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MINISTER MAREK GRÓBARCZYK:

Fot. Kacper Kowalski, www.portgdansk.pl

Wolny Obszar Celny

Kończymy prace
nad ustawą o funduszu
dla portów i armatorów...
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kończy prace nad ustawą,
która będzie regulowała działanie funduszu wspomagającego armatorów
oraz funduszu wspierającego rozwój portów – poinformował PAP minister
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

M

inister powiedział, że dzięki
ustawie powstanie morski fundusz inwestycyjny, który będzie
skierowany dla armatorów, i fundusz
portowy, wspierający rozwój zarówno
portów morskich, jak i śródlądowych.
– Fundusze te będą oparte o Bank Gospodarstwa Krajowego. Przygotowaliśmy
założenia do ustawy, aby ująć to w ramy
prawne. Mam nadzieję, że w ciągu pół
roku uda się przyjąć tę ustawę – stwierdził M. Gróbarczyk. – Fundusz portowy
będzie skierowany do największych por-
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tów, jednak z jego wsparcia będą mogły
również skorzystać mniejsze przystanie, którym w obecnych warunkach
prawnych bardzo trudno jest pozyskać
pieniądze na rozwój czy to z UE, czy to
z kredytów bankowych. Chodzi o porty
m.in. w takich miastach jak Ustka, Darłowo czy Kołobrzeg – dodał.
Minister poinformował też, że z pieniędzy na rozwój będą mogły skorzystać
porty śródlądowe, które będą się rozwijać w miarę zwiększania możliwości
przeładunkowych portów morskich.

– Dla Gdańska potrzebny jest śródlądowy terminal, który będzie rozładowywał
ruch kontenerowy i towarowy w ramach
funkcjonowania portu. Moim zdaniem
taki śródlądowy terminal mógłby powstać w Bydgoszczy lub Toruniu. Wyobrażamy sobie, że powstałby na szlaku
żeglugowym blisko tras drogowych i kolejowych – wyjaśnił szef resortu gospodarki morskiej.
Zdaniem ministra na rozwoju szlaków
wodnych mógłby skorzystać na przykład
PKN Orlen dzięki możliwości włączenia
Związek Miast i Gmin Morskich

Wisły do dystrybucji produktów płockiego koncernu.
Minister wyjaśnił, że obecnie największe planowane inwestycje w portach
morskich to budowa portu centralnego
w Gdańsku, portu zewnętrznego w Gdyni i terminala kontenerowego w Świnoujściu. M. Gróbarczyk przypomniał też,
że PKP Polskie Linie Kolejowe już prowadzą inwestycje, aby poprawić dostępność pociągów towarowych do naszych
największych portów.
Minister M. Gróbarczyk powiedział
także, że równocześnie z rozwojem
portów ministerstwo będzie wspierało
rozwój polskiego sektora stoczniowego.
– To przede wszystkim ustawa stoczniowa, która poprawia kondycję stoczni
poprzez likwidację podatku VAT. Z drugiej strony to program odbudowy Mary-

narki Wojennej, który ma być realizowany przez polskie stocznie – wyjaśnił.
Minister wskazał, że obecnie stocznie, które kontrolowane są przez Skarb
Państwa, generują rocznie 800 mln zł
przychodów, ale mają jednocześnie 500
mln zł zadłużenia powstałego w poprzednich latach. – To zadłużenie to największa kula u nogi przemysłu stoczniowego. Dzisiaj restrukturyzacja przebiega
zgodnie z planem i nie ma groźby upadku stoczni – zapewnił minister. – Nasi
poprzednicy nie przywiązywali żadnej
wagi do przemysłu stoczniowego. W naszej koncepcji akcentujemy bezwzględne
utrzymanie stoczni i wprowadzenie tego
przemysłu jako jednego z zasadniczych
do projektu reindustrializacji kraju – powiedział M. Gróbarczyk i przypomniał,
że jedno miejsce pracy w stoczni generuje siedem miejsc pracy poza stocznią.

Minister M. Gróbarczyk stwierdził także,
że fizyczna budowa promu typu ro-pax
dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej powinna
się rozpocząć już wkrótce. – Po rozmowach z armatorem, czyli PŻB, ustaliliśmy,
że na wiosnę tego roku armator będzie
gotowy do zlecenia budowy drugiego
promu – powiedział minister.
Szef resortu przypomniał też, że
w tym roku Polska będzie organizatorem Światowych Dni Morza, co podniesie rangę naszego kraju w światowej
gospodarce morskiej. – Ranga polskiego
przemysłu morskiego zmalała, więc
organizując Dni Morza, będziemy mieli
doskonałą okazję do zaprezentowania
kraju pod kątem gospodarki morskiej –
powiedział minister.
ŹRÓDŁO : GOSPODARKAMORSKA.PL

O D Ź R Ó D E Ł D O G D A Ń S KA
Wzdłuż rzek ludzie
podróżowali od
wieków. W naturalny
sposób wytyczały one
komunikacyjne szlaki
i uczyły szacunku dla
potęgi natury. Tak też
poprowadziliśmy trasę
RMW1200. Po przejechaniu
ponad 2500 kilometrów
wzdłuż obu brzegów
Wisły, od źródeł tuż
pod szczytem Baraniej
Góry, aż po jej ujście
w Gdańsku, wybraliśmy
dla Was najlepsze odcinki,
które pokazują całą jej
potęgę i urodę.

T

rasa wytyczona jest po nadwiślańskich drogach, szutrach, ścieżkach,
skarpach i wałach. Jazda po ruchliwych drogach wojewódzkich i krajowych ograniczona jest do absolutnego
minimum, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort obcowania z przyrodą i historią, których próżno szukać gdzie
indziej w Europie.
CZAS MORZA 1 (74) marzec 2018

Rowerowy
Maraton
Wisła 1200
Po drodze spotkamy rozległe starorzecza i rozlewiska pełne dzikich ptaków, wydmy i piaskowe łachy i klimatyczne miasteczka, w których czas jakby
się zatrzymał. RMW1200 to nie tylko
Kraków, Warszawa, Toruń i Gdańsk. Zachwycimy Was urodą i osobliwością
Janowca, Sandomierza, Zawichostu,
Płocka, Dobrzynia, Chełmna, Świecia,
Grudziądza i Gniewu. A pomiędzy nimi
mozolny kolarski wysiłek i pokonywanie
własnych słabości bez jakiegokolwiek
zewnętrznego wsparcia.
Formuła rywalizacji w ultramaratonie kolarskim wymaga od Was solidnego przygotowania fizycznego i logistycznego, ale żeby zapewnić równe
szanse wszystkim uczestnikom i spełnić wymagania reguł RMW1200 niedo-

zwolone jest korzystanie z jakiegokolwiek wsparcia zaaranżowanego przed
rozpoczęciem wyścigu i jakiegokolwiek
wsparcia osób trzecich w trakcie wyścigu. Dotyczy to wszystkich aspektów
rywalizacji: jedzenia, odpoczynku, spania, bagażu, serwisu sprzętu. Oczywiście każda forma wsparcia pomiędzy
zawodnikami w trakcie imprezy jest
wskazana, dozwolona i będzie wyrazem właściwego rozumienia idei naszego maratonu.
Oto charakterystyka rowerowego
Maratonu Wisła 1200:
• całkowity dystans: 1154454 m,
• najwyższy punkt: 974 m,
• najniższy punkt: 1 m,
• wysokość podjazdów: 1717 m,
• wysokość zjazdów: 2688 m.
»
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O D Ź R Ó D E Ł D O G D A Ń S KA

Rowerowy Maraton Wisła 1200
»

