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ZMiGM na Międzynar
Targach Morskich w
W

tegorocznych targach wzięli
udział przedstawiciele 14 krajów i niemal 300 firm związanych z branżą morską. W tym roku
swoje osiągnięcia pokazały w Gdańsku
firmy związane z bezpieczeństwem
portów i żeglugi, budową, przebudową
i modernizacją statków i infrastruktury
offshore, wyposażeniem okrętowym,
usługami związanymi z wydobyciem
ropy i gazu, żeglugą towarową i pasażerską, sprzętem do załadunku i wyładunku, a także z portami, terminalami,
centrami logistycznymi i biurami projektowymi.
Branża morska udowadnia, że
wbrew obiegowej opinii nie jest w ruinie. Tylko w ubiegłym roku w polskich
stoczniach zwodowano 39 statków
i kadłubów pełnomorskich, wykonano
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W dniach 7-9 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbyły się
Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO. To największe
targi morskie w Polsce i zarazem jedno z najbardziej
prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych
gospodarce morskiej.
566 remontów statków, wybudowano
591 łodzi żaglowych i 589 motorówek.
Wartość zrealizowanych kontraktów
wyniosła 10 mld zł. W portach przeładowano towary za kwotę 57 mld zł.
Znakomitym potwierdzeniem tej silnej
pozycji Polski na międzynarodowym
rynku morskim są odbywające się od
1982 r. targi BALTEXPO.
Podczas inauguracji targów rozdano Złote Kotwice, czyli nagrody
branżowe ufundowane przez prezesa

Krajowej Izby Gospodarki. Kapituła
konkursu, w skład której wchodzą
eksperci gospodarki morskiej, przemysłu okrętowego, przyznała te nagrody w trzech kategoriach: Produkt,
Usługa oraz Osobowość Roku Rynku
Gospodarki Morskiej. W tym roku
Złotą Kotwicę BALTEXPO 2015 w kategorii Produkt otrzymała Gdańska
Stocznia Remontowa należąca do
grupy kapitałowej Remontowa Holding za przebudowę promu „Stena

Związek Miast i Gmin Morskich

odowych
Gdańsku
Germanica” do zasilania metanolem.
W kategorii Usługa nagrodę otrzymała firma DNV GL Poland za usługę modelowania i symulacji stanów
dynamicznych systemów elektroenergetycznych statków i mobilnych
obiektów offshore. Z kolei Złotą Kotwicę w kategorii Osobowość Roku

LAUREACI ZŁOTYCH KOTWIC BALTEXPO
FOT. SŁAWOMIR LEWANDOWSKI, JERZY UKLEJEWSKI PORTAL MORSKI

TARGOWE EKSPOZYCJE

NA STOISKU ZMPG SA – (OD PRAWEJ) DOROTA RABEN,
PREZES ZARZĄDU ZMPG SA, GRZEGORZ WALCZUKIEWCZ,
DYREKTOR BIURA ZMIGM, JAN KULAS, POSEŁ NA SEJM
FOT. GRZEGORZ MIERKIEWICZ, ZMPG
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Rynku Gospodarki Morskiej otrzymała
Dorota Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
„Za upór i konsekwencję w tworzeniu
ram prawnych dla poprawy funkcjonowania biznesu, kultury i nauki
w dziedzinie gospodarki morskiej,
a w szczególności za doprowadzenie
do uchwalenia dokumentu Polityka
Morska RP do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku” – brzmiało uzasadnienie jury.
Targom BALTEXPO towarzyszyło
wiele spotkań i konferencji. Główne tematy to m.in. transport morski
i rozwój portów morskich oraz nowoczesny przemysł stoczniowy i offshore. Odbyło się także posiedzenie Grupy Eksperckiej Rady Państw Morza
Bałtyckiego, norwesko-polskie sieciowe spotkanie biznesowe gospodarki morskiej w zakresie zaawansowania projektowania, rozwiązań
przybrzeżnych, inżynierii oraz produkcji, II Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, konferencja
Polsko-Duńskiego Forum Gospodarki
Morskiej, seminarium na temat form
wsparcia dla przemysłu morskiego
oraz konferencja poświęcona bezpieczeństwu wybrzeża, portów i żeglugi.
W Międzynarodowych Targach
Morskich BALTEXPO uczestniczył także Związek Miast i Gmin Morskich. Na
targach wystąpił na wspólnym stoisku
z instytucji wspierających ideę korytarza Bałtyk-Adriatyk.
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I I F O R U M KO RY TA R Z A T R A N S P O RT O W E G O B A ŁT Y K- A D R I AT Y K
8 września w ramach Targów
BALTEXPO 2015 odbyło
się II Forum Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk. W konferencji
wzięło udział duże, liczące
ok. 150 osób – grono
przedstawicieli świata
biznesu morskiego,
spółek Skarbu Państwa,
naukowców, samorządowców
i przedstawicieli władz
centralnych.

Porozumienie
Samorządowe
koordynatorem?

K

onferencja jest wspólną inicjatywą 6 stowarzyszeń tworzących
Porozumienie Samorządowe dla
Korytarza Bałtyk-Adriatyk zawartego
w Gdyni 9 grudnia 2013 r. Porozumienie tworzą: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Związek Miast
i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Samorządowe Stowarzyszenie Autostrady A1, Stowarzyszenie
Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Konsorcjum Samorządów na rzecz Rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty.
Na Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO Porozumienie wystąpiło z własnym stoiskiem.
Otwierający konferencję Ryszard
Świlski, prezes Stowarzyszenia Polskich
Regionów Korytarza Transportowego
Bałtyk-Adriatyk, członek zarządu województwa pomorskiego, przypomniał,
że pierwsza edycja Forum Korytarza
Transportowego Bałtyk-Adriatyk odbyła
się 22-23 wrześniu 2014 w Łodzi. Prezes
dodał, że na stoisku Porozumienia Samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk można zaopatrzyć się w materiały
takie jak „I Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Materiały pokonferencyjne” oraz w „Raport o stanie
zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej i punktowej korytarza
Bałtyk-Adriatyk”.
Prezes R. Świlski przedstawił genezę
Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
(SPR KTBA), przypominając, że organizacja ta powstawała w sposób całkowicie oddolny, z inicjatywy polskich
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regionów dostrzegających znaczenie tej
arterii komunikacyjnej.
Reprezentujący Związek Miast Nadwiślańskich dr Tomasz Sowiński w swoim
wystąpieniu otwierającym zwrócił uwagę na znaczenie całkowicie niewykorzystanych w Polsce arterii transportowych,
jakim są Odra i Wisła. Z kolei zastępujący
prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka
Ryszard Toczek omówił znaczenie korytarza Bałtyk-Adriatyk z perspektywy
polskich miast oraz wskazał na konieczność większego włączenia polskich
miast i metropolii w proces europejskich
konsultacji korytarza prowadzonych
przez koordynatora korytarza prof. Kurta
Bodewiga.
Konferencja podzielona była na
trzy panele tematyczne. Pierwszy
z nich poświęcony infrastrukturze logistycznej korytarza transportowego
Bałtyk-Adriatyk w Polsce poprowadził
prof. Andrzej Grzelakowski z Akademii
Morskiej. Wystąpienie wprowadzające
przedstawił dr Michał Graban z Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku, który przedstawił dokładną specyfikację
infrastruktury liniowej (autostrady
i linie kolejowe) i punktowej (centra
logistyczne i terminale intermodalne)

korytarza wraz z terminami realizacji
inwestycji. W trakcie dyskusji tego panelu dominował wątek konieczności
większej koordynacji inwestycji korytarza oraz budowy systemów inteligentnej obsługi korytarza (telematyka).
Krzysztof Szymborski, przewodniczący
Rady Interesantów Portu Gdynia, wyraził opinię, że państwo nie odgrywa
swojej roli, jeżeli chodzi o proces koordynacji inwestycji korytarza. Prezes
gdyńskiego portu Janusz Jarosiński
przypomniał ważne inwestycje, które
realizowane są w portach i dodał, że
posiadają one potencjał umożliwiający
w większym stopniu niż ma to miejsce
dotychczas obsługiwanie ładunków
tranzytowych. Przewodniczący Polskiej
Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński podkreślił, że część ładunków
jesteśmy w stanie przejąć od Hamburga i Antwerpii. Dyrektor ds. rozwoju
Zarządu Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A. Witold Ratajczak
wskazał na konieczność eliminacji wąskich gardeł w polskiej infrastrukturze,
tymczasem – jak dodał – droga szybkiego ruchu S3 została umieszczona
tylko na liście rezerwowej. Zastępca
dyrektora Departamentu Programów
Związek Miast i Gmin Morskich

Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP Gabriela Popowicz, polemizując z wcześniejszymi
opiniami, wyraziła zdanie, że w Polsce
istnieje koordynacja pomiędzy inwestycjami infrastruktury transportowej,
bowiem inwestycje muszą być spójne
z raportem korytarza. Leszek Lewiński
z PKP PLK w Gdyni przedstawił projekty
kolejowe, które mają najwyższy status,
po czym stwierdził, że istnieje dylemat
czy trasa 201 (z Gdyni przez Kościerzynę
na Bydgoszcz) będzie mieć status trasy
pasażerskiej (w kontekście włączenia
jej do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej)
czy towarowej. Prof. Andrzej Grzelakowski w końcowej części panelu zwrócił
uwagę, że istnieje jeszcze jeden ważny
korytarz, który przechodzi przez Polskę
– korytarz Morze Północne-Bałtyk. Oba
korytarze nawzajem się uzupełniają i generują swoje potencjały.
Panel o drogach wodnych śródlądowych poprowadził dr Tomasz Sowiński, który przedstawił też prezentację

wane jest nad rzekami. Jak powiedział
Mariusz Gajda reprezentujący Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska
M&I GAJDA w Gdańsku, Niemcy konsekwentnie realizują swoje plany (sprzed
80 lat) dotyczące żeglugi śródlądowej,
a nam takiej konsekwencji całkowicie
brakuje. Wyraził też opinię (z którą konferował dr T. Sowiński), że na Wiśle nie
ma potrzeby budowy jednej kaskady,
lecz potrzeba kilkunastu małych stopni
wodnych, tak by zapewnić warunki na
poziomie minimum IV klasy żeglowności. Zbigniew Antonowicz reprezentujący Radę Interesantów Portu Szczecin-Świnoujście wyraził zadowolenie, iż
Odrzańska Droga Wodna znalazła się
w obrębie korytarza Bałtyk-Adriatyk,
gdyż podlega ona konsultacji w sprawie Konwencji AGN. Wyraził opinię, że
Czesi mają dużą świadomość dotyczącą rangi dróg wodnych śródlądowych
i chcieliby mieć alternatywę dla portu
w Hamburgu. Zbigniew Antonowicz
wyraził sceptycyzm dotyczący możli-

wprowadzającą. Jak stwierdził – o ile
o kolejach mówi się mało (opinia Leszka Lewińskiego), o tyle o drogach
wodnych śródlądowych... nie mówi
się wcale. Dr Sowiński, polemizując
ze zdaniem Gabrieli Popowicz, wyraził
opinię, że w Polsce całkowicie brakuje koordynacji inwestycji dotyczących
Wisły i Odry, a zarządzanie gospodarką
wodną i śródlądową prowadzone jest
przez 6 resortów. Jan Pyś z Wydziału
Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
wyraził opinię, że żegluga śródlądowa ma w Polsce ogromny potencjał,
a 80% polskiego przemysłu rozloko-

wości zastosowania procedury Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w odniesieniu do rewitalizacji drogi wodnej,
jaką jest Odra, gdyż zbyt długie i odległe w czasie są terminy realizacyjne dla
tego szlaku (dlatego żaden inwestor się
nie zdecyduje na inwestycje). Swoje
wystąpienie zakończył odważną tezą
o konieczności postawienia przed Trybunałem Stanu osoby odpowiedzialnej
za zaniedbania dotyczące dróg wodnych śródlądowych w Polsce.
W swoim wystąpieniu otwierającym panel dotyczący węzłów miejskich
dyrektor biura Stowarzyszenia Miast
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Autostrady Bursztynowej Ryszard Toczek odwołał się do poprzedniego panelu, stwierdzając, że korytarz bez dróg
wodnych śródlądowych jest jak krzesło,
które ma trzy nogi. Ryszard Toczek wyraził także pozytywną opinię na temat
faktu, że przez Polskę przechodzą aż
dwa korytarze. Zadał też pytanie retoryczne o polskiego koordynatora korytarza, którego jego zdaniem brakuje.
Zakończył swoje wystąpienie przedstawieniem informacji statystycznych na
temat polskich miast i metropolii, z których wynikało, że Polska ma najrzadszą
sieć węzłów w korytarzu, a każdemu
węzłowi miejskiemu przysługuje największa powierzchnia do obsługi. Ryszard Toczek przedstawił też w swojej
prezentacji założenia tzw. Karty Łódzkiej, czyli Karty Polskich Miast Korytarza Bałtyk-Adriatyk. W ramach debaty
panelistów Paweł Wijas z Biura Strategii
Miasta Łodzi przedstawił najważniejsze
inwestycje, które realizowane są w jego
mieście. Prezydent Zduńskiej Woli oraz
prezes Konsorcjum na rzecz Rewitalizacji Magistrali Weglowej Piotr Niedźwiecki przedstawił rentę położenia swojego miasta na skrzyżowaniu szlaków
Północ-Południe oraz Via Baltiki, a także trasy S-8. Z kolei burmistrz Pelplina
i prezes Stowarzyszenia Gmin na rzecz
Autostrady A1 Patryk Demski przedstawił uwarunkowania (społeczne i ekologiczne) budowy autostrady z punktu
widzenia Pelplina. Natomiast dyrektor
biura Związku Miast i Gmin Morskich
Grzegorz Walczukiewicz przedstawił
znaczenie korytarza Bałtyk-Adriatyk
z perspektywy miast nadmorskich polskiego wybrzeża.
W trakcie pytań do prelegentów
dominował wątek potrzeby większej
koordynacji działań związanych z korytarzem Bałtyk-Adriatyk w Polsce, zarówno ze strony instytucji centralnych, jak
i samorządowych. Niektórzy dyskutanci, wśród nich dyrektor Krzysztof Żarna
z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie i Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor
biura Związku Miast i Gmin Morskich,
zaprezentowali opinię, że to właśnie
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
powinno odgrywać wiodącą rolę w zakresie tej koordynacji.
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E KO L O G I A N A C O D Z I E Ń

Zielone gminy
– to nie tylko moda!
W Polsce coraz więcej miast
i gmin miejskich może
pochwalić się ekologicznymi
i nowatorskimi rozwiązaniami
w infrastrukturze,
transporcie, ogrzewaniu,
oświetleniu ulic, a co za tym
idzie – w poprawie jakości
życia mieszkańców.

D

laczego właśnie te ekologiczne
rozwiązania są tak pożądane? Bo
najlepsza energia to taka, której
nie trzeba produkować!
W Polsce ponad 70% budynków
ogrzewanych jest kotłami na paliwa
stałe (ok. 4 mln kotłów). Sytuacja ta
zmienia się z roku na rok na korzyść
pomp ciepła. Pompy ciepła montowane
są zarówno w nowych budynkach, jak
i termomodernizowanych.
Mimo że inne dostępne na rynku rozwiązania do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej są tańsze, to pompy ciepła przekonują do siebie niskimi
kosztami eksploatacyjnymi, stosunkowo
krótkim czasem zwrotu nakładów inwestycyjnych, a przede wszystkim wygodą
i komfortem użytkowania.
Co więcej, pojawiają się produkty
coraz lepsze i coraz bardziej energooszczędne. Ciekawym rozwiązaniem są
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gotowe systemy: rewersyjne pompy ciepła zapewniające grzanie i chłodzenie,
komfort wentylacji budynku, wraz z produkcją c.w.u przy wykorzystaniu ciepła
odzyskanego z powietrza odpadowego.
To rozwiązania nowoczesne, bezawaryjne i komfortowe, często posiadające
opcję współpracy z instalacją fotowoltaiczną.
Ostatnie zmiany legislacyjne z pewnością wpłyną na rozwój świadomości
społecznej na temat wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Mamy nadzieję, że spowoduje to zmianę myślenia o tym, co jest tradycyjne, szczególnie
w kwestiach techniki grzewczej.

