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Wysoki sezon roku 2018
mamy już za sobą. Dziwny to
był
sezon.
Wspaniała,
słoneczna
pogoda
nie
przełożyła się w wyraźny
sposób na ruch turystyczny.
Zanotowaliśmy wzrost liczby
turystów i wykorzystania
miejsc
postojowych.
W
bieżącym roku na dzień 31
sierpnia
zanotowaliśmy
wzrost liczby turystów o
4,4%, wzrost liczby jachtów o
9,1%, które odwiedziły nasze
mariny oraz spadek liczby
załóg na jachtach o 3,3%. Na
szczęście wpływy w marinach
wzrosły o 10,8 % rok do roku.
Władze Spółki mają i będą
miały w bieżącym roku wiele
pracy związanej ze zmianami
systemu
dopłat
do
funkcjonowania przystani i
zarządu Spółki, co wiąże się
także ze zmianami wielkości
udziałów
poszczególnych
wspólników.
Zapraszamy
państwa
nieustannie do odwiedzania
naszej
strony:
www.petlazulawska.com.

Malbork – przystań żeglarska

Spółka
rozstrzygnęła
przetargi na operatorów
przystani w Elblągu i
przystani pasażerskiej przy
Zamku
w
Malborku.
Zawarto
umowy
odpowiednio z Jachtklubem
Elbląg oraz z Centrum
Aktywnego Wypoczynku w
Malborku.

Pętla
Żuławska
przyjemnością informuje, że
od
tego
sezonu
we
wszystkich
naszych
marinach można płacić
kartą
płatnicza
lub
kredytową.
Świetna natura! Pod żaglami
na wschód !
Tak rozpoczęliśmy trzeci rejs
żeglarski
wzdłuż
południowego
wybrzeża
Bałtyku w ramach programu
SOUTH COAST BALTIC.
Działo się to w dniach 23-29
czerwca 2018 r. Rejs
prowadził z Gdańska przez
Kaliningrad do Kłajpedy.
O
godzinie
trzeciej,
dwadzieścia
dwie
łodzie
Międzynarodowego
Rajdu
Żeglarskiego minęło nową
kładką i opuszcza port w
Gdańsku. Po raz trzeci

międzynarodowa
flotylla
ruszyła w trasę.
Większość jachtów osiąga
Bałtijsk
wczesnym
popołudniem.
Rosyjscy
celnicy byli w nastroju
Pucharu Świata. Sprawdzanie
list załogi, paszportów i wiz
zajmuje mniej niż 30 minut.
Następnie przechodzimy do
około 20 mil morskich kanału
morskiego do Kaliningradu tylko na silniku.

Port w Gdańsku – ujście Raduni

Po około 14 milach morskich
wynurza się marina Wsmorje
z 70 miejscami do cumowania
w jednej z wielu marin. Jest to
pierwszy port, do którego
mogą
zawinąć
żeglarze.
Katedra w Kaliningradzie,
grobowiec
Kanta
i
zrekonstruowana
wioska
rybacka, by wymienić tylko
kilka atrakcji Kaliningradu.
Lokalni partnerzy dołożyli
wszelkich starań, aby powitać
75 żeglarzy z 22 łodzi
biorących udział w rejsie.
Następnego ranka udajemy się
pod wiatr do Kłajpedy
Jazda kończy się dobrze po
północy w Smiltynė Yacht
Club na północnym krańcu
Mierzei Kurońskiej na Litwie,

naprzeciwko
centrum
Kłajpedy. Końcowy etap
eskapady rozpoczyna się
następnego dnia łodzią, którą
płyniemy w kierunku Nidy.
Spokojny nadmorski kurort
Nida, z niewielkim starym
miastem, znajduje się tylko
cztery kilometry od rosyjskiej
granicy. Tak kończy się Rajd
Boating 2018.
W ciągu kilku dni zalęgło się
poczucie wspólnoty z ludźmi,
których łączy jedna pasja:
żeglarstwo.

Opis rejsu do Kaliningradu
periodyku niemieckim SEGELN

w

Od 10 do 18 sierpnia
planowany jest na rok 2019
następny rejs, tym razem w
rejonie
Pomorza
Zachodniego - Bornholmu Zachodniopomorskiego. Do
zobaczenia za rok.
Rejs przyjaźni gmin Zatoki
Puckiej i gmin powiatu
nowodworskiego 24.08.2018 r.
Cały dzień trwał rejs jachtami
typu „pomeranka” z Błotnika do
Krynicy Morskiej.