REGULAMIN
Rowerowy Maraton Wisła 1200
(RMW1200) jest gravelowym ultramaratonem adresowanym do zaawansowanych i doświadczonych rowerzystów. Trasa RMW1200 przebiega
wzdłuż Wisły. Start 6 lipca 2018 r.
o godz. 8.00, ze schroniska PTTK „Na
Przysłopie” pod Baranią Górą, na wysokości 951 m n.p.m, opodal Wykapów
Czarnej Wisełki; meta w Gdańsku na
wysokości 1 m n.p.m. Po drodze prawie
1200 kilometrów wysiłku, poświęcenia, rywalizacji, przygody i obcowania
z naturą oraz historią, których próżno
szukać w innych miejscach Europy.
Reguły RMW1200 są proste:
1. Należy pokonać z rowerem, siłą własnych mięśni, całą trasę RMW1200
zgodnie z niniejszymi regułami.
2. Jedynie przekraczanie rzek w poprzek ich nurtu może nastąpić przy
użyciu jednostek pływających.
3. Pokonanie całej trasy RMW1200
musi nastąpić bez wsparcia z zewnątrz. Znaczy to tyle, że jeśli chcesz

4.
5.

6.

7.

8.

jechać w czystych spodenkach, musisz je mieć ze sobą, wyprać albo
kupić po drodze. Zasada ta dotyczy
wszystkich aspektów pokonania trasy RMW1200, w tym jedzenia, picia,
spania, serwisu sprzętu. Wszyscy
muszą mieć równe szanse.
Wsparcie pomiędzy uczestnikami
wyścigu jest zgodne z regułami.
Należy pokonać całą trasę RMW 1200
zgodnie z jej przebiegiem udostępnionym przez organizatora, respektując pozostałe reguły RMW1200
i prawo (własność prywatną, ochronę przyrody, prawo o ruchu drogowym).
Zjeżdżanie z trasy jest dopuszczalne
pod warunkiem powrotu na trasę
w tym samym miejscu.
Czas przejazdu liczony jest non stop
od startu do momentu zameldowania się na mecie.
Prowadzona będzie klasyfikacja oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. O kolejności zadecyduje czas pokonania
trasy zgodnie z regułami RMW1200.

Maksymalny limit czasu pozwalający
na sklasyfikowanie wynosi 200 godzin. Ktoś musi wygrać, ale nikt nie
przegra.
9. Potwierdzeniem pokonania trasy
RMW1200 będzie jej zapis w formacie gpx, dokonany w czasie jazdy
przez uczestnika.
10. Organizatorzy odradzają jazdę
w nocy lub w innych warunkach
ograniczających widoczność i bezpieczeństwo. Jeśli jednak się na to
zdecydujesz, musisz być wyposażony w oświetlenie przednie i tylne,
zapewniające bezpieczeństwo Twoje
i innych. Pamiętaj, że w warunkach
ograniczonej widoczności i długotrwałego zmęczenia ogranicza się
Twoja zdolność realnej oceny zagrożeń (jeśli w czasie jazdy zobaczysz
na drodze pracujące ratraki lub jednorożca, zatrzymaj się natychmiast,
zrób mu zdjęcie i połóż się spać).
O R G A N I Z AT O R R A J D U :
A F R Y K A N O WA K A

Fot. Kacper Kowalski, www.portgdansk.pl
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Związek Miast i Gmin Morskich

G D A Ń S KA S Z KO Ł A P O D Ż A G L A M I

Żeglarska przygoda
na pokładzie żaglowca
„Generał Zaruski”

„G

dańska Szkoła pod Żaglami” to
3-tygodniowy rejs tradycyjnym
szkolnym żaglowcem do różnych krajów i portów w Europie, bogaty
w atrakcje turystyczne oraz ciekawy i rozwijający program edukacyjny, nawiązujący do najlepszych tradycji polskich szkół
pod żaglami oraz głośnych wypraw „Generała Zaruskiego”, zapisanych w historii
polskiego jachtingu (Narvik, Spitsbergen).
Tegoroczną edycję wyprawy dedykujemy setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości w 1918 roku. Z tej
okazji gdański żaglowiec będzie nosił
pod salingiem okolicznościową banderę
„Niepodległa”, a załoga wystąpi w galowych mundurach z orzełkiem na piersi
na paradach i prezentacjach. Ważne wydarzenia z historii Polski zostaną także
wplecione w program edukacyjny rejsu.
STS „Generał Zaruski” wraz z załogą
zapuści się na Morze Północne, jeszcze
dalej na Zachód niż kiedykolwiek, pod
gdańską banderą. Jednym z etapów jest
dotarcie m.in. do Londynu. W planie są
żelazne atrakcje stolicy Anglii, jak British
Museum, Royal Museum Greenwich (żaglowiec „Cutty Sark”, Royal Observatory,
Meridian Line), Natural History Museum,
a w Kopenhadze Muzeum Narodowe
oraz zamek Rosenborg, dawna siedziba
królów Danii. Finałowym akcentem rejsu
będzie wizyta w porcie otwarcia regat
The Tall Ships Races w Sunderland na
wschodnim wybrzeżu Anglii. Wszystkie
te punktu programu rejsu mogą stać się
udziałem osób zainteresowanych nieCZAS MORZA 1 (74) marzec 2018

Mamy wyjątkową propozycję dla uczniów szkół średnich
oraz studentów. Trwa rekrutacja do czwartej edycji „Gdańskiej
Szkoły pod Żaglami”, która odbędzie się w terminie
25.06.-12.07.2018 r. To unikatowe przedsięwzięcie żeglarskie
miasta Gdańska oraz armatora jachtu szkolnego „Generał
Zaruski” – Gdańskiego Ośrodka Sportu – wspieranego przez
Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

zwykłą żeglarską przygodą. Zapraszamy
do udziału w otwartej rekrutacji!
Jak wziąć udział w rejsie?
Należy przygotować zgłoszenie w formie listu motywacyjnego na jednej stronie
formatu A4 i dostarczyć je do 11.05.2018 r.
Obowiązkowym i dodatkowo punktowanym elementem oceny jest przygotowanie w dowolnej formie propozycji atrakcyjnego elementu programu rejsu (np.
plan zwiedzania jednego z odwiedzanych
miast, prezentacja multimedialna, plan
gry miejskiej, zabawa integracyjna itp.).
W rejsie weźmie udział 16 szczęśliwców,
którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji
o charakterze konkursu. Szczegóły można
znaleźć w regulaminie oraz prezentacji

programu „Gdańskiej Szkoły pod Żaglami” na stronie http://zaruski.pl.
Rejs rozpocznie się 25 czerwca w Rostocku, skąd po odbyciu szkolenia żeglarskiego załoga wypłynie do stolicy
Danii – Kopenhagi. W trakcie rejsu będą
miały miejsce regularne zajęcia z edukacji morskiej oraz przedmiotów ogólnokształcących, z programem właściwym
dla wieku uczestników. Instruktorzy
będą stawiać na pracę w zespołach, samodzielność i autoedukację. Rejs zakończy się 12.07.2018 r. w Sunderland, gdzie
najpiękniejsze żaglowce świata będą już
w komplecie gotowe do startu w regatach The Tall Ships Races.
GOS
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SZCZECIN

Zgoda na budowę
Muzeum Morskiego
– Centrum Nauki
Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zatwierdził projekt budowlany
i wydał pozwolenie na budowę Muzeum Morskiego – Centrum Nauki w Szczecinie –
poinformowały służby prasowe wojewody. Placówka akcentująca morską
tradycję miasta ma powstać do 2021 r.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wizualizacja Morskiego Centrum Nauki