Przyjęcie przez Sejm ustawy o odnawialnych źródłach energii znacznie
ożywiło rynek fotowoltaiczny w Polsce. Widać to po wzroście dynamiki
sprzedaży, szczególnie systemów dachowych. Rośnie zainteresowanie mikro- i małymi instalacjami i ten trend
powinien się utrzymać. Ożywienie na
rynku spowodowało, że ceny instalacji
stały się dla inwestorów coraz bardziej
atrakcyjne.
Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii widoczny jest poprzez wnioski składane
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na dofinansowanie

Związek Miast i Gmin Morskich

mikroinstalacji OZE na terenach gminnych. W ramach PROW 121 gmin otrzymało dotacje w większości na poziomie
90% na montaż mikroinstalacji OZE.
Analizując poszczególne postępowania przetargowe, wśród instalacji
prosumenckich największym zainteresowaniem w gminach cieszyły się
instalacje fotowoltaiczne, które będą
realizowane w prawie 90 na 121 gmin
otrzymujących wsparcie. Kilka gmin
zainwestuje w instalacje hybrydowe –
jedna z gmin pokusiła się o hybrydę fotowoltaiki z małą elektrownią wiatrową. Większość instalacji hybrydowych
to fotowoltaika z pompami ciepła. Kilka
gmin wnioskowało o dofinansowanie
inwestycji zarówno w pompy ciepła,
kolektory słoneczne i fotowoltaikę –
każda technologia z przeznaczeniem
na inny typ budynku.
Kluczem do sukcesu jest odpowiednio zaprojektowana i prawidłowo wykonana inwestycja. Aby jednak
można było projektować i wykonywać
instalacje, musi zostać podjęta odpowiednia decyzja na odpowiednim
szczeblu. Właśnie dlatego redakcja

GLOBEnergia organizuje wiele spotkań
pod nazwą Energia w Gminie. Jest to
ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli
władz lokalnych: burmistrzów, wójtów,
prezydentów miast, działów ochrony
środowiska, zamówień publicznych
i inwestycji. Program obejmuje tematy
dotyczące OZE, polityki energetycznej
oraz poszanowania energii.
Już dziś zapraszamy na XIII edycję
Forum Energia w Gminie „Możliwości
finansowania inwestycji publicznych –
dobre praktyki w zakresie ograniczania
zużycia energii” w Gdańsku 23 października 2015 r.
Tematyka spotkania:
• 	Czy budynki publiczne mogą być samowystarczalne energetycznie? Od
obniżenia kosztów ogrzewania do
produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
• 	Energooszczędne systemy grzewcze,
praktyczne rozwiązania dla gmin.
Blaski i cienie
• 	Monitorowanie zużycia energii
w obiektach użyteczności publicznej

• 	Dobre praktyki, realizacja programów
w ramach funduszy szwajcarskich
w praktyce, współpraca gmin w przykładach
• 	Ustawa o OZE, regulacje środowiskowe – wpływ na inwestycje samorządów terytorialnych
• 	Instalacje fotowoltaiczne – programy
funkcjonalno-użytkowe, błędy wykonawcze i inwestycyjne
• 	Planowanie energetyczne w gminie –
problem niskiej emisji i sposoby jego
ograniczenia, poprawa stanu powietrza
• 	
Certyfikaty jakości i środowiskowe
w budownictwie energooszczędnym.
Każdy zarejestrowany uczestnik spotkania otrzyma:
• 	GLOBEnergia Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii,
• 	poradnik „Niska Emisja – od przyczyn
występowania do sposobów eliminacji”,
• 	
kwartalnik „Czas Morza” – organ
Związku Miast i Gmin Morskich.
Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny na stronie: www.energiawgminie.pl.
R E DA KC JA G L O B E N E R G I A

W DARŁOWIE

Otwarcie Muzeum Morskiego
28 sierpnia br. w darłowskim porcie
w Terminalu Sztuki otwarto
Muzeum Morskie. Był to pierwszy
wernisaż kolekcji marynistycznej
ze zbiorów kolekcjonera prof. Marka
Żukowskiego oraz eksponatów
przekazanych przez inne osoby
i instytucje. Ideą Muzeum jest
zachęcanie kolekcjonerów i instytucji
związanych z gospodarką morską do
eksponowania kolejnych pamiątek
i dzieł sztuki marynistycznej. Część
eksponatów do Muzeum przekazał
również Urząd Morski w Słupsku.
W planach Muzeum są liczne
wystawy, wykłady i spotkania
z ludźmi morza. Muzeum czynne jest
od godz. 10.00 do 18.00.
CZAS MORZA 3(64) wrzesień 2015
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GDAŃSKIE INWESTYCJE TRANSPORTOWE

Wygodniej
na torach i na lotnisku
Były prezydent RP Lech
Wałęsa, który przylatując
1 września br. z Gabonu,
przez Paryż i Warszawę,
skorzystał z nowej
infrastruktury lotniska, stał
się tym samym pierwszym
pasażerem obsłużonym
w hali przylotów nowego
terminalu Portu Lotniczego
Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
FOT. PORT LOTNICZY W GDAŃSKU

FOT. PORT LOTNICZY W GDAŃSKU

FOT. PORT LOTNICZY W GDAŃSKU
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N

owa część Terminalu Pasażerskiego T2 powiększyła oddany
do użytku w kwietniu 2012 roku
obiekt, o kolejne około 30% wielkości.
Całość trwającej 18 miesięcy inwestycji
wraz z rękawami pasażerskimi oraz nowym układem drogowym, kosztowała
spółkę około 150 milionów złotych.
Najważniejszym elementem nowej
części terminalu jest oczywiście strefa
przylotów. Przylatujący do Gdańska pasażerowie obsługiwani będą w nowym terminalu pasażerskim. Dzięki powiększeniu
dotychczasowego obiektu o dodatkowe
15000 metrów kwadratowych zdecydowanie podniósł się komfort podróżowania. Powiększona hala odlotowa została
wyposażona w kolejne dwa rękawy pasażerskie. Dla pasażerów dojeżdżających
na lotnisko samochodami lub autobusami
oddano nowy system drogowy, na którym pojawiła m.in. się pętla autobusowa
i nowy parking krótkookresowy.
Prawdziwie rewolucyjne udogodnienie
w dotarciu do i z Portu Lotniczego w Gdańsku im. Lecha Wałęsy stworzyła, dzięki połączeniu terminalu specjalnym łącznikiem,
uruchomiona 30 sierpnia br., Pomorska
Kolej Metropolitalna. Dzięki niej podróż
między lotniskiem a centrum miasta stała
się jeszcze łatwiejsza i wygodniejsza.
Po 2 latach budowy, 5 latach przygotowywania się do inwestycji oraz po
kilkudziesięciu latach marzeń o odbuZwiązek Miast i Gmin Morskich

FOT. SŁAWOMIR LEWANDOWSKI | UMWP

dowie dawnej kolei kokoszkowskiej uroczyście otwarto niemal 20-kilometrową
linię kolejową łączącą ponownie Gdańsk
z Kaszubami.
Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to epokowa inwestycja, często porównywana z oddaniem do użytku Szybkiej Kolei Miejskiej w latach 50. XX wieku.
To największa inwestycja w historii samorządu województwa pomorskiego, to także pierwsza linia kolejowa wybudowana
przez samorząd wojewódzki. To również
pierwsza od prawie 40 lat wybudowana
od podstaw linia kolejowa w Polsce.
Po 70 latach linia Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej ponownie połączyła
Gdańsk z Kartuzami, łącząc po drodze
kilka gdańskich dzielnic oraz Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy. Dzięki odgałęzieniu w kierunku gdańskiej Osowy pociągi
PKM dojeżdżają również do Gdyni, zatrzymując się po drodze na wspomnianej stacji Gdańsk-Osowa. W przyszłym
roku planuje się budowę dwóch kolejnych, o charakterystycznym wyglądzie
i czerwonej kolorystyce, przystanków
PKM: Gdynia-Karwiny i Gdynia-Stadion
wraz z węzłem transportowym Karwiny,
który wybudować mają wspólnie miasta
Gdynia i Sopot. Fundamentalne znaczenie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
streszcza się w odciążeniu pomorskich
dróg, będąc doskonałą i wygodną alternatywą dla podróżujących.
CZAS MORZA 3(64) wrzesień 2015
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W DARŁOWIE

P

race zostały wstrzymane na tym
odcinku. 10 sierpnia br. grupa nurków dokładnie sprawdziła teren
na głębokości ok. 3,5 m, stwierdzając
większą ilość przedmiotów. 12 sierpnia
br. pod nadzorem słupskiego konserwatora zabytków i archeologów z Narodowego Muzeum Morskiego z Gdańska
nurkowie przeprowadzili akcję wydobycia przedmiotów z wody.
Ogółem wydobyto ponad 60 elementów pistoletów skałkowych, oraz
drewniane elementy beczki, w której
były prawdopodobnie złożone. Zdaniem specjalistów znalezisko pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
przekazał znalezisko do laboratorium
Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku, które sprawuje nadzór
archeologiczny nad obszarami morskimi RP. Prace na tym odcinku zostały
wznowione.
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Ślady historii
na placu budowy

Podczas realizacji inwestycji „Ochrona brzegów morskich
w miejscowościach Ustka, Rowy i Łeba” wykonawca natknął się
przy pracach związanych z układaniem progów podwodnych
na elementy starej broni palnej. Stało się to na wysokości
miejscowości Rowy.