Oczekiwanie na otwarcie mostu w
Drewnicy

Około 20 żeglarzy z półwyspu
helskiego
przypłynęło
do
Gdańska
na
zakończenie
Jarmarku Dominikańskiego, a
następnie przepłynęło odcinek
Pętli Żuławskiej po Szkarpawie i
Zalewie Wiślanym. Celem tego
rejsu
było
nawiązanie
współpracy z naszym regionem,
która zmaterializowała się w
postaci porozumienia
podpisanego w Rybinie przez
Starostów z Pucka i Nowego
Dwory Gdańskiego pp. J. Białka
i Zb. Ptaka w obecności
Marszałka
Województwa
Pomorskiego M. Struka.
Przebieg rejsu przebiegła według
poniższego harmonogramu:
•Błotnik – zwiedzanie od 7:30.
Wypływamy o 8:10 z Błotnika
do Przegaliny i Gdańskiej Głowy
oraz Drewnicy.
•W Drewnicy jesteśmy ok. 11,00
Do mostu w Rybinie jest ok 12
km i jesteśmy tam o 13,00, tu
podpisujemy porozumienie i
mamy 0,5 h na zwiedzanie
przepompowni w Chłodniewie.
•Wypływamy o 15:00 z Rybiny •Z Rybiny płyniemy do Krynicy
Morskiej ok. 3,5 h.
•Przypływamy
do
Krynicy
Morskiej ok. 18:30.

Podpisanie porozumienia w Rybinie

Współorganizowaliśmy regaty o
Błękitną
Wstęgę
Zalewu
Wiślanego oraz Regaty o Puchar
Burmistrza
Miasta
Krynica
Morska, które odbyły się w
dniach 14.08. – 16.08.2018 r.
Poniżej Kompletne wyniki tych
regat:
Puchar Burmistrza Miasta
Krynica Morska:
Grupa 1.
1. Litwinka 2 - Drabiński Marian
2. Arctica - Skorotskii Viktor
3. Irbis - Rutkowski Janusz
Grupa 2.
1. Błękitna Bryza - Kwiatkowski
Sławomir
2. Berbeć II - Seroka Ryszard
3. Raptor 27-6 - Czapla Piotr
Grupa 3.
1. Tamara - Alantyev Yuriy
2. Vega - Zhadobko Sergey
3. Nevo - Karpushin Aleksandr
Błękitna
Wstęga
Zalewu
Wiślanego:
1. RA - Szlendak Grzegorz
2. Litwinka 2 - Drabiński Marian
3. Tamara - Alantyev Yuriy
Regaty współorganizował w
imieniu Spółki Pętla Żuławska
Pan
Stanisław
Bogdan
Justyński.
W dniu 1 września odbyło się
czyszczenie obu brzegów oraz dna
rzeki Pasłęki na wysokości naszej
przystani w Braniewie. Mamy
nadzieję, że wreszcie ruszy ruch
turystyki wodnej na tej pięknej
rzece np. do Nowej Pasłęki.

Aforyzmy o morzu
„Twoje zdanie jest jak
kropla w oceanie, lecz nie
zapominaj że ocean składa
się z kropli”
Autor nieznany

Zapraszamy do portu w
Kątach
Rybackich,
gdzie
uruchomiliśmy
możliwość
zimowania
jachtów.
W
bieżącym
sezonie
ceny
promocyjne już od 100 zł/mc
dla łódki o długości 8 m.!!!!
Łącznie dysponujemy około 50
miejscami postoju jachtów na
utwardzonej nawierzchni.

Morze
otwarte
dla
wszystkich
i
nie
dochowujące
wierności
nikomu więcej
Joseph Conrad – Zwierciadło
morza
Kobiety. Strasznie z nimi
trudno. Są jak morze.
Nieprzewidywalne.
Nina George – Księżyc nad
Bretanią
Im dalej od brzegu, tym
większe fale (...) Ledwo
człowiek wyrzyga śniadanie,
już trzeba rzygać lunch.
Neal Stephenson – Zamieć

„Zielona” przystań w Białej
Górze

Morze jest cierpliwe. Co
zabiera jedna fala, inna
oddaje.
Paulina
Kuzawińska
–
Zaklęcie na wiatr

Zapraszamy na festyn i
inscenizację historycznej bitwy
morskiej na Zalewie Wiślanym
w dniu 15 września do portu w
Kątach
Rybackich
organizowany pod patronatem
Pętli Żuławskiej.
Miejsce: Przystań żeglarska Pętli
Żuławskiej w Kątach Rybackich
ul Rybacka 66
9-15.00 Regaty młodzieżowe w
Klasie OPTYMIST, LASER
11.00 Wioska średniowieczna
("Jarmark kuchni i rzemiosła
średniowiecznego);
LOT-erka
13.00
Wykład
"Zakony
inaczej" ciekawostki z historii
zakonów na ziemiach polskich Piotr Frączak Stowarzyszenia
"Dialog społeczny" - w Punkcie
Informacji Turystycznej
przy
Muzeum Zalewu Wiślanego
15.30 podsumowanie regat wręczenie nagród, pucharów
16.00 Inscenizacja Bitwy na
Zalewie
Wiślanym
w oprawie muzycznej Secret
Garden Singers z Malborka
17.30 Biesiada średniowieczna
(do upadłego)
Organizatorem jest operator
portu z ramienia Spółki Pętla
Żuławska, czyli: Europejskie
Ugrupowanie na Rzecz Edukacji
i
Kreowania
Aktywności
EUREKA
ul. Gdańska 55 84-240 Reda;
Oddział w Kątach Rybackich