C

ieszę się z tej inwestycji, bo oznacza ona, że Szczecin zwraca się
w kierunku Odry, że stopniowo
zagospodarowywane są tereny na
Łasztowni – powiedział wojewoda
T. Hinc. – Mam nadzieję, że Muzeum
Morskie stanie się kolejną ikoną Szczecina, stolicy województwa zachodniopomorskiego – dodał.
Decyzja wojewody, obok pozwolenia na budowę placówki, dotyczy także
kwestii technicznych, m.in. przyłączy
wodociągowych, elektroenergetycznych, kanalizacji, wykonania ciągów
komunikacyjnych dla pieszych i oświetlenia terenu. Multimedialne Centrum
ma powstać na szczecińskiej wyspie
Łasztownia.
Naukowo-edukacyjna
placówka będzie wyrazem morskich
tradycji miasta.
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Finalna koncepcja artystyczna wystaw Centrum ma powstać do końca
czerwca br. W jej ramach opracowany
zostanie plan układu wystawy stałej
i szczegółowe opisy wszystkich eksponatów. Później będzie można ogłosić
przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie ekspozycji. Bryła budynku
muzeum będzie przypominać kadłub
statku. Budynek ma stanąć nad Odrą
w centrum miasta na Łasztowni. Jego
projekt, jeszcze dla muzeum morskiego, został opracowany w 2011 r.
przez Piotra Płaskowickiego. Centrum
ma się składać z trzech kondygnacji.
Na przestrzenie ekspozycyjne będzie
przeznaczonych ok. 3 tys. mkw. Ma
się tam znaleźć wystawa stała oraz
wystawy czasowe. Według szacunków
w centrum będzie mogło się zmieścić

ok. 250 eksponatów, podzielonych na
grupy tematyczne. Mają też powstać
laboratoria, pracownia warsztatowa
i planetarium.
Multimedialne centrum miało powstać pierwotnie jako Muzeum Morskie – oddział Muzeum Narodowego
w Szczecinie. W 2017 r. radni sejmiku zdecydowali jednak, że będzie to
osobna instytucja kultury województwa zachodniopomorskiego. Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego
Stelmacha ma powstać do 2021 r.
i kosztować ponad 80 mln zł. Środki
będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego i budżetu
województwa.
( PA P )
Związek Miast i Gmin Morskich

FATA L N Y S TA N RY B W B A ŁT Y K U
15 lutego w Morskim
Instytucie Rybackim
w Gdyni doszło do spotkania
dotyczącego pogarszającego
się stanu zasobów rybnych
w Morzu Bałtyckim.
W Gdyni o przyszłości
połowów debatowali rybacy,
naukowcy oraz politycy.
Rybacy donośnym głosem
alarmowali, że sytuacja
jest dramatyczna. Najgorsze
informacje dotyczą dorsza.
Odnoszą się one zarówno
do liczebności tego
gatunku jak i złego stanu
wyławianych ryb.

P

odczas spotkania pojawiło się
wiele dramatycznych głosów.
– To już nie jest ryba, tylko skóra i kości. – Dziś zatoka jest w stanie
agonalnym. Najstarsi Kaszubi nie pamiętają tak złej sytuacji – informowali

Rybacy biją
na alarm
zebrani rybacy, pokazując wychudzone sztuki dorsza z ostatnich połowów.
Wyławiane w Bałtyku ryby z powodu
głodu mają zdegenerowane przewody
pokarmowe, więc chudną i umierają.
Rybacy winą obarczają za to Komisję
Europejską, która przeznaczyła – ich
zdaniem – środki na niewłaściwe cele.
– Jeżeli mówić o sprawstwie tego, co się
stało, to oczywiście rybacy winią głównie
Komisję Europejską, która swoją błędną
polityką doprowadziła do załamania się
zasobów ryb na Bałtyku. Nie jest to jednak jedyna przyczyna, bowiem sprawa
dotyczy również łańcucha pokarmowego,
czyli innych składników ekosystemu, który został załamany – powiedział Grzegorz
Hałubek, doradca w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wśród przyczyn tak fatalnego stanu ryby
w Bałtyku przedstawiciele środowiska
naukowego podawali połowy paszowe,
ocieplenie klimatu, zbyt restrykcyjną politykę oczyszczania rzek wpływających
do Bałtyku czy brak tlenu w bałtyckich
wodach.
Warto zwrócić uwagę, że Bałtyk jest
małym, wrażliwym morzem, niezmiernie podatnym na działalność człowieka.
Tylko rozsądne zarządzanie w oparciu
o ekosystem jest w stanie zapewnić zarówno bezpieczną przyszłość rybakom,
jak i utrzymać w dobry stanie sam Bałtyk.
W najbliższym czasie planowane są
kolejne spotkania dotyczące problemu
stanu stad rybnych w Bałtyku.
ŹRÓDŁO : GOSPODARKAMORSKA.PL

Fot. Tomasz Bobin
CZAS MORZA 1 (74) marzec 2018
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JACHTFILM W GDYNI

P

rojekcje rozpoczął film „Dziewicza podróż”. Jest to historia Laury
Dekker, mieszkającej w Holandii
młodej żeglarki, która w wieku 14 lat
ogłosiła pomysł samotnego rejsu dookoła świata. Jej plany wzbudziły wielkie
zainteresowanie mediów, społeczeństwa i... sprzeciw instytucji państwowych. Rodzice nastolatki przez prawie
10 miesięcy musieli walczyć w sądzie
o prawo do decydowania o swoim dziecku. Film o rejsie Laury Dekker to nie tylko
historia wokółziemskiego rejsu młodej
dziewczyny. Jest to także film o dorastaniu, rodzinnych kłopotach, determinacji
w realizacji marzeń i poznawaniu samego siebie. Film wzbudził wielkie emocje
wśród widzów i był przyczynkiem do
długich dyskusji w przerwach pomiędzy
projekcjami.
W tej edycji organizatorzy pokazali
nie tylko filmy dokumentalne. W programie znalazły się również dwa filmy
kinowe, nawiązujące do prawdziwych
wydarzeń z historii żeglarstwa.
Filmem fabularnym, który mocno
poruszył widzów, był obraz pt. „Za burtą”. Opowiada on o prawdziwej historii
wywrotki nowozelandzkiego jachtu
„Rose-Noelle” w 1989 roku. Czterech
mężczyzn uwięzionych w kadłubie jachtu przeżyło bez uszczerbku na zdrowiu
cztery miesiące, dryfując po Oceanie
Spokojnym. Jest to prawdopodobnie
najdłuższy w historii żeglarstwa znany
przypadek przetrwania na wywróconym
jachcie. Pikanterii zdarzeniu nadawał
fakt, iż po uratowaniu na jednej z wysp
Nowej Zelandii nikt nie uwierzył w opowiedzianą przez rozbitków historię.
Filmowe spotkanie w Gdyni zakończyło się pokazem filmu „Wiatr”.
Zrealizowana z wielkim rozmachem
amerykańska produkcja z 1991 roku jest
jednym z nielicznych filmów w całości
poświęconych żeglarstwu i rywalizacji
jachtów na wodzie. Fabułą nawiązuje
do historii regat o Puchar Ameryki i do
wydarzeń z 1983 roku, kiedy to Stany
Zjednoczone przegrały Puchar na rzecz
Australii.
Główne role w tym filmie grają Jennifer Gray i Matthew Modine. Historia
bohaterów jest dość stereotypowa, natomiast film zachwyca zdjęciami. Sekwencje zdjęć na wodzie były realizo-
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Piękno i emocje
3 lutego w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się
kolejna edycja Festiwalu Filmów Żeglarskich JachtFilm.
Goście obejrzeli pięć filmów opowiadających historie
związane morzem i żaglami w tle.