Związek Miast i Gmin Morskich
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Promocja polskich
regionów na EXPO 2015

FOT. G. WALCZUKIEWICZ

Od maja do końca października Mediolan żyje Światową Wystawą EXPO 2015.
Na miejscu nie brakuje polskich akcentów. Według danych z początku września
już ponad 800 tysięcy osób odwiedziło charakterystyczny, wyróżniający się polski pawilon
skonstruowany ze skrzynek na jabłka. Dynamicznie zmieniająca się wystawa i doskonała
promocja przyciągają turystów, wystawców oraz mieszkańców Mediolanu.

O

d lipca do końca sierpnia w polskim pawilonie na targach EXPO
w Mediolanie miały miejsce
tygodnie regionalne. Polską turystykę
promowały regiony: małopolski, świętokrzyski, podlaski, kujawsko-pomorski,
dolnośląski, lubelski i Warszawa.
Również Związek Miast i Gmin Morskich już po raz drugi gościł na targach
na zaproszenie Polskiej Organizacji

Turystycznej, prezentując walory nadmorskiego regionu Polski pod hasłem
„BalticSeaside”.
Tematem przewodnim tegorocznego
EXPO jest „Wyżywienie planety, energia
dla życia”. Związek Miast i Gmin Morskich postawił na promowanie nadmorskiej turystyki oraz bogactw polskiego
morza, czyli regionalnego rybołówstwa
i bursztynu. Sektor rolno-spożywczy jest

FOT. G. WALCZUKIEWICZ
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bowiem polską specjalnością, a rybołówstwo domeną naszego regionu. Celem udziału w wystawie było zwiększenie zainteresowania gospodarczego
i turystycznego regionem nadmorskim.
Na wystawie prezentowaliśmy liczne
eksponaty, które udało nam się zgromadzić dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych instytucji z gmin członkowskich
Związku.
Rybołówstwo
zaprezentowaliśmy
pod hasłem „Ryba z wody na talerz”.
Chcąc przybliżyć zwiedzającym – potencjalnym konsumentom – drogę
darów morza z wody do konsumpcji,
eksponowaliśmy między innymi przedmioty służące do połowu ryb. Z uwagi
na regionalny charakter tygodnia, skupiliśmy się na popularnych rybach bałtyckich: flądrze, dorszu, śledziu i troci
wędrownej.
Droga ryby z wody na talerz została
pokazana w szerokim kontekście. Pierwszym eksponatem był model kutra DAR
153, wypożyczony dzięki zaangażowaniu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich »
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w Darłowie – dokładna replika autentycznej jednostki, zbudowana przez rybaka
pasjonata, który na takim kutrze poławiał
ryby całe swoje życie. Model stanowiący
własność Darłowskiego Ośrodka Kultury został nam udostępniony dzięki jego
dyrektorowi – Arkadiuszowi Sipowi oraz
dzięki dyrektorowi i starszemu kustoszowi
darłowskiego muzeum – Jerzemu Buziałkowskiemu i Konstantemu Kontowskiemu, którzy opiekują się nim na co dzień.
Kuter „opływały” ryby Bałtyku: flądra,
dorsz i śledź. Niezwykle dokładne, drewniane modele ryb bałtyckich, zostały udostępnione dzięki uprzejmości profesora
Mariusza Sapoty z Instytutu Oceanografii
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Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto, kutrowi
towarzyszyły nety – dwa rodzaje sieci:
do połowu flądry i troci oraz blok służący
do ich wyciągania na pokład kutra wraz
z oryginalnym olinowaniem i skrzynia.
W sieciach i w skrzynce znajdowały się
„złowione” już ryby: trocie, turbot, śledź
i gładzica – papierowe modele ryb naturalnej wielkości, przekazane przez Klub
Gaja. Na ostatnim etapie przedstawiliśmy
gotowe przetwory rybne: śledzie w puszkach i w słoikach. Na tym etapie również
nie obyło się bez akcentów regionalnych
– apetyt zwiedzających wzbudzały kaszubskie rolmopsy.

Całości towarzyszył film pokazujący
przyrządzanie ryb wraz z przepisem.
Film ten nakręcony został w restauracji
Homar w Jastarni. Rodzina właścicieli –
państwa Patkowskich – udostępniła na
potrzeby wystawy eksponaty, które na
co dzień stanowią wystrój Homara.
Na wystawie nie mogło zabraknąć
najpiękniejszego skarbu Bałtyku – bursztynu, którego światową stolicą jest
największe miasto regionu nadmorskiego – Gdańsk. Bursztyn prezentowany
był w formie artystycznej biżuterii przez
hostessy; można było również zobaczyć
bryły bursztynu naturalnego, okorowanego i polerowanego. Biżuterię oraz
Związek Miast i Gmin Morskich
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bursztyn wypożyczono ze sklepu Kraina
Bursztynu Danuty Burczik-Kruczkowskiej, przez którą biżuteria została zaprojektowana i wykonana. Dla zwiedzających zaplanowaliśmy nietuzinkową
atrakcję – na specjalnych stanowiskach
można było szukać w piasku z pomorskich plaż prawdziwego bursztynu!
Szczęśliwców nie brakowało – ponad
kilogram drobnych bursztynków został
wybrany z piasku. Zorganizowanie stanowiska było możliwe dzięki życzliwości
Zbigniewa Strzelczyka z Galerii Styl.
Poza filmem kulinarnym było wiele
innych multimedialnych atrakcji. W specjalnej fotobudce można było zrobić soCZAS MORZA 3(64) wrzesień 2015

bie zdjęcie – fotomontaż z „pobytu” nad
Bałtykiem. Nasz region promowało wiele zdjęć: panoramy miast nadmorskich,
zdjęcia plaż i najpiękniejszych zakątków.
Profesjonalne zdjęcia udostępnili nam
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego
w Gdańsku oraz Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna.
Jednak największą gratką była nagroda w konkursie zdjęć z fotobudki: ufundowane przez Gdańską Organizację Turystyczną vouchery na weekendowy pobyt
w hotelu PURO w Gdańsku oraz karty
turysty umożliwiające uzyskanie zniżek
na usługi w Trójmieście wraz z licznymi

materiałami promocyjnymi. Zwycięzcą
konkursu na najciekawsze zdjęcie został
Fabio Sapia, który do Gdańska zabierze
osobę towarzyszącą.
Życzymy udanej wycieczki i zapraszamy do zwiedzania pozostałych atrakcji
regionu nadmorskiego!
Wszystkim osobom i instytucjom
zaangażowanym w organizację naszej
wystawy serdecznie dziękujemy. Udana
prezentacja regionu nadmorskiego na
Wystawie Światowej to nasz wspólny
sukces.
E WA J A N I S Z
B A R B A R A M I C H A L C Z E W S KA
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MIASTO GWIAZD
Międzyzdroje to jedna
z najpiękniejszych
miejscowości polskiego
Wybrzeża. Położona
na największej
polskiej wyspie Wolin,
w północno-zachodniej
części województwa
zachodniopomorskiego.
Łagodny, morski klimat,
bogate w jod powietrze,
dużo słońca i cieplejsza
niż gdzie indziej woda
w płytkiej Zatoce Pomorskiej
stwarzają świetne warunki
do plażowania i wypoczynku.
Międzyzdroje wraz
z otaczającym je Wolińskim
Parkiem Narodowym są
wyjątkowym miejscem
bogatym w liczne atrakcje
przyrodnicze, historyczne,
kulturalne.

