terminarz regat żeglarskich na
Zalewie Wiślanym na koniec
sezonu 2016
2 – 4 wrzesień Fromborska
Jesień 59
Frombork MKŻ
9 – 11 wrzesień
Кубок
Калининградского Областного
Яхт-Клуба
Kaliningrad
16 – 18 wrzesień
Grand
Prix Zalewu Wiślanego
Memoriał Karola Szramke
Krynica Morska
Zakończenie sezonu
żeglarskiego 2016
Frombork MKŻ
Otrzymaliśmy
bardzo
interesującą propozycję z firmy
P.U. OIKOS Sp. z o.o. z
Gdańska, która przygotowała
dwa filmy Kanał Elbląski i Pętla
Żuławska. Innowacyjność tych
filmów polega na tym, że mają
one po raz pierwszy znaczny
walor edukacyjny i pokazują
funkcjonowanie śluz, objaśniają
czy jest np. depresja i jaka
funkcje spełniały wiatraki a
obecnie
pompownie
na
Żuławach. Zakupiliśmy dwa
komplety filmów i zostaną one
udostępnione
naszym
Wspólnikom i na naszych
przystaniach i portach.
Filmy zostały nakręcone w
ramach szerszej serii pod tytułem
„Dociekliwy turysta”.
Kanał Elbląski (wersja w j.
polskim) i Elbląg Kanal (wersja
w j. niemieckim) - czas 22
minuty.
Przedstawiono w nim ideę
budowy
i
funkcjonowania
Kanału Elbląskiego. Zdjęcia
najważniejszych
obiektów

technicznych z animacyjnymi,
wyjaśnieniami ich przeznaczenia,
budową i zasadami działania
(pochylniowy transport jednostek
pływających z wykorzystaniem
energii wody).
Migawki
fotograficzne i filmowe ułatwiają
ocenę charakteru wycieczki.
Pętla Żuławska (wersja w j.
polskim) Żuławy - Schleife
(wersja w j. niemieckim) - czas
25 minut.
Przedstawiono w nim system
powiązań wodnych, określany
jako
Pętla
Żuławska,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
najciekawszych
obiektów
technicznych zlokalizowanych
na Nogacie i Szkarpawie. Zdjęcia
najważniejszych obiektów (jazy,
śluzy, mosty zwodzone i
obrotowe) wartych zwiedzenia
zilustrowano
animacjami
pozwalającymi zrozumieć zasady
ich działania.
Zapraszamy także na stronę
internetową
firmy
OIKOS
www.e-oikos.pl.

Żuławską. Z tej podróży
powstały liczne wpisy na blogu,
mnóstwo pakietów zdjęciowych i
naturalnie filmy kręcone z drona.

Jacht wyczarterowany przez
Panią Annę Olej-Kobus w
przystani Rybina
Śluzowanie na Nogacie 

Schemat wpływania do śluz na
Nogacie
wykonany
przez
naszych podróżników

Czy wiecie , że ...

Na Tugę w Nowym Dworze
Gdańskim też można wpłynąć !!
Świetny fotoreportaż z Pętli
Żuławskiej wykonała Pani Anna
Olej-Kobus/TravelPhoto, który
dostępny jest na stronach:
www.travelphoto.pl - zdjęcia,
pokazy,
warsztaty
www.malypodroznik.pl
rodzinne podróże i inspiracje
www.pippianna.pl - blog w
poszukiwaniu
jasnej
strony
życia.
Cała
rodzina
Pani
Anny
podróżowała przez cały tydzień
(20 – 27 lipca) przepływając
zarówno dużą jak i mała Pętlę

Mila morska (Mm, ang.: nautical
mile – NM – jest jednostką
odległości
stosowaną
w
nawigacji morskiej. Jest to
długość
łuku
południka
ziemskiego
odpowiadająca
jednej minucie kątowej koła
wielkiego. W rzeczywistości ze
względu na kształt kuli ziemskiej
(Geoida) długość łuku 1 minuty
kątowej jest różna w zależności
od szerokości geograficznej,
dlatego
umownie
przyjęto
długość uśrednioną.
1 MM → 1’ stąd: 40 000 km /
(360° × 60’) = 1851,852 m ≈ 1
852 m