Fot. Tadeusz Lademann/ www.zeglarski.info

wane w dwóch najbardziej żeglarskich
miejscach na świecie: na Rhode Island
na wschodnim wybrzeżu USA oraz we
Fremantle w Australii. Ich autorem jest
John Toll, który po zakończeniu pracy
nad filmem „Wiatr” realizował zdjęcia
do takich dzieł jak „Wichry namiętności” oraz „Braveheart”. W środowisku
żeglarskim „Wiatr” uchodzi za najlepszą kinową produkcję pokazującą
piękno klasycznych regatowych jachtów. Pokaz ten był również okazją do
przybliżenia gościom festiwalu historii
regat o Puchar Ameryki, w szczególności wydarzeń z 1983 roku, do których
nawiązuje film.
Jednym ze stałych gości festiwalu i jego wiernym orędownikiem jest
Michał Dąbrowski, gdański reżyser,
autor wielu filmów marynistycznych.
Podczas tegorocznej edycji JachtFilmu
przypomniał wszystkim postać zmarłego w grudniu ubiegłego roku Ryszarda
Kargera. Ryszard Karger był wieloletnim prezesem Polskiej Żeglugi Morskiej

i organizatorem Festiwalu Filmów Morskich, który po raz pierwszy odbył się
w Szczecinie w roku 1964.
Dodatkową atrakcją były konkursy dla
widzów, w których można było wygrać
książki o tematyce żeglarskiej ufundowane przez Szkołę Żeglarstwa Morka.
Gromkie brawa na koniec festiwalu
i zadowolenie gości świadczyły o udanej
imprezie.
Festiwal JachtFilm już po raz trzeci
odbył się w Muzeum Marynarki Wojennej. Jego współorganizatorem był Pomorski Związek Żeglarski. Odbył się pod
honorowym patronatem Prezydenta
Gdyni Wojciecha Szczurka, przy wsparciu Urzędu Miasta Gdyni oraz Związku
Miast i Gmin Morskich.
Opisy wszystkich filmów pokazanych
na tegorocznej edycji JachtFilmu w Gdyni można przeczytać na stronie
www.jachtfilm.pl.
Do zobaczenia za rok!
ANDRZEJ MINKIEWICZ
Związek Miast i Gmin Morskich

P O D PAT R O N AT E M Z M I G M

Bezpieczna e-gmina
na dobry początek
Cyfrowy świat Internetu bywa skrajnie niebezpieczny. Wykorzystując sieć, można zagrozić
naszej egzystencji materialnej, czyszcząc nam konto bankowe, ale można też sparaliżować
działalność ważnych instytucji państwowych, można też – w skrajnym przypadku
– poprzez wprowadzenie fałszywych danych do systemów wojskowych spowodować
podjęcie decyzji niebezpiecznych dla istnienia naszej planety.

T

ematyka konferencji, która odbyła
się w Gdańsku 12 marca, zatytułowanej „E-gmina bezpieczny rozwój”
nie dotyczyła wprawdzie spraw ogólnoplanetarnych, ale z punktu widzenia pojedynczego użytkownika internetowej sieci
była równie ważna, próbowała bowiem
odpowiedzieć na pytania: jak możemy
bronić się przed cyberatakami? Jak chronić
dane naszych pracowników?
CZAS MORZA 1 (74) marzec 2018

Od kilku tygodni w urzędach trwa
wyścig z czasem, aby zdążyć z wdrożeniem europejskich przepisów w sprawie
ochrony danych osobowych. Urzędnicy
szkolą się, a specjalne zespoły analizują
dokumenty. Od 25 maja RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, nakłada na administratorów danych – w tym samorządy – dodatkowe
obowiązki.

Po 25 maja do urzędów należy m.in.:
• zapewnienie obywatelom prawa dostępu do własnych danych, do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
profilowania, i „prawo do bycia zapomnianym”,
• wzięcie bezpośredniej odpowiedzialności jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe, nawet za te pochodzące z innych jednostek,
»
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Bezpieczna e-gmina na dobry początek
»•

stworzenie, zarejestrowanie, opublikowanie kodeksu postępowania i zarządzania polityką bezpieczeństwa,
przetwarzania danych osobowych,
i systemami informatycznym.
W przypadku niewywiązywania się
z tych obowiązków przewidziano dla
urzędów kary do wysokości 100000 złotych.
RODO to tylko jeden z wątków konferencji zorganizowanej w Gdańsku przez
Fundację Promocji Gmin Polskich (FPGP).
Celem spotkania jest – jak powiedział Ryszard Jagielski, prezes zarządu
Fundacji Promocji Gmin Polskich – zaprezentowanie prawnych i finansowych
uwarunkowań oraz technologii informatycznych, usług i aplikacji w sieciach
łączności elektronicznej ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb i możliwości
jednostek samorządu terytorialnego.
W efekcie ma powstać forum wymiany
opinii o bezpieczeństwie cyfrowym samorządów. Jednostki samorządu terytorialnego są bowiem – w ogromnej części
– dopiero na początku drogi w budowaniu swojego bezpieczeństwa cyfrowego.

Wśród ekspertów występujących podczas konferencji byli: Marcin Stefański,
dyrektor departamentu społeczeństwa
informacyjnego i informatyki Urzędu
Marszałkowskiego (prezentacja „Cyberbezpieczeństwo w świetle e-usług”),
Beata Cywińska, adwokat, ekspert prawa
publicznego (prezentacja „Środki unijne
wyzwaniem dla samorządów”), Anna
Katarzyna Nietyksza, prezes Zarządu Cloud Community Europe Polska (prezentacja „Jak przygotować Urząd do wdrożenia
RODO w maju 2018? Wskazówki, zagrożenia i rozwiązania.”), Michał Strzelczyk,
dział CERT POLSKA, Piotr Bisialski, Pion
Projektów Strategicznych NASK (prezentacja „Krajobraz bezpieczeństwa w polskich sieciach oczami NASK Państwowego Instytutu Badawczego”), Rafał Stępień,
Tomasz Powroziewicz, Bank Pekao S.A.
(prezentacja „Bankowość transakcyjna
dla JST – Obsługa rozliczeń samorządów,
bezpieczeństwo i integracja”), Wojciech
Maślany, HILLTECH M&S S.A. (prezentacja
„Systemy płatnicze oraz rozliczenia dla
jednostek samorządu terytorialnego”),
Łukasz Rychły (prezentacja „Zastosowa-

nie technologii VR/AR w wizualizacjach
obszarów gmin i obiektów turystycznych
oraz zaawansowane systemy zabezpieczeń w produktach Hyperbook”).
W trosce o bezpieczeństwo cyfrowe wyróżnia się Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego. W dowód
uznania, podczas konferencji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
uhonorowany został przez prezesa Fundacji Promocji Gmin Polskich statuetką.
Na zakończenie reprezentantom
gmin i powiatów wręczono statuetki
i dyplomy „Lider Innowacji”. Oto tegoroczni laureaci – miasta: Puck, Rumia,
Skarszewy, Gniew, Starogard Gdański,
powiat golubsko-dobrzyński; gminy:
Chmielno, Sadlinki, Skrwilno, Radomin,
Brzuze, Wąpielsk, Lubichowo, Osieczna,
Starogard Gdański, Subkowy, Tczew,
Chełmno, Stolno, Ryjewo. Nagrodzone zostały samorządy legitymujące się
praktycznymi osiągnięciami w rozwijaniu nowoczesnych technologii, podnoszących jakość życia mieszkańców.
FPGP

NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

Morskie planowanie przestrzenne

VII

12 kwietnia 2018 roku na Wydziale
Prawa i Administracji UG odbędzie
się VII Ogólnopolska Konferencja
Prawa Morskiego „Morskie
planowanie przestrzenne”
organizowana przez Katedrę
Prawa Morskiego WPiA UG
oraz Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
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Ogólnopolska
Konferencja
Prawa Morskiego „Morskie
planowanie przestrzenne” jest
poświęcona zagadnieniom, które mają
istotne znaczenie w zakresie opracowania
i stosowania w praktyce instrumentów
morskiego planowania przestrzennego
dla zrównoważonego zarządzania morzem, w tym przede wszystkim: zasadom
morskiego planowania przestrzennego,
planom zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, obowiązkom organów administracji publicznej, wzmacnianiu współpracy między sektorami
w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Punktem wyjścia do dyskusji o morskim planowaniu przestrzennym jest model zarządzania działalnością człowieka
na morzu zapewniający osiągnięcie celów

ekologicznych, gospodarczych i społecznych. W trakcie konferencji w układzie
trzech paneli zostaną poruszone wybrane
zagadnienia dotyczące prawnych, politycznych oraz społeczno-gospodarczych
aspektów morskiego planowania przestrzennego, a także racjonalnego wykorzystywania przestrzeni morskiej.
Tegorocznej edycji towarzyszyć
będzie ponownie panel dla młodych
naukowców, który odbędzie się dzień
wcześniej, tj. 11 kwietnia 2018 roku, na
Wydziale Prawa i Administracji UG.
Udział w konferencji jest bezpłatny,
wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym
formularz rejestracyjny, dostępne są na
stronie internetowej konferencji pod
adresem: www.prawo-morskie.pl.
Związek Miast i Gmin Morskich

DÜSSELDORF 2018

Po raz kolejny Düsseldorf
stał się miastem pełnym
jachtów, żaglówek,
i motorówek. Wszystko to
za sprawą kolejnej edycji
Międzynarodowych Targów
Żeglarskich BOOT 2018.
To niemieckie miasto po
raz czterdziesty dziewiąty
gościło wystawców z całego
świata. Przedstawiciele
68 państw prezentowali
najnowsze modele łodzi,
jachtów, sprzęt do sportów
wodnych oraz osprzęt
i wyposażenie niezbędne
do żeglugi.

Międzynarodowe
Targi Żeglarskie
BOOT
P
odczas dziewięciu dni (20-28
stycznia 2018) przez 17 hal dostępnych dla zwiedzających przeszło
ponad 241 tysięcy entuzjastów wszelkich rozrywek związanych ze sportami
wodnymi. Każda z hal prezentowała inny
temat. Miejsce dla siebie mogli znaleźć
tu wszyscy – był sektor dla wędkarzy,
centrum motorowodne, galeria mary-

nistyki, baseny, rzeki, a przed wszystkim
to, co ściągnęło tutaj wszystkich zwiedzających, czyli łodzie i jachty z całego
świata, wraz z pełnym wyposażeniem.
W halach „zacumowały” wszystkie rodzaje tych pojazdów – od żaglówek,
przez łodzie motorowe, aż po superjachty, które robiły na wszystkich największe wrażenie. Stoiska i ekspozycje były »

SOUTH COAST BALTIC
Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network;
STHB.02.01.00-DE-0070/16. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk 2014 – 2020.
CZAS MORZA 1 (74) marzec 2018
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Międzynarodowe Targi Żeglarskie BOOT
» przygotowane

zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, którzy często
zaczynali dopiero swoją przygodę z żeglarstwem. Szczególnie ci ostatni mogli
zdobyć wiele interesujących informacji.
Targi BOOT to istny raj dla kapitanów,
zaś ci najbardziej doświadczeni morscy
żeglarze mogli opowiedzieć o swoich
przygodach na specjalnie przygotowanym forum. Informacje, które można
było tam uzyskać, dotyczyły także najnowszych trendów czy niesamowicie
inspirujących kierunków, jakie można
obrać na morzu.
Nie sposób opisać ogromu atrakcji,
jakie czekały na odwiedzających tegoroczne targi. Spośród bogatej oferty,
która adresowana była zarówno do
dorosłych, jak i do dzieci, można było
wybrać m.in. zwiedzanie ekskluzywnych jachtów, pokazy nurkowania z syreną, surfowanie, wakeboard czy inne
sporty wodne. Oczywiście, dla wielu nie
skończyło się tylko na oglądaniu. Sporo śmiałków wskakiwało do wielkiego
akwarium czy próbowało swoich sił na
desce przeciw dziewięciometrowej fali.
Warto również zaznaczyć, że swoje miejsce znalazło tu ponad 30 firm
z Polski, które prezentowały zarówno
swoje najlepsze jednostki pływające,
jak i najnowsze mariny i krajowe trasy.
Po raz pierwszy na targach BOOT znalazło się narodowe stoisko polskie, które
było przygotowane przez Polską Agencję
Inwestycji i Handlu wraz z Polską Izbą
Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, a jego celem było promowanie
całego naszego przemysłu jachtowego
w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe” realizowanego z pieniędzy UE
z programu operacyjnego „Inteligentny
Rozwój” na lata 2014-2020.

Polskie instytucje występowały także na targach w ramach innych unijnych
programów. Jednym z nich był projekt
South Coast Baltic, zrzeszający regiony
i gminy południowego wybrzeża Bałtyku
– Pomorze Przednie, Pomorze Zachodnie,
Pomorskie, a także region Kaliningradu,
Kłajpedy oraz Bornholmu. Promowane były tu przede wszystkim atrakcyjne
trasy, które znajdują się w tym rejonie
i mariny zlokalizowane na trasie. South
Coast Baltic powstał głównie po to, aby
wypromować ten obszar jako atrakcyjny
dla sportów wodnych, który pokonuje się
bez względu na granicę państw.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły
się wydarzenia, które pojawiały się na stoisku każdego dnia. Można było posłuchać
ciekawych wykładów na temat podróży,
które odbyli znani żeglarze, a także spróbować różnych regionalnych przysmaków,
takich jak popularny ser prosto z Bornholmu, pyszne gdańskie pralinki z fabryki
słodyczy Bałtyk czy też paprykarz szczeciński. Nie zabrakło również degustacji
napojów takich jak piwo z Bornholmu czy

jednego z bardziej interesujących specjałów znad Bałtyku, jakim była najstarsza
gdańska wódka Machandel. Na miejscu,
podczas pokazu, zademonstrowano tradycyjny żeglarski sposób picia tego trunku
wraz z suszoną śliwką. Ponadto goście
tegorocznych targów mogli otrzymać informacje nie tylko dotyczące marin znajdujących się na wybrzeżu, ale także mieli
możliwość poznania wielu innych atrakcji
turystycznych i ciekawych propozycji wykraczających poza wybrzeże.
Z pewnością targi w Düsseldorfie
są niezwykłym wydarzeniem, rajem
dla miłośników żeglarstwa oraz innych
sportów wodnych. Wydarzenie to jest
nie tylko pokazem nowej technologii,
luksusowych łodzi czy próbą zdobycia
nowych klientów. Przede wszystkim jest
miejscem spotkań – fanów, amatorów,
profesjonalistów, miejscem wymiany
myśli i doświadczeń, miejscem, gdzie
nie ma miejsca na nudę.
A N N A Z E N KA
F O T. G R Z E G O R Z WA L C Z U K I E W I C Z
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S O U T H C O A S T B A LT I C

Jak lepiej zarządzać
jachtowymi portami
Od października
2016 r. realizowany jest
międzynarodowy projekt
South Coast Baltic –
Establishing durable cross-border boating destination
management on the
basis of the MARRIAGE
cooperation network,
finansowany w ramach
Interreg South Baltic
Programme 2014-2020.