M

agnesem przyciągającym do
Międzyzdrojów tysiące turystów
jest także program kulturalny
obfitujący w liczne wydarzenia o randze krajowej i międzynarodowej. Najstarszym z nich jest Międzynarodowy
Festiwal Pieśni Chóralnej, który odbywa
się w Międzyzdrojach nieprzerwanie
od 1966 roku. W tym roku odbyła się
50. jubileuszowa edycja festiwalu, na
którą przyjechały zespoły z Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Niemiec, Puerto Rico oraz Polski.
Festiwal jest dla miłośników chóralistyki
prawdziwą artystyczną ucztą. Tak było
i w tym roku.
Przeprowadzone zostały 2 konkursy:
Musica Sacra i konkurs na współczesną
pieśń chóralną. Festiwalową Grand Prix,
ufundowaną przez marszałka województwa zachodniopomorskiego, zdobył
zespół z Pilgrim Mission Children Choir
z Korei Południowej.
W sumie odbyło się 8 koncertów,
w których uczestniczyło ponad 650 śpiewaków.
Oprócz tradycyjnych koncertów
festiwalowych odbyły się dwa kon-
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Międzyzdroje
wakacyjną
stolicą kultury

FOT. TOMASZ RYCHŁOWSKI | UM MIĘDZYZDROJE

certy specjalne: jeden na zakończenie
koncertów w Międzyzdrojach i drugi
w studiu Polskiego Radia w Szczecinie. W obydwu gwiazdą był znakomity
chór Richard Zielinski Singers ze Stanów Zjednoczonych w specjalnie przygotowanym programie. Tradycyjnie
jak przez ostatnie 25 lat Festiwalowi
towarzyszyła Międzynarodowa Akademia Chóralna ,,In terra pax”.

Równie ważnym wydarzeniem jest
Festiwal Gwiazd, który w 2015 roku
obchodził 20-lecie istnienia. Ten festiwal uczynił z Międzyzdrojów ,,miasto
gwiazd”. Co roku na początku lipca zjeżdżają się pasjonaci kina i teatru z najodleglejszych zakątków Polski i Europy,
aby wziąć udział w tym wyjątkowym
święcie sztuki. Powstające przez lata
odciski dłoni artystów utworzyły Aleję

FOT. TOMASZ RYCHŁOWSKI | UM MIĘDZYZDROJE
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Gwiazd, która stała się jedną z głównych atrakcji miasta. Aleja wzbogaciła
się w rzeźby wybitnych przedstawicieli
świata kina i teatru.
W tym roku ponad 100 gwiazd teatru, kina, telewizji i estrady pojawiło

się w Międzyzdrojach. Dwudzieste
urodziny wypełnił przegląd najciekawszych propozycji teatralnych – ,,Kolacja
na cztery ręce” w reżyserii Krzysztofa
Jasińskiego, ,,Emigranci” w reżyserii
Piotra Cyrwusa czy ,,Intryga” w reżyserii

Jana Englerta to tylko niektóre z tych,
które można było obejrzeć podczas lipcowego wydarzenia.
Aleja Gwiazd wzbogaciła się
o 10 nowych odcisków, a jej twórca – profesor Adam Myjak – z sentymentem opowiadał o początkach
Festiwalu. Wspomnienia poprzednich
edycji przywołała również specjalnie
przygotowana wystawa fotografii,
zawierająca przegląd najciekawszych
wydarzeń z historii imprezy. Jacek Cygan z aktorami Teatru Polskiego, energetyczny Kamil Bednarek, operowa
Alicja Węgorzewska, rozśpiewana Alicja Janosz i dobrze znane hity w wykonaniu zespołu DeMono uprzyjemniały festiwalowe wieczory. Powodów
do świętowania było wiele. Razem
z 20. urodzinami Festiwalu świętowaliśmy 40-lecie pracy artystycznej
Emiliana Kamińskiego. Artyści sporo
uwagi poświęcili również najmłodszym. W ramach cyklu Gwiazdy Dzieciom na skwerze rekreacyjnym przy
promenadzie pojawili się m.in. Marta Lipińska, Agnieszka Kaczorowska
czy Krzysztof Wieszczek. Jak co roku
na międzyzdrojskim stadionie Reprezentacja Artystów Polskich rozegrała
mecz piłki nożnej z przedstawicielami
samorządu.
W bogatym programie kulturalnym
Międzyzdrojów do końca roku odbędą
się min.:
• 5-9 października XXXIV Zjazd Kresowych Żołnierzy AK
• 31 grudnia – Sylwestrowe Morze
Muzyki, pożegnanie starego i powitanie nowego roku.
Przez cały rok w Międzynarodowym
Domu Kultury i Miejskiej Bibliotece
Publicznej mają miejsce liczne koncerty, sztuki teatralne, spotkania z pisarzami, dziennikarzami, podróżnikami, wystawy, na które serdecznie zapraszamy.
A RT U R D U S Z Y Ń S K I
MIĘDZYNARODOWY
D O M U K U LT U R Y

FOT. TOMASZ RYCHŁOWSKI | UM MIĘDZYZDROJE
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W DZIWNOWIE – POD ŻAGLAMI

Mistrzostwa Świata
w klasie Optimist
Na dziwnowskich akwenach w dniach 25 sierpnia – 5 września br. odbyły się Mistrzostwa
Świata w klasie Optimist. W blisko dwutygodniowej rywalizacji wzięło udział 275 zawodników
reprezentujących 58 krajów. Mistrzostwa odbyły się w dwóch etapach. Rywalizację indywidualną
dzieliły na dwie części zawody zespołowe, dzięki temu obok tytułu indywidualnego mistrza
świata można było również wyłonić mistrzów zespołowych.

E

mocji, co oczywiste, nie brakowało. Bardzo wysoki poziom
reprezentowali młodzi żeglarze
z odległego Singapuru czy Tajlandii.
Dobre przygotowanie cechowało też
zawodników z Argentyny czy Węgier, którzy w dużej liczbie weszli do
pierwszej dwudziestki regat. Wśród
krajów europejskich, obok Węgrów
mocni byli Norwegowie oraz Słoweńcy, których reprezentant Rok
Verderber zajął pierwsze miejsce.
Na uwagę i podkreślenie zasługuje
również fakt, że cała regatowa rywalizacja była prowadzona w sportowej
atmosferze, a ilość protestów (które są
wpisane w każde regaty) jak na zawody mistrzowskie była niewielka.
Od strony organizacyjnej impreza
spełniła oczekiwania zarówno władz
klasy Optimist (IODA), jak i uczestników, dla których dziwnowskie regaty
były pod wieloma względami wyjątkowe. Także zainteresowanie mediów,
m.in. z zagranicy (swoje ekipy filmowe
wysłało na regaty kilka zagranicznych
telewizji, a akredytowanych było łącznie kilkudziesięciu dziennikarzy z całego świata), jest godne odnotowania,
bowiem dzięki temu o Dziwnowie
usłyszeli mieszkańcy m.in. Chin, Hiszpanii, Węgier, Stanów Zjednoczonych, Peru czy Argentyny. Oznacza to,
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że poza czysto sportowym przekazem
mistrzostwa niosły ze sobą bardzo
duży ładunek promocyjny, dzięki któremu Dziwnów staje się coraz bardziej
rozpoznawalnym (nie tylko żeglarsko)
miejscem.
Opinie dotyczące poziomu organizacji mistrzostw były wśród żeglarskich
reprezentacji bardzo dobre. Wielu żeglarzy i ich opiekunów – jak deklarowano
– włączy Dziwnów do swoich planów
szkoleniowych. – Będziemy tu wracali
z autentyczną przyjemnością – mówili.
K R Z Y S Z T O F Z AW I L I Ń S K I
F O T. M
 I E J S K I O Ś R O D E K S P O RT U
I K U LT U R Y W D Z I W N O W I E
Związek Miast i Gmin Morskich

KO Ł O B R Z E S K I F E S T I WA L F I L M O W Y

Sensacyjne Lato Filmów
W dniach 6-9 sierpnia br. odbyła się IV edycja Kołobrzeskiego Festiwalu Filmowego.
W tym roku uczestnicy Sensacyjnego Lata Filmów zobaczyli ponad 30 produkcji z 15 krajów,
w tym filmy zakwalifikowane do pierwszego międzynarodowego konkursu na najlepszy
europejski film sensacyjny Suspense Film Competition.

