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Rozpoczęliśmy proces „zwijania
żagli”
polegający
na
przystąpieniu
do
likwidacji
Spółki Pętla Żuławska. Decyzją
Zgromadzenia Wspólników od
01
lipca
spółka
została
postawiona w stan likwidacji.
Spółka była powołana w 2013
roku na czas określony 6-ciu lat,
na okres trwałości projektu Unii
Europejskiej POIG. Ten okres
dobiegnie końca z dniem
31.12.2019
r.
Ostateczna
likwidacja
Spółki
nastąpi
najpóźniej do kwietnia 2020
roku. Likwidatorem Spółki
został
Michał
Górski
dotychczasowy
Prezes
Zarządu. Do końca 2019 r.
spółka i operatorzy funkcjonują
„normalnie”
na
dotychczasowych zasadach
Spółka
Pętla
Żuławska
uczestniczyła w spotkaniu w
dniu 09 maja w Nowym Dworze
Gdańskim
zorganizowanym
przez Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
dotyczącym
dalszego
funkcjonowania
produktu
jakim niewątpliwie jest Pętla
Żuławska. Spotkanie z udziałem
wszystkich właścicieli portów i
przystani trwało ok. 2 godziny i
skupiło
się
głównie
na
prezentacji stanowisk. Spółka
nasza przypomniała o inicjatywie
powołania klastra turystycznego
już w 2016 roku. Do powołania
tego klastra nie doszło z powodu
braku
zgody
UMWP
na

używanie
Żuławska.

nazwy

Pętla

Zgromadzenie Wspólników
Spółki Pętla Żuławska w
dniu 18.06.2019 r. postawiła
Spółkę w stan likwidacji i
dokonała oceny działań
Rady Nadzorczej i Zarządu
w 2018 roku. Podjęto też
decyzję o skompensowaniu
straty spółki z kapitałem
rezerwowym
spółki
co
znacznie
zmniejszyło
wymiar straty za 2018 rok.
W dniach 29.04. – 10.05.2019 r.
została
przeprowadzona
kontrola realizacji projektu
INTERREG
South
Coast
Baltic przez Spółke Petla
Żuławska.
Kontrolę
przeprowadził
WarmińskoMazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie. Wynik kontroli
jest bardzo pozytywny dla
naszej Spółki i jest praktycznie
bez uwag. Jedyne zastrzeżenia
wzbudziły pozycje kursowe
walut euro i złotówki i z tego
powody
obniżono
nam
płatności o jedynie 32,16 euro.

W dniach 10-12 maja 2019
na przystani w Rybinie w
ramach
Dni
Funduszy
Europejskich
zaaranżowaliśmy darmowe wycieczki
hausbotem po Szkarpawie.
W rejsach wzięło udział
prawie 270 turystów i
mieszkańców regionu, w
użyciu były 2 jednostki
pływające udostępnione nam
przez firmy: ICZARTER i
Ludek Czarter. Dziękujemy
armatorom i operatorowi
przystani w Rybinie za
użyczenie łódek i za sprawną
organizację tego święta.

Piszą o nas – tym razem w
Express Biznesu nr 75 z maja
2019, gdzie zamieszczono
wywiad z Prezesem Michałem
Górskim pod tytułem Pętla
Żuławska z nurtem przygody.

Nasz nowy przewodnik – barką
i jachtem po szlaku cieszy się
niesłabnącą popularnością. Na
zamówienie
mailowe
lub
listowne
wysyłamy
go
bezpośrednio
do
zamawiających.

Tu zaczyna się
żeglarska przygoda

Twoja

Piękny obraz malowany
przez
malarza
ustami
podpisany w taki sposób:

Nasza aktywność w projekcie
South Coast Baltic zakończyła
się praktycznie z dniem 31 marca
2019 i obecnie czekamy na
końcowe rozliczenie (zwrot
środków), które otrzymamy w
październiku 2019 r.
Zapraszamy do korzystania z
materiałów przygotowanych w
ramach w/w projektu.
Ciekawe wydają się nasze
pozycje filmowe zrealizowane
ostatnio w ramach projektu.
Zrealizowaliśmy
film
podsumowujący
6
lat
działalności
Spółki
Pętla
Żuławska.
Ponadto
wykonaliśmy kilka filmów
instruktażowych pokazujących
zagrożenia i zasady pływania
po
Pętli
Żuławskiej
z
animacjami. Zapraszamy na
naszą domenę na YouTube pn.
petlazulawskamedia.