P

artnerem wiodącym projektu jest
Economic Development Corporation Vorpommern (Niemcy),
a oprócz tego do współpracy zaproszeni
zostali Tourism Association Vorpommern (Niemcy), Municipality Ostseebad
Heringsdorf (Niemcy), Marina Network
Association (Niemcy), Administration of
Klaipeda District Municipality (Litwa),
Sventoji Tourism Association (Litwa),
Bornholm Regional Municipality (Dania).
Wśród partnerów polskich znalazły się
uczelnie, organizacje i instytucje z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Z województwa pomorskiego są to Związek Miast i Gmin Morskich,
Pętla Żuławska oraz Politechnika Gdańska. Z województwa zachodniopomorskiego – gmina Darłowo, Związek
Portów i Przystani Jachtowych LOK Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, Żegluga Szczecińska oraz Akademia
Morska w Szczecinie.

Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu AM w Szczecinie
dr hab. Stanisław Iwan i prezes ZPiPJ LOK Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego Zbigniew Jagniątkowski podpisują list intencyjny w sprawie współpracy
na rzecz nowej specjalności (09.05.2017).

Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii
Morskiej w Szczecinie dla studentów
studiów inżynierskich na kierunku
transport utworzona została specjalność: eksploatacja portów jachtowych.
Jest to specjalność unikatowa, nie tylko w skali Polski, ale i Europy. Rosnąca
popularność turystyki żeglarskiej i rozwijająca się sieć portów jachtowych
wymaga wykwalifikowanej kadry.
Celem specjalności jest wykształcenie
osób, które będą miały szeroką wiedzę
i umiejętności praktyczne związane
z pracą w portach jachtowych. Absolwenci będą przygotowani do pracy na
różnych stanowiskach, również jako
kadra zarządzająca. Specjalność objęta została honorowym patronatem
Związku Portów i Przystani Jachtowych

LOK Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, co jest gwarantem tego, że
nauczanie będzie miało wymiar praktyczny i pozwoli odpowiednio przygotować absolwentów do potrzeb rynku
pracy.
Na konieczność kształcenia kadry zatrudnianej w portach jachtowych w basenie Morza Bałtyckiego zwrócono także
uwagę w ramach projektu South Coast
Baltic – Establishing durable cross-border boating destination management on
the basis of the MARRIAGE cooperation
network, finansowanego w ramach
Interreg South Baltic Programme 2014-2020. Dlatego, poza nową specjalnością, w ramach projektu w listopadzie
2018 roku Akademia Morska w Szczecinie zorganizuje kursy dla operatorów
i pracowników portów jachtowych.
»
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Jak lepiej zarządzać jachtowymi portami
»

Kształcenie kadry uwzględnia najnowsze uwarunkowania dotyczące
turystyki żeglarskiej, w tym również
te, które wynikają z czynników demograficznych. Rosnąca średnia wieku
żeglarzy wymaga zarówno dostosowania infrastruktury portów, jak i zmian
w procedurach dotyczących obsługi
żeglarzy w wieku podeszłym i z niepełnosprawnościami.
W lutym 2018 roku na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu
AM w Szczecinie odbyło się spotkanie
warsztatowe partnerów projektu SCB,
poświęcone temu właśnie zagadnieniu.
Jednym z zaproszonych gości był Andrzej Walczak – prezes Fundacji Empatia, która zajmuje się organizowaniem
rejsów żeglarskich dla osób niepełnosprawnych. Przedstawił on problemy
jakie osoby te napotykają w odwiedza-

Studenci specjalności eksploatacja portów jachtowych na zajęciach praktycznych
w Marinie Pogoń w Szczecinie.

nych portach, a także zaprezentował
projekt jachtu „Euro Empatia”, który
będzie budowany w najbliższym czasie.
W warsztatach udział wzięli również
studenci specjalności eksploatacji portów jachtowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach dla operatorów oraz
pracowników portów jachtowych mogą
kontaktować się z dr inż. Aleksandrą
Łapko z Akademii Morskiej w Szczecinie:
a.lapko@am.szczecin.pl.

WYRÓŻNIENIE DLA ZMIGM

Honorowy Ambasador
Pętli Żuławskiej

Podczas spotkania partnerów
projektu South Coast Baltic
promującego turystyczne
walory południowego Bałtyku,
które odbyło się 21 marca br.
w siedzibie Związku Miast
i Gmin Morskich w Gdańsku,
miała miejsce miła uroczystość.

G

rzegorz Walczukiewicz, dyrektor
Biura ZMiGM, oraz Jens Masuch
– GA-MA Consulting – otrzymali
zaszczytne tytuły Honorowego Ambasadora Pętli Żuławskiej za szczególne
zasługi dla spółki Pętla Żuławska. Tytuł
przyznany przez zarząd spółki uroczyście wręczył prezes Michał Górski.
Gratulujemy uhonorowanym!

SOUTH COAST BALTIC
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P O M O R Z E I S O U T H C OAS T B A LT I C N A A L LT F Ö R S J Ö N W S Z T O K H O L M I E
Po raz pierwszy inicjatywa
marketingowa South Coast
Baltic wspólnie z Pomorzem
pokazała się szwedzkiej
publiczności w Sztokholmie.
A wszystko podczas Allt för
Sjön, największych targów
żeglarskich i motorowodnych
w Szwecji, które odbyły się
w dniach 3-11 marca 2018 r.

M

ottem towarzyszącym wspólnemu wystąpieniu jest „Inna
strona Bałtyku”. Wszystkie
uczestniczące w projekcie podregiony:
Pomorze Przednie (Niemcy), Bornholm

Inna strona
Bałtyku
(Dania), Pomorze oraz Pomorze Zachodnie (Polska), Kłajpeda (Litwa) oraz Kaliningrad (Rosja) informowały szwedzkich wodniaków na temat atrakcyjności
regionu południowego Bałtyku. Cieszący
się ogromną popularnością „Przewodnik
po portach i przystaniach południowego
wybrzeża Bałtyku”, magazyn South Coast Baltic, a także kilka regionalnych bro-

szur w języku szwedzkim były interesującymi elementami promującymi walory
turystyczne południowego Bałtyku.
Wielu szwedzkich żeglarzy poznało już
Gdańsk, inni, którzy jeszcze nie dotarli do
Trójmiasta, słyszeli od przyjaciół, że zdecydowanie warto odwiedzić Sopot, Gdynię
i Gdańsk, ale także całe polskie wybrzeże.
Oprócz niekończących się piaszczystych »
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Inna strona Bałtyku
» plaż – jak na Półwyspie Helskim – od-