FOT. M. IWANICKA

L

aureatem nagrody „Gold Seahorse” w konkursie Suspense Film
Competition został austriacki film
„The Dark Valley” („Mroczna dolina”)
w reżyserii Andreasa Prochaski. Zwycięzcę wybrało jury w składzie: przewodniczący Gianni Quaranta (wybitny
włoski scenograf, laureat Oscara za film
„Pokój z widokiem”), Sarah Pinborough
(pisarka fantasy) i reżyser Wojciech
Wójcik. W konkursie wzięło udział 8
produkcji – premierowo hiszpański
film „La playa de los ahogados” („Plaża topielców”), francuska produkcja

„Night fare”, grecki film „Stratos”, włoska produkcja „Anime nere” („Ciemne
dusze”), niemiecki film „Victoria”, duński film „Druga szansa”, polski „Służby
specjalne” oraz nagrodzony „The Dark
Valley”.
Podczas IV Kołobrzeskiego Festiwalu Filmowego wręczone zostały także
nagrody aktorskie. Po raz pierwszy
wręczono nagrodę Ikona Światowego
Kina, którą odebrała Nastassja Kinski
– aktorka znana szerokiej publiczności
m.in. z głównej roli w filmie „Tess”, za
którą zdobyła Złoty Glob dla najlepszej

FOT. M. IWANICKA
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aktorki. Otrzymaną na Kołobrzeskim
Festiwalu Filmowym nagrodę Ikona
Światowego Kina aktorka zadedykowała Romanowi Polańskiemu.
W tym roku przyznano także dwie
nagrody Ikona Polskiego Kina. Za całokształt wybitnej pracy aktorskiej docenieni zostali Katarzyna Figura i Jerzy
Stuhr. Podczas ceremonii wręczona została również nagroda Latarnik dla reżysera, który wykorzystując reguły kina
gatunkowego tworzy ważne artystycznie, a jednocześnie lubiane przez publiczność filmy. Laureatem tegorocznego
Latarnika został Waldemar Krzystek.
W programie znalazł się ponadto
konkurs na najlepszy film Festiwalu,
organizowany wspólnie z Legalną Kulturą. Zwycięzcą konkursu, wybranym
przez publiczność, został film „Ziarno
prawdy” w reż. Borysa Lankosza. Jury,
któremu przewodniczył Andrzej Saramonowicz, przyznało także nagrodę
w konkursie dla młodych twórców
filmowych First Shot, organizowanym
pod patronatem telewizji AXN. Laureatem konkursu jest Miłosz Sakowski za
film „Dzień Babci”.

FOT. M. IWANICKA
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M I Ę D Z Y N A R O D O W E TA R G I KO L E J O W E T R A KO
Ponad 600 wystawców
z 20 państw, 20 tys. mkw.
powierzchni wystawienniczej,
800 metrów torów
do ekspozycji taboru,
innowacyjne rozwiązania,
nowe technologie, ponad
30 debat, seminariów,
konferencji, pokazów
i prezentacji, prestiżowe
konkursy i co najmniej jedna
oczekiwana premiera.
11. Międzynarodowe
Targi Kolejowe TRAKO 2015
biją rekordy!

Kolejowa Europa
dojechała
do AMBEREXPO

Od

22 do 25 września w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
AMBEREXPO odbyły się 11. Targi Kolejowe TRAKO 2015. To największe w Polsce
oraz drugie w Europie spotkanie branży
transportu szynowego zostało objęte
honorowym patronatem Marii Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.
W TRAKO wzięło udział o ponad 100
wystawców więcej niż w poprzedniej
edycji, w tym najważniejsi uczestnicy
krajowego rynku kolejowego – spółki
Grupy PKP, firmy o zasięgu międzynarodowym, jak Bombardier czy Vossloh,
a także czołówka największych polskich
firm z branży kolejowej i tramwajowej,
w tym prywatni i samorządowi przewoźnicy oraz dostawcy technologii dla
kolei i taboru. Największy wzrost liczby wystawców zarejestrowano wśród
firm zagranicznych, a jedną z najliczniejszych grup stanowili wystawcy
czescy. O randze targów świadczy też
obecność pawilonów narodowych
Austrii i Wielkiej Brytanii oraz landu
Saksonii. Celem spotkania jest prezentacja najnowszych rozwiązań i technologii w zakresie pojazdów szynowych,
trakcji sieciowych, wykonywania prac
budowlanych, wyposażenia pojazdów,
bezpieczeństwa pasażerów i technologii zarządzania transportem.
– To niezwykle prestiżowe w branży
transportowej i cieszące się dużą renomą wydarzenie w skali Europy. Obecna
edycja targów jest najbardziej okazałą
w dotychczasowej historii, co dobitnie
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potwierdza rozwojowy trend tej imprezy – powiedział Andrzej Kasprzak,
prezes zarządu Międzynarodowych
Targów Gdańskich, które wraz z Grupą
Polskie Koleje Państwowe są organizatorem targów.
Na torach wystawienniczych (ul. Żaglowa) zwiedzający mogli obejrzeć
zycja taboru kolejowego na torach przy
peronie Gdańsk-Stadion Expo. Tu eksponaty zaprezentowali najwięksi w Polsce
i Europie producenci taboru: NEWAG
S.A., PESA S.A., SIEMENS S.A. czy STADLER RAIL GROUP.
Swoją premierę na targach miał Dart
– najnowszy i najdłuższy polski elekekspozycję nowoczesnego taboru tramwajowego, m.in. pojazdy szynowe wyprodukowane przez Solaris Bus&Coach,
PESĘ oraz maszyny i urządzenia budowlane. Gratką dla zwiedzających była
z pewnością replika odnalezionego kilka
lat temu w poznańskim Fabianowie wagonu Carl Weyer z 1905 roku. Równie
imponująco przedstawiała się ekspoZwiązek Miast i Gmin Morskich

tryczny zespół trakcyjny, przeznaczony
do ruchu dalekobieżnego, zaprojektowany przez bydgoską PESĘ dla PKP InterCity. PESA zaprezentowała również wagon
typu push-pull, a Przewozy Regionalne
sp. z o. o. zmodernizowany EZT. Innowacyjny system logistyki rozjazdowej
– platformę do transportu i rozładunku
rozjazdów kolejowych zademonstrowały
natomiast Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów.
W programie wydarzeń towarzyszących ekspozycji znalazły się debaty,
liczne konferencje, seminaria, pokazy
i prezentacje firm. Mocnym punktem
TRAKO była zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
oraz Grupę PKP debata „Szanse i zagrożenia w perspektywie budżetowej
2014-2020”, poświęcona aktualnie
obowiązującym kierunkom i priorytetom w kontekście otwarcia nowej
perspektywy budżetowej obejmującej
lata 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Organizacją
Współpracy Kolei (OSŻD) było też gospodarzem VIII Międzynarodowej Konferencji OSŻD „Praktyka Przekraczania
Granic Transportem Kolejowym”.
Czy życie w mieście bez samochodu
jest możliwe i przyjemne? Jak przekonać Europejczyków do alternatywnych środków transportu? Te pytania
postawiono podczas debaty na temat
przyszłości komunikacji miejskiej,
przygotowanej przez organizatorów
wspólnie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. W ten sposób TRAKO
po raz pierwszy włączyło się do kampanii „Europejski Dzień bez Samochodu”, której celem jest upowszechnianie
informacji o negatywnych skutkach
używania samochodu oraz promocja
transportu publicznego.
Najlepsze prezentowane na targach produkty i technologie zostały
nagrodzone w ramach prestiżowych
konkursów: im. inż. Józefa Nowkuńskiego, im. inż. Ernesta Malinowskiego,
im. prof. Czesława Jaworskiego, o Medal Prezesa SEP, o Nagrodę im. prof. Jana
Podoskiego, czy na najatrakcyjniejszą
ekspozycję TRAKO 2015 i Społecznie
Odpowiedzialna Kolejową Firmę Roku.
CZAS MORZA 3(64) wrzesień 2015
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D L A M I E S Z KA Ń C Ó W I T U RYS T Ó W
Wyspiarskie Świnoujście,
otoczone wodami Zatoki
Pomorskiej, Świny,
jeziora Wicko Wielkie
i Zalewu Szczecińskiego
ma doskonałe warunki do
rozwoju turystyki i sportów
wodnych. Nowoczesny port
jachtowy na ponad 300
jednostek jest najbardziej na
zachód wysuniętym portem
polskiego Bałtyku. Dla
jachtów żeglujących z Zalewu
Szczecińskiego jest ostatnim
przystankiem przed wyjściem
w morze. Ci, którzy wracają
z morza, w Świnoujściu
kończą swój bałtycki szlak.
Od wiosny do jesieni port
zapełnia się jednostkami
różnych typów i bander.