Nadbałtyckie plaże
nadbałtyckie strony
wody tu zielone
u portowych wrót.
Tutaj szumi Bałtyk
Polsce poślubiony
plaża piaskiem złotym
ściele się u stóp…
Autor
wiersza
–
Gałkowski

Jan

Autor: Walery Stiejtbatałow

Trwa
20.
edycja
konkursu
o
Nagrodę
Pomorską
„Gryf
Gospodarczy 2019" !
Zapraszamy do udziału w
konkursie o nagrodę Gryfa
Pomorskiego.
Zgłoszenia do jubileuszowej
20.
edycji
konkursu
przyjmowane są do 15 lipca
2019
r.
w
wersji
elektronicznej na mailowy
adres PRP@pomorskie.eu z

dopiskiem
w
tytule
„Zgłoszenie uczestnictwa –
Gryf Gospodarczy 2019".
Każde przedsiębiorstwo może
się zgłosić do maksymalnie
dwóch kategorii. W konkursie
mogą brać udział także
finaliści i laureaci poprzednich
edycji.
Formularze zgłoszeniowe w
poszczególnych kategoriach
wraz z drukiem oświadczenia
są do pobrania na stronie
narody:
Lider innowacji – mikro i
małe przedsiębiorstwo,
Lider innowacji – średnie i
duże przedsiębiorstwo,
Lider eksportu – mikro i małe
przedsiębiorstwo,
Lider eksportu – średnie i
duże przedsiębiorstwo,
Lider inwestycji
Lider
odpowiedzialności
społecznej
Pomorski start-up
Lider
kształcenia
zawodowego – mikro i małe
przedsiębiorstwo,
Lider
kształcenia
zawodowego – średnie i duże
przedsiębiorstwo,
Lider
przedsiębiorczości
młodzieżowej
Gmina
przyjazna
przedsiębiorcom
Media i instytucje patronujące
konkursowi
dodatkowo
przyznają
jednemu
z
uczestników konkursu Gryfa
Medialnego.
Uroczysta gala wręczenia
nagród odbędzie się we
wrześniu 2019 r.
Regionalna Izba Gospodarcza
Pomorza jest odpowiedzialna
za przedstawienie propozycji
nagród w kategorii Gmina
Przyjazna Przedsiębiorcom. Z
ramienia Izby propozycje te
przygotowuje Michał Górski

Prezes Spółki Pętla Żuławska.
W roku 2018 nagrodę w
kategorii Gmina wiejska
otrzymały Cedry Wielkie.
Zapraszamy na Regaty Trzech
marszałków w dniach 2729.06.
Frombork
–
Tolkmicko.

Rozbudowa mariny w
Wiślince.
Na
uroczystym
otwarciu
rozbudowanej
mariny
w
Wiślince 12 maja 2019 r.
zeszło się mnóstwo gości.
Oprócz władz gminnych był
Dyrektor DIF UMWP w
Gdańsku
Pan
Krzysztof
Czopek oraz Michał Górski
prezes zarządu Spółki Pętla
Żuławska.

Czy wiecie, że …. ?
Pierwszy regulamin służby
okrętowej pojawił się w
polskiej flocie po raz pierwszy
za
panowania
Zygmunta
Augusta w 1571 roku.
Za przeklinanie i bluźnierstwo
kara przewidywała: pokutę,
utratę części łupów, pławienie
w wodzie, a nawet ciężkie
więzienie.
Za znieważenie współtowarzyszy przywiązywano do
masztu, karano grzywną albo
przeciągano pod stępką.
Za tchórzostwo lub ucieczkę z
pola walki
w każdym
przypadku
groziła
kara
śmierci.
Za samowolne opuszczenie
okrętu groziła kara chłosty.
Za bunt lub uczestnictwo w
spisku groziła kara śmierci.
Za pijaństwo, zaniedbywanie
się na służbie groziła kara
chłosty.