wiedzający podążają śladami szwedzkiej
historii, które obecne są na tym obszarze.
Z dużym zainteresowaniem spotkał się
„Przewodnik po portach i przystaniach
południowego wybrzeża Bałtyku”, opublikowany przez Związek Miast i Gmin
Morskich, który przygotowano na targi
specjalnie w języku szwedzkim. – Jesteśmy zadowoleni, że Zatoka Gdańska i sam
Gdańsk są już tak rozpoznawalne. Dziś
na szlaku z Gdańska i do Gdańska, a także ogólniej – na wodach południowego
Bałtyku istnieje wiele znanych Szwedom
tras żeglarskich – mówił przedstawiciel
Związku Miast i Gmin Morskich, partnera
w projekcie South Coast Baltic na tegorocznych targach żeglarskich.
Oprócz spotkania z mediami projekt
South Coast Baltic przedstawiany był
również podczas licznych prezentacji
na scenie Narodowego Stowarzyszenia
Żeglarskiego „Svenska Kryssarklubben”,
które liczy 40000 członków.
– Jest dla nas wielkim honorem zaprezentowanie „innej strony Bałtyku”
przed członkami tego tak znakomitego
klubu żeglarskiego. Zapotrzebowanie
na materiały informacyjne dotyczące
wybrzeża południowego Bałtyku, takie
jak dwa wydania magazynu South Coast
Baltic jest tu, w Szwecji niezwykle duże
– powiedział Jens Masuch, koordynator
projektu South Coast Baltic.
Tymczasem przy stoisku South Coast
Baltic odwiedzający mogli uciąć sobie
drzemkę lub choć na chwilkę odpocząć
w koszu plażowym wprost z manufaktury Korbwerk z Heringsdorf (Niemcy)
i wypróbować słynnego gdańskiego likieru Goldwasser. Na zdrowie.
M A RT I N A M Ü L L E R ,
M A R TA C Z A R N E C K A - G A L L A S
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TARGI SPORTÓW WODNYCH I REKREACJI WIATR I WODA W WARSZAWIE

30. edycja Targów Sportów
Wodnych i Rekreacji Wiatr
i Woda odbyła się w dniach
8-11 marca br. w Centrum
EXPO XXI w Warszawie.

Ta

największa impreza wystawiennicza branży i sympatyków
żeglarstwa, jachtingu motorowego, kajakarstwa, windsurfingu oraz
nurkowania w Polsce jest jednocześnie
jednym z większych wydarzeń na rynku
europejskim. W tym roku podczas targów
swoje produkty zaprezentowało kilkaset firm oferujących sprzęt i akcesoria ze
wszystkich dyscyplin aktywnego wypoczynku związanych z wodą. Jubileuszowa

Oferta polskiego
wybrzeża Bałtyku
edycja targów zgromadziła rekordową
liczbę blisko 450 wystawców, ponad sto
jachtów i łodzi. Obecni byli wystawcy
z Chorwacji, Czech, Grecji, Holandii, Korei Południowej, Łotwy, Niemiec, Polski,
Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Targi Wiatr i Woda to także wyjątkowo bogaty program wydarzeń towarzyszących. W ciągu czterech dni odbywały
się wykłady, spotkania z mistrzami sportów wodnych, pokazy, doroczne pod-

sumowania dokonań branży, spotkania
sympatyków sportu i rekreacji na wodzie
oraz atrakcje dla najmłodszych gości.
Wśród nich swój debiut miał przewodnik żeglarski „Polskie wybrzeże Bałtyku”
autorstwa Marcina Palacza.
Na targach nie zabrakło oferty żeglarskiej południowego Bałtyku. Na stoisku
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego można było otrzymać locję szlaku
oraz zapoznać się z systemem certyfikacji »

SOUTH COAST BALTIC
Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network;
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Oferta polskiego wybrzeża Bałtyku
» marin – Bursztynowe Kotwice. System

ten w tym roku obejmie także mariny
spoza Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego. Nie zabrakło również informacji żeglarskich na temat południowego
Bałtyku. W ramach projektu South Coast
Baltic został zaprezentowany przewodnik
po portach i marinach regionu południowego Bałtyku, który spotkał się z dużym
uznaniem. W publikacji zawarto informacje dotyczące infrastruktury dla żeglarzy
z interesującymi miejscami, które można
zobaczyć, odwiedzając wybrzeże Pomorza Przedniego (Niemcy), województwa
zachodniopomorskiego, województwa
pomorskiego, Obwodu Kaliningradzkiego
(Rosja) i Okręgu Kłajpedzkiego (Litwa).
Warto wspomnieć, że partnerem
strategicznym targów była Gdynia. Na
gdyńskim stoisku można było wysłuchać
prelekcji o czynnikach, które sprawiają, że
miasto z morza i marzeń można nazywać
żeglarską stolicą Polski.
Obok rekordowej ekspozycji wystawców
na salonach targowych nie zabrakło jak co
roku stoiska Pętli Żuławskiej, które w tym
roku miało premierę odświeżonej aranżacji.
Uwagę zwiedzających przyciągała ekspozycja z czytelną mapą żuławskich szlaków
wodnych oraz filmem promocyjnym prezentującym walory turystyczne delty Wisły
i Zalewu Wiślanego. Podczas czterodniowej imprezy odwiedzający mogli nie tylko
dowiedzieć się o aktualnych warunkach
nawigacyjnych na szlakach wodnych Pętli
Żuławskiej, ale również zapoznać z ofertą
portów i przystani żeglarskich.
Liczymy, że wielu wodniaków odwiedzających tegoroczne Targi Wiatr i Woda
wypłynie w rejs i odwiedzi porty oraz
przystanie południowego Bałtyku.
R A F A Ł WA S I L
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S Y M U L AT O RY W S Z KO Ł AC H
Uroczyste przekazanie
nowego symulatora
nawigacyjnego
wyprodukowanego przez
firmę Enamor nastąpiło
19 lutego br. w Zespole Szkół
Morskich w Darłowie.

Na

zaproszenie dyrektor ZSM
Magdaleny Miszke w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, kuratorium
oświaty, Urzędu Morskiego w Słupsku,
Wojska Polskiego, Straży Granicznej,
Straży Pożarnej oraz zaprzyjaźnionych
instytucji. Specjalne podziękowania
otrzymali Wojciech Wiśniowski, starosta

W Zespole Szkół
Morskich w Darłowie
sławieński, oraz prezes firmy Enamor
Maciej Rek.
– Jesteśmy pewni, że przekazany
do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie nowoczesny symulator pozwoli
podnieść jakość kształcenia zawodowego oraz zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy – powiedział
Maciej Rek, prezes zarządu firmy Enamor, która zrealizowała zamówienie.
Po uroczystym przecięciu wstę-

gi nauczyciel przedmiotów zawodowych Łukasz Głodowski wraz
z uczniami zaprezentowali gościom funkcjonowanie symulatorów.
Zrealizowana z końcem lutego inwestycja nie jest jedyną zaplanowaną
w tym roku. Już w czerwcu planowane
jest uruchomienie pracowni ratownictwa morskiego.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L

W Zespole Szkół
Morskich w Kołobrzegu
16 lutego br. w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu
uroczyście oddano do użytku symulator siłowni okrętowej bazujący na najnowszych rozwiązaniach
technologicznych. Zapewnia on możliwość szkolenia mechaników na poziomie operacyjnym.

S

kłada się z następujących stanowisk: centrali manewrowo-kontrolnej, głównej tablicy rozdzielczej,
stanowiska do wizualizacji trójwymiarowej oraz z panelu awaryjnego zespołu
prądotwórczego, stanowiska instruktora
i z kolumny sygnalizacyjnej. Koszt przedsięwzięcia to 482 tys. złotych. Dwóch
największych sponsorów tego przedsięwzięcia to Polska Żegluga Bałtycka
i Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.
Ten pełnozakresowy symulator siłowni
okrętowej wyposażony jest w ekrany
dotykowe i wizualizację trójwymiarową. Zawiera oprogramowanie siłowni
z silnikiem wolnoobrotowym ze śrubą
o stałym skoku, siłowni z silnikiem średnioobrotowym ze śrubą o nastawnym
skoku, siłownię typu diesel-electric
z pędnikami elektrycznymi.
Sprzęt spełnia wymagania określone
w konwencji STCW i posiada świadectwo zgodności z konwencją WTCW.
Z S M W KO Ł O B R Z E G U
CZAS MORZA 1 (74) marzec 2018
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Port morski w Wolinie
będzie większy
Port w Wolinie zostanie powiększony – tak wynika z projektu rozporządzenia ministra
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dotyczącego granicy portu morskiego w Wolinie.