S

tart i metę w świnoujskim porcie
jachtowym ma wiele regat, m.in.
Regaty Bakista Cup – po Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim, Etapowe Regaty Turystyczne – Wyścig
o Błękitną Wstęgę Zatoki Pomorskiej,
odbywające się od 15 lat Regat Unity
Line, czy też jedna z najtrudniejszych
imprez żeglarskich w rejonie Bałtyku –
Polonez Cup Single & Double Handed
Race, czyli Bałtyckie Regaty Samotników
o Puchar „Poloneza” i Załóg Dwuosobowych. W 2015 roku zgromadziła 84
jachty, na których pływają doświadczeni
żeglarze mający na swoim koncie niejednokrotnie samotne długie rejsy. Od
dwóch lat w centrum Świnoujścia na
Świnie rozgrywane są regaty typu Match
Race. W 2015 trzykrotnie miasto gościło
uczestników tych widowiskowych regat
– w ramach Polish Match Tour i Żagle

SAIL ŚWINOUJŚCIE | FOT. UM ŚWINOUJŚCIE
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SAIL ŚWINOUJŚCIE | FOT. KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Morskie
Świnoujście
Polskie LNG oraz Mistrzostw Świata Juniorów w Match Racingu. Emocjonujące,
dynamiczne pojedynki na wodzie rozgrywające się w niedalekiej odległości
od brzegu zapewniają nie lada atrakcję
mieszkańcom i turystom.
W sierpniu miasto jest gospodarzem
żeglarskiego święta Sail Świnoujście
i Pływającego Festiwalu Piosenki Morskiej Wiatrak. W trzydniowej imprezie
biorą udział żaglowce, jachty i okręty
Marynarki Wojennej. Największą atrakcją imprezy są dwugodzinne rejsy
żaglowcami połączone z koncertami
na pokładach jednostek. Parada żaglowców wraz z licznymi jednostkami

FOT. TOMEK AMBROSZCZYK

towarzyszącymi, płynącymi w morze,
ku zachodowi słońca, zostaje na długo
w pamięci uczestników rejsów.
Od dwóch lat w drugą sobotę września na Świnę wypływają osady Zespołu
Szkół Morskich i Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I rywalizujące
o puchar Prezydenta Miasta w regatach
wioślarskich szóstek ze sternikiem. Poza
wyścigiem głównym do rywalizacji stają
również przedstawiciele zakładów pracy, stowarzyszeń, dla których wyścig jest
doskonałą zabawą.
Pisząc o sportach wodnych w Świnoujściu nie sposób nie wspomnieć o cieszącym się coraz większą popularnością

SOŻ | FOT. UM ŚWINOUJŚCIE
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FOT. UM ŚWINOUJŚCIE

kitesurfingu. Miasto ma doskonałe warunki do uprawiania tego sportu, dlatego
też z roku na rok przybywa entuzjastów
kitesurfingu, a świnoujskie spoty są
coraz bardziej rozpoznawalne w kraju.
Niezwykle widowiskowo prezentują się
kolorowe czasze na tle nieba i zachodzącego słońca
Miłośnicy kajakarstwa doskonale
odnajdą się wśród urokliwych wysepek
i meandrów Delty Wstecznej Świny.
Miasto stawia również na rozwój
edukacji morskiej. Od lat realizowany
jest program morskie ABC. Wiosną 2015
roku oddany został do użytku nowoczesny Szkolny Ośrodek Żeglarski, kształcący
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.
Inwestycja o wartości ponad 1,9 mln zł
zrealizowana została przy wsparciu PO

C Z A S M O R Z A 3 ( 6 4 )FOT.
w r zPIOTR
e s i e ńPORĘBIAK
2015

Ryby 2007-2013. Młodzi żeglarze z Uczniowskiego Klubu Sportowego Keja od
lat odnoszą sukcesy w klasie Optymist
a dzięki zrealizowanej inwestycji stworzone zostały im bardzo dobre warunki do
odbywania szkoleń. Obiekt wyposażony
został m.in. w salę dydaktyczną i hangar
do przechowywania łodzi.
W 2015 roku ze środków miasta zakupiony został jacht pełnomorski, na
którym adepci żeglarstwa po okiem instruktorów odbywają rejsy szkoleniowe.
Położenie geograficzne Świnoujścia,
różnorodność akwenów, ich atrakcyjność oraz bliskość Niemiec i Skandynawii powodują, że Świnoujście jest
magnesem dla żeglarzy i uprawiających inne sporty wodne.

PORT JACHTOWY PODCZAS ETAPOWYCH REGAT TURYSTYCZNYCH
FOT. PIOTR PORĘBIAK

BAKISTA CUP | FOT. MAREK WILCZEK

FOT. MAREK WILCZEK

FOT. MAREK WILCZEK

POLISH MATCH TOUR | FOT. MAREK WILCZEK
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M I S T R Z O W I E Z AC H Ę CA JĄ D O U P R AW I A N I A S P O RT U
13 września br., na pięć
godzin Targiem Węglowym
w Gdańsku pomiędzy
Teatrem Wybrzeże, Katownią
i Wielką Zbrojownią
zawładnęli sportowcy. Już po
raz drugi w Gdańsku odbyła
się impreza pn. Sportowe
Pokolenia Gdańszczan, której
celem było przybliżenie
mieszkańcom grodu nad
Motławą najbardziej
spektakularnych sukcesów
i osiągnięć gdańskich
zawodników i klubów, a przy
okazji zachęcenie dzieci
i młodzieży do aktywności
fizycznej oraz czynnego
uprawiania sportu.

O

rganizatorami Sportowych Pokoleń Gdańszczan byli Akademia
Piłki Ręcznej Artura Siódmiaka
oraz miasto Gdańsk. Honorowy patronat
nad tym wydarzeniem objął prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz.
Wśród znamienitych gości nie zabrakło mistrza olimpijskiego w wioślarstwie
z Pekinu w 2008 roku Adama Korola.
– Mogę pochwalić się 100-procentową
obecnością na tej imprezie. W zeszłym
roku byłem tu jako trener, a teraz przybyłem również jako minister sportu
i turystyki. Pomysł Artura godny jest
naśladowania, bo dzięki niemu do
sportu może trafić wielu młodych ludzi.
Zebrana w jednym miejscu oferta gdańskich klubów skierowana jest głównie
do rodziców, co pozwoli im na lepszą
orientację, gdzie ich dzieci mają możliwość podjęcia treningów. Cieszę się, że
podczas tego festynu jest również zaakcentowana moja dyscyplina. Co prawda
nie mogliśmy zaprezentować łódki, ale
na pięciu ergometrach każdy może spróbować swoich sił w tym sporcie. Wszystkich zapraszamy nie tylko do ćwiczeń na
sucho, ale również do treningów na wodzie, które odbywają się niedaleko Targu
Węglowego, bo na Motławie – powiedział minister A. Korol.
Wśród prezentowanych dyscyplin
znalazły się również piłka nożna i siat-
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Sportowe
Pokolenia
Gdańszczan

kówka. – Wydaje mi się, że każdy sposób, który pozwala odciągnąć dzieci od
telewizora oraz komputera i zachęca je
do jakiejkolwiek fizycznej aktywności,
jest dobry. Nie wszyscy mogą zostać
zawodowymi sportowcami, a tym bardzie mistrzami, ale każdy może, a wręcz
powinien się ruszać – podkreślał kapitan
wicemistrzów Polski, siatkarzy Lotosu
Trefl Gdańsk Bartosz Gawryszewski.
Z kolei Lechię reprezentowali piłkarze
Paweł Stolarski i Adam Buksa. Swoje
stoisko miała także Akademia Piłkarska
Lechia Gdańsk. – My akurat na brak
popularności nie możemy narzekać, bo
w naszej Akademii ćwiczy blisko 500
dzieci, a ponadto trzy tysiące w ramach
programu „Biało-zielona przyszłość z Lotosem” trenuje w 14 ośrodkach zamiejscowych. Uważamy jednak, że każda
okazja do promocji klubu, marki oraz
własnej dyscypliny jest dobra, nie można przecież wykluczyć, że akurat tego
dnia, widząc nasze stoisko i pokazowe
zajęcia, zdecyduje się podjąć treningi
w Akademii Piłkarskiej przyszły wybitny
sportowiec – mówił trener koordynator
APLG Tomasz Borkowski.
Sporym zainteresowaniem cieszył
się również ring, w którym można było
skrzyżować rękawice z brązową medalistką mistrzostw Europy w boksie Kingą
Siwą. Podczas imprezy odbyła się również

debata „Lata świetności gdańskiego sportu”, przygotowano wystawę fotograficzną, nie zabrakło konkursów, występów
i pokazów m.in. cheerleaders, aerobiku
sportowego, fitness, jogi i zumby. Przeprowadzono również losowanie grup mistrzostw Gdańska młodych piłkarzy.
Najwięcej emocji wzbudziło jednak
przeciąganie liny – w tej konkurencji, jak
na prawdziwego sportowca przystało,
pomysłodawca tej imprezy Artur Siódmiak nie miał żadnych względów wobec
konkurentów, w tym także ministerialnego urzędu – drużyna króla Artura,
w której znalazł się także Gawryszewski,
dwa razy pokonała team Adama Korola
z Alicją Pęczak w składzie (rugbiści Lechii
solidarnie wsparli oba zespoły).
– Na 12 arenach zaprezentowane
zostały różne dyscypliny, z których nie
wszystkie można ćwiczyć na podwórkach. Wymagają one bowiem specjalistycznego sprzętu i odpowiedniego
miejsca. Bardzo cieszymy się, że ta idea
spotkała się z tak przychylnym odzewem
także ze strony władz Gdańska, na czele
z prezydentem Pawłem Adamowiczem.
Wierzymy, że podczas tej imprezy każdy znalazł coś interesującego dla siebie
i mamy nadzieję, że w przyszłym roku
Sportowe Pokolenia Gdańszczan ponownie zagoszczą na Targu Węglowym.
– podsumował Artur Siódmiak.
Związek Miast i Gmin Morskich

