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Nasza Spółka przyjęła obecnie
nazwę : Pętla Żuławska Sp. z o.
o. w likwidacji. Jak już
informowaliśmy okres likwidacji
powinien ulec zakończeniu z
dniem
31.03.2020
r.
W
międzyczasie zaszła jeszcze
jedna zmiana, a mianowicie
dotychczasowy
Prokurent
Bogdan
Justyński
został
Specjalista ds. marin – w sumie
bez zmiany zakresu działania. W
pierwszych dniach stycznia 2020
roku oddamy wszystkie porty i
przystanie ich właścicielom i oni
ustala sami sposób zarzadzania
nimi.
Ustaną
także
dotychczasowe ograniczenia w
działalności
marin,
które
dotyczyły zakazu wykonywania
działalności gastronomicznej i
hotelowej.
Spółka
Pętla
Żuławska
przekazała
do
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego
koncepcję
i
biznesplan dotyczący powołania
Lokalnej
Organizacji
Turystycznej „Pętla Żuławska”
która mogłaby być kontynuatorką
działań Spółki.

Zgłosiliśmy Pętlę Żuławską
do Projektu Ministerstwa
Sportu i Turystyki pod
nazwa POLSKIE MARKI
TURYSTYCZNE.
Otrzymaliśmy
obiecującą
wiadomość o zakończeniu
pracy Kapituły projektu,
Mamy nadzieję, że Pętla
Żuławska otrzyma tytuł
Polskiej
Marki
Turystycznej.
Oficjalne
ogłoszenie
wyników
konkursu we wrześniu.

Fakty znad wody:
Odkrywaliśmy szlaki wodne na
Żuławach

W Dzienniku Ustaw RP z
dnia 28 czerwca ukazało się
Rozporządzenie
Rady
Ministrów,
w
który
ustanowiono, że rzeka Wisła
Królewiecka, rzeka Tuga do
Nowego Dworu Gdańskiego
i odnoga Martwej Wisły do
Błotnika są od tego dnia
śródlądowymi
drogami
wodnymi. Zabiegaliśmy o
taką decyzję od dawna i
wreszcie się udało !
Pętlę Żuławską odwiedziła ekipa
Radia RMF FM. Dziennikarze
odwiedzili kilka naszych marin i
umieścili relacje ze swojej
bytności na stronie internetowej i
powstały także audycje radiowe.

Poniżej fragment reportażu
nadanego w radio w dniu
28.07.2019 r.:

Z naszym wakacyjnym cyklem
"Fakty znad wody" w ten
weekend
byliśmy
w
województwie pomorskim. W
niedzielę przemierzyliśmy szlaki
wodne na Żuławach, w delcie
Wisły. Odkryliśmy też niezwykle
ciekawą, ale mało znaną formę
wypoczynku nad wodą.
Jednym
ze
sposobów na
zwiedzanie
Żuław
jest
możliwość
wypożyczenia
pływającego domu. Mowa o tak
zwanym houseboacie. Między
innymi
takimi
jednostkami
przemierzać można szlaki Pętli
Żuławskiej. Osoby korzystające
z tej formy turystyki mogą
korzystać z wielu udogodnień.
Na przykład w Rybinie mamy
bosmana, nabrzeża, keję, prąd,
wodę. Wszystko co jest podstawą
udogodnień
wodniaków
podkreśla Rafał Wasil z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego, które
było liderem projektu Pętla
Żuławska.
Czytaj
więcej
na
https://www.rmf24.pl/raporty/rap
ort-fakty-znad-wody/info/newsfakty-znad-wody-odkrywalismyszlaki-wodne-nazulawach,nId,3118859#utm_sour
ce=paste&utm_medium=paste&
utm_campaign=chrome

Otrzymaliśmy zaproszenie na
Dni Nowej Pasłęki połączone
z XVII już regatami im. Jarka
Rąbalskiego.
Bogdan
Justyński wystartował na
jachcie MIKA i wygrał te
regaty w swojej kategorii.
Prezes spółki Michał Górski
uczestniczył
w
święcie
gminnym od strony lądu. Była
parada
jachtów,
święto
Śledzia (smaczne) koncerty
szantowe i wręczanie nagród.
Bardzo nam się tu podobało !!

Zaproszenie na Dni Nowej Pasłęki

PĘTLA
ŻUŁAWSKA
GOTLANDII !!!!

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

Nasza aktywność w projekcie
South Coast Baltic kończy się
małym
sukcesem.
Polscy
kontrolerzy zaakceptowali nasze
ostatnie
rozliczenie.
Teraz
czekamy na zwrot środków
wyłożonych
przez
Spółkę.
Wkrótce opiszemy cała nasza
aktywność w projekcie i korzyści
wynikające z realizacji projektu.

NA

Nasz Specjalista ds. Marin Bogdan
Justyński, na jachcie „Litwinka II”,
brał udział w regatach „Maristo
Cup” (dawniej Sailbook Cup) na
treasie: Sopot – Gotlandia – Sopot z
postojem w Visby. Była to coroczna
trudna wyprawa po „złote runo”
szwedzkiej wyspy. Z wyprawą
wiązało się wiele przygód, nowych
znajomości, a także dryfowanie w
strefie ciszy. W tych dość
loteryjnych warunkach załoga
Litwinki II wywalczyła 4 miejsce w
swojej kategorii. Poniżej kilka zdjęć
z tego rejsu.

Tu zaczyna się
żeglarska przygoda
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