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Oddajemy w Wasze
ręce ósmy numer naszego
biuletynu. To już drugi rok, w
którym
zasilamy
Was
informacjami
o
Pętli
Żuławskiej i o jej drogach
wodnych.

Żuławska.
Umilała
nam
spotkanie Tczewska Formacja
Szantowa.

SPRAWY SPÓŁKI

Zarząd Spółki podjął decyzję o
podpisaniu
umowy
z
operatorem Portu w Elblągu.
W wyniku negocjacji wybrano
Stowarzyszenie Jacht Klub
Elbląg, który poprzez swoją
nowo
powołaną
spółkę
realizować będzie zadania
operatorskie od 15 maja. Port
w Elblągu jest jednym z
większych
obiektów
Pętli
Żuławskiej – nominalnie może
tu
cumować
jednocześnie
przeszło 70 jednostek.
WIZYTA
PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ
W
MARINACH WYSPY RUGIA
(Niemcy).

Uwaga zmiana siedziby Spółki !!
Od dnia 15 kwietnia przenieśliśmy
się do nowej siedziby – także w
Elblągu – ale przy ulicy
Czerwonego Krzyża 2.
Zapraszamy do nowej siedziby –
zwiększamy nieco powierzchnię
lokalu i będzie ona łatwiej
dostępna, bo jest na parterze !
Ciągle trwają jeszcze prace
adaptacyjne
wynajętych
pomieszczeń – ułożyliśmy nowe
podłogi,
pomalowaliśmy
pomieszczenia i musimy jeszcze
dokupić kilka mebli.

W dniu 09 kwietnia 2015 r.
w Tolkmicku (Urząd Miasta)
przeprowadziliśmy z sukcesem
konferencję pt. „Komunikacja
wodna i rozwój turystyki w
obszarze Zatoki Gdańskiej,
Zalewu Wiślanego i Kanału
Elbląskiego”.
Zjawiło się wielu uczestników –
ponad 50 osób. Z udziałem
przedstawicieli
województw:
pomorskiego
(Krzysztof
Czopek)
i
warmińskomazurskiego (Jacek Protas)
wręczono
nagrody
„Przyjaznego
Brzegu”

INFORMACJE Z PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ

W dniach 29 i 30 kwietnia 2015
r. odbyły się w Kadynach dwa
szkolenia w ramach projektu „Z
naturą na co dzień”.
W imieniu naszej Spółki
występował tam Wiceprezes
Zarządu Bogdan Justyński, który
prezentował walory turystyczne
polskiego odcinka MDW E70
oraz Pętli Żuławskiej.

W dniach 21 i 22 kwietnia, w
ramach projektu Marriage,
odbyła się wizyta studyjna
Prezesa Spółki w dwóch
portach jachtowych na wyspie
Rugia. Były to mariny
Lauterbach i Hafendorf Wiek.
Obserwowaliśmy z bliska
cały proces obsługi klienta i
serwis usług jachtowych.
Odbyły się także warsztaty
wymiany doświadczeń
z
innymi
zarządzającymi
portami jachtowymi z Polski
Północnej
(Gdynia,
Kołobrzeg, Szczecin i inne).
Wszyscy uczestnicy otrzymali
opracowanie pt. „Skuteczne i
rentowne
zarządzanie
mariną”.
Kopie
tego
opracowania
zostaną
przekazane
operatorom
portów i przystani Pętli
Żuławskiej.

Poniżej wersja robocza plakatu !

A tak prezentuje się ów most:

Marina Lauterbach

Most zwodzony w Nowej Pasłęce

Każda przystań i port jachtowy
posiada tablicę pogodową !
Składa się ona z dwóch części.
Na górze tablicy umieszczana
będzie aktualna prognoza pogody
a na dole tablicy będą
zamieszczane
ostrzeżenia
pogodowe. W sytuacji braku
ostrzeżenia
można
będzie
skorzystać z tabeli siły wiatru
podanej w 4 skalach.

Każdy nasz objazd i kontrola
portów i przystani obfituje
tym, że coraz bardziej
zachwycamy się kulturą,
przyroda
i
zabytkami
występującymi w obszarze
Pętli Żuławskiej. Ostatnio
pięknie pokazały się nam
zadbane domy podcieniowe
(patrz zdjęcie obok) a także
zauważyliśmy urok naszych
tablic w kształcie żagli, które
są
wykorzystywane
w
najdziwniejszy sposób:

Zapraszamy
operatorów,
którzy jeszcze nie odebrali w/w
tablic do ich odbioru w
siedzibie Spółki.

Dzisiaj przedstawimy pięć
pierwszych zasad kapitana
jachtu poruszającego się po
Pętli Żuławskiej:
1.Trasa. Zaplanuj trasę i ustal
miejsca
postoju.
Poinformuj
o nich swoich bliskich.
2.Łączność. Miej przy sobie
telefon
komórkowy.
Zawsze
w wodoodpornym pokrowcu.
3.Pogoda. Przed rejsem sprawdź
prognozy pogody, a w jego trakcie
obserwuj niebo i wodę’.

Czy wiecie, że …………

4.Bezpieczeństwo.
Kamizelki
asekuracyjne przechowuj w łatwo
dostępnym miejscu. Przy wietrze
powyżej 4B (7 m/s, 25 km/h)
należy założyć kamizelkę bez
względu
na
umiejętności
pływackie. Dzieci i osoby nie
potrafiące pływać powinny nosić
kamizelki w trakcie rejsu, a także
w portach.

Spółka Pętla Żuławska
zarządza także mostem
zwodzonym w Nowej Pasłęce.

5.Pierwszeństwo.
Wszelkie
jednostki handlowe i komercyjne
posiadają pierwszeństwo przed
żeglugą turystyczną.

W ramach współpracy z
MOSIR - Mariną Gdańsk
przygotowujemy
plakat
promujący
Pętlę
Żuławką.
Będziemy umieszczać nasze
plakaty na pomostach Mariny
Gdańsk oraz na przystaniach i
portach Spółki
a także na
tablicach ogłoszeń właścicieli
nieruchomości czyli miast i gmin
partnerskich.

Dom podcieniowy w Żuławkach