W Ł A DYS Ł AW O W O – JAS TA R N I A

VI Bałtycki Maraton
Brzegiem Morza
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sierpnia br. na trasie Jastarnia-Władysławowo-Jastarnia
odbył się VI Bałtycki Maraton
Brzegiem Morza oraz II Bałtycki Półmaraton Brzegiem Morza. Wydarzenie, mimo,
że ze względu na swoją specyfiką należy
do grona kameralnych, cieszyło się dużym
zainteresowaniem, o czym może świadczyć łączna liczba uczestników zawodów,
która przekroczyła 200 osób oraz liczba
osób uczestniczących w imprezach towarzyszących, takich jak VI Bałtyckie Regaty
o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni, IV Bałtycki Bieg Brzegiem Morza
dla dzieci oraz festyn muzyczny.
O wyjątkowości wydarzenia nie
świadczy tylko liczba uczestników, lecz
to, że VI Bałtycki Maraton Brzegiem
Morza był jedynym w Polsce i jednym
z nielicznych na świecie klasycznym
maratonem, którego trasa (42 195 m)
w całości przebiegała po morskiej plaży,

Dzień pełen emocji i sportowej rywalizacji, spędzony
na zabawie dużych i małych, w gronie rodziny
– tak można opisać VI Bałtycki Maraton Brzegiem Morza,
którego partnerem był Związek Miast i Gmin Morskich.
dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość
rywalizacji wśród pięknych krajobrazów
Półwyspu Helskiego.
Wyjątkowym wyróżnieniem dla zwycięzców VI Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza były statuetki ufundowane
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Na trasie maratonu najszybszy wśród
mężczyzn był Marek Dzięgielewski
(3.02:26), wśród kobiet Maria Maj-Rokosz (3.39:03).
Zwycięzcą
półmaratonu
został
Krzysztof Retecki (1.39:59), a zwyciężczynią Paulina Lipińska (1.55:44).
Uczestnikom maratonu należą się
wyrazy uznania, gdyż nie każdy kto

startuje w maratonach ulicznych jest
w stanie przebiec taki dystans po plaży
morskiej, stąd opinia niektórych z biegaczy, że jest to bieg na pograniczu sportu
ekstremalnego.
Mamy nadzieję, że radość z podjętej
rywalizacji i nowe doświadczenie, jakim
jest bieg po plaży, okażą się dla aktywnych biegaczy pomocne podczas biegania innych maratonów.
Chcielibyśmy, aby nasze imprezy
zmotywowały do rozpoczęcia regularnych treningów najprostszej formy ruchu, jaką jest bieganie. Zapraszamy także do udziału w kolejnej edycji naszych
biegów.

FOT. ALICJA NIEMIEC
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F E S T I W A L T W Ó R C Z O Ś C I W. M Ł Y N A R S K I E G O

III Konkurs Interpretacji
Piosenek Wojciecha
Młynarskiego

F

estiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego jest jednym z najważniejszych polskich festiwali piosenki,
poświęcony dorobkowi artystycznemu
twórcy takich przebojów jak „Jesteśmy
na wczasach” czy „Wszystko mi mówi, że
mnie ktoś pokochał”.
Koncert laureatów prowadzony
przez Grzegorza i Monikę Wasowskich
rozpoczął się występem pięciorga
wykonawców wyłonionych spośród
uczestników sobotniego finału konkursu: Zuzanny Wiśniewskiej, która wykonała utwór „Starzy ludzie”, Joanny Wąż
z piosenką „Dwanaście godzin z życia
kobiety”, Aurelii Luśni z piosenką „Kiedy
jesteś dobra dla mamy”, Karoliny Łopuch z utworem „Powrotna bossa nova”
oraz zespołu SĄSTĄD z utworem „Ballada o dwóch koniach”. W drugiej części koncertu gość honorowy festiwalu
i przewodniczący jury Wojciech Młynarski odczytał werdykt. Jury konkursu
w składzie: Wojciech Młynarski, Jerzy
Derfel, Grzegorz Wasowski i Jacek Bończyk przyznało następujące nagrody:
Wyróżnienie – Zuzanna Wiśniewska,
III nagroda – Joanna Wąż, II nagroda
– zespół SĄSTĄD i I nagroda – Karolina
Łopuch.

27 września br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka
Chopina w Gdańsku odbył się koncert laureatów Konkursu
Interpretacji Piosenek Wojciecha Młynarskiego w ramach III
edycji Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego.

LAUREATKA GRAND PRIX AURELIA LUŚNIA | FOT. MAREK RYĆKO

Grand Prix ufundowaną przez marszałka województwa pomorskiego
w wysokości 5000 zł zdobyła Aurelia
Luśnia. Została przyznana także Nagroda Publiczności w postaci całodniowej
sesji nagraniowej w profesjonalnym
studiu. Laureatką tej nagrody zosta-

LAUREATKA I NAGRODY KAROLINA ŁOPUCH | FOT. MAREK RYĆKO
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ła Joanna Wąż. Koncert zakończył się
występem laureatki Grand Prix, która wykonała przy akompaniamencie
Pawła Stankiewicza piosenkę „Gram
o wszystko”.
Partnerem festiwalu był Związek
Miast i Gmin Morskich.

LAUREAT II NAGRODY ZESPÓŁ SĄSTĄD | FOT. MAREK RYĆKO

Związek Miast i Gmin Morskich

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego” SatBałtyk POIG.01.01.02-22-011/09-00

Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego
W ramach projektu SatBałtyk powstaje System SatBałtyk - Brzegi tworzony przez Zakład
Teledetekcji i Kartograﬁi Morskiej, Instytutu Nauk o Morzu, Uniwersytetu Szczecińskiego.
Podstawą działania tego systemu jest morfodynamiczny model XBeach, do którego jako dane
wejściowe używane są wielkości dotyczące zmian poziomu morza i parametrów falowania,
oraz mierzone w terenie dane dotyczące morfologii strefy brzegowej. Są to dane generowane przez
numeryczne modele prognostyczne dotyczące poziomu wody, model M3D (Kowalewski, 1997)
i parametrów falowania, model WAM (WAMDI Group, 1988) oraz mierzone bezpośrednio w terenie,
przez pracowników Urzędów Morskich, jako coroczny monitoring brzegu - proﬁle topograﬁcznobatymetryczne oraz przez pracowników Zakładu Teledetekcji i Kartograﬁi Morskiej w ramach badań
statutowych i projektowych - proﬁle topograﬁczne przy użyciu GPS RTK .
W Systemie SatBałtyk - Brzegi, wyróżniono 6 „wskaźników oddziaływania” sztormu na brzeg,
które podzielono na dwie grupy:
I grupa - odnosi się do przewidywania wybranych parametrów dynamicznego stanu strefy
brzegowej takich jak: prądy rozrywające, zasięg zalewania plaży czy szerokość suchej plaży;
II grupa - ukazuje skutki, jakie sztorm spowodował w postaci: erozji wydmy, zmian w proﬁlu brzegu
oraz koncentracji zawiesiny nieorganicznej.

System ma wspomagać działania w zakresie monitoringu oraz ochrony brzegu.

Projekt realizowany przez:
Instytut Oceanologii PAN, Sopot (koordynator)
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk

Obraz z kamery w Dziwnówku 2014.03.26.

Obraz z kamery w Dziwnówku 2014.01.20.

www.satbaltyk.pl

Analiza zmian proﬁlu brzegu na podstawie pomiarów GPS RTK