P

rojekt zmieniający przebieg
granic portu w Wolinie opublikowano na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.
Nowa granica zastąpi aktualną granicę portu w Wolinie, którą określono
rozporządzeniem ministra infrastruktury z 24 marca 2010 r. ws. ustalenia granicy portu od strony lądu.
W
uzasadnieniu
rozporządzenia
można przeczytać, że przebieg granicy portu w Wolinie wymaga aktualizacji. Ponadto jego obecna

granica nie odpowiada potrzebom
rozwojowym portu oraz gminy.
Celem nowego rozporządzenia jest
włączenie w granice portu gruntów
obszaru pasa technicznego zajętych
obecnie do prowadzenia działalności
rybackiej, co doprowadzi do zgodności stanu faktycznego wykorzystania
gruntów z obowiązującymi przepisami oraz dostosowanie granicy portu
w Wolinie do potrzeb rozwojowych obszaru – podkreślają autorzy przepisów.
W wyniku zmiany granicy powierzchnia

portu zostanie powiększona do około 19,2
ha. Obecnie port zajmuje około 18,2 ha.
W ocenie skutków regulacji można m.in.
przeczytać, że dzięki powiększeniu portu
mogą pojawić się w nim nowe przedsięwzięcia związane z działalnością portową, a na terenach włączonych w granice
portu – inwestycje. Efektem tego może
być zwiększenie wpływów z podatków
od przedsiębiorstw i osób fizycznych.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L

Fot. Zwiadowca21 [https://commons.wikimedia.org]
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GDAŃSK – ŚWIATOWA STOLICA BURSZTYNU W MONACHIUM I W BRUKSELI

Bursztyn bałtycki.
Tradycja i innowacja
Na zaproszenie organizatorów jednych z największych na świecie targów biżuterii i zegarków
Inhorgenta Munich w dniach 16-19 lutego br. w Monachium zaprezentowano wystawę „Bursztyn
bałtycki. Tradycja i innowacja”. Następnie, dzięki współpracy Gdańska z Ambasadą RP w Belgii
i Polską Organizacją Turystyczną wystawa pojawiła się w Brukseli, gdzie była prezentowana
w prestiżowym gmachu Tour & Taxis do 18 marca 2018 roku.

Z

aproszenie od organizatorów monachijskiej imprezy to ogromne
wyróżnienie. W tegorocznej edycji
targów uczestniczyło blisko 1000 wystawców z 40 krajów, wśród nich 36 firm
i projektantów z Polski. Co roku wystawę odwiedza blisko 30 tysięcy kupców
z 74 krajów, głównie z Niemiec, Austrii,
Włoch, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii,
Czech, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Węgier i Belgii. Na powierzchni
blisko 400 m kw. miasto Gdańsk zaprezentowało kilkaset prac, wśród nich wiele nagradzanych i wyróżnianych podczas
największych na świecie targów Amberif
i Ambermart oraz w międzynarodowych
konkursach wzorniczych. Nie zabrakło
także replik bransolet podarowanych
CZAS MORZA 1 (74) marzec 2018

Michelle Obamie i Rodowi Stewartowi oraz bursztynowych prezentów dla
księżnej Kate i księcia Williama, które
otrzymali podczas ubiegłorocznej wizyty w Gdańsku. Ze względu na wysoki
poziom wystawy organizatorzy umieścili ją w hali Contemporary Design &
Vision. W ciągu czterech dni obejrzało ją
kilkadziesiąt tysięcy osób.
W ramach ekspozycji zwiedzający
w Monachium i w Brukseli podziwiali możliwości artystyczne i użytkowe
bursztynu bałtyckiego w sześciu tematycznych ujęciach. Dział „Wiedza o bursztynie” prezentował naturalne okazy
bursztynu i inkluzje. W dziale „Cytaty
natury” znalazła się biżuteria o naturalnych formach, z minimalną ingerencją

w strukturę bursztynu. „Ekskluzywne
rzemiosło” podkreślało związek między pracami współczesnych artystów
z tradycjami rzemieślniczymi sięgającymi XVI/XVII wieku. W dziale „Sztuka
współczesna” znalazły się obiekty na
wysokim poziomie wzorniczym, ekskluzywne i drogie. Prezentowane były
także projekty studentów Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku pod hasłem
„Innowacyjny design” oraz kolekcje pokazywane na Gali Mody i Bursztynu Amber Look w dziale „Moda na bursztyn”.
Nie zabrakło nowoczesnych aranżacji,
multimedialnych prezentacji i animacji.
W ramach wystawy pokazane zostały
także prace z projektu Trend Book 2017,
Gdańsk Baltic Amber Biennale 2017 »
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GDAŃSK – ŚWIATOWA STOLICA BURSZTYNU W MONACHIUM I W BRUKSELI

Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja
» i Międzynarodowych Warsztatów Bur-

sztynniczych odbywających się w Gdańsku w latach 2009-2016.
Wystawa była pokazywana w dniach
16-19 lutego w Monachium, następnie
pojawiła się w gmachu Tour & Taxis
w Brukseli (1-18 marca 2018 roku), które uznawane jest za jedno z najbardziej
prestiżowych miejsc wystawienniczych
w Belgii. Przy okazji obu wystaw dzięki
współpracy Gdańska z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i Hotelem
Browarem Kościerzyna promowano
Gdańsk i województwo pomorskie jako
nie tylko światowy ośrodek produkcji
i sprzedaży biżuterii z bursztynem bałtyckim, ale także jako atrakcyjne destynacje turystyczne.
– Postawiliśmy na bursztyn jako wizytówkę Gdańska i sposób, by opowiedzieć
o tym, że jesteśmy miastem nowoczes-

nym, a jednocześnie przywiązanym
do naszych wielowiekowych tradycji
– twierdzą organizatorzy wystawy. Wystawa promuje także Polskę. – Bursztyn
bałtycki i wykonana z niego biżuteria to
polska specjalizacja, jedna z nielicznych na
świecie, której nikt nie może nam odebrać
przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Nasze
firmy, rzemieślnicy i projektanci wykonują nowoczesną biżuterię z bursztynem
i tworzą coraz bardziej oryginalne wzornictwo – twierdzi Robert Pytlos, jeden
z kuratorów wystawy. Mamy wspaniałe
dziedzictwo związane z bursztynem, sięgające starożytnego szlaku bursztynowego, czasów Bursztynowej Komnaty i kilkudziesięcioletni dorobek, zaś współcześnie
w AMBEREXPO w Gdańsku organizujemy
największe na świecie targi bursztynu
Amberif i Ambermart. Nasza biżuteria
z bursztynem dociera do 83 krajów.

Delegacja przedstawicieli Gdańska z wizytą u ambasadora RP w Brukseli Artura
Orzechowskiego (pierwszy rząd pośrodku).
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Warto przypomnieć, że podobna
ekspozycja, choć w znacznie mniejszej
skali, prezentowana była podczas Milano Expo 2015 i odniosła ogromny sukces. Obejrzało ją ponad 1,7 miliona osób
z całego świata. W 2017 roku wystawa
została pokazana w swojej pełnej wersji w Europejskim Centrum Solidarności
w Gdańsku (11 lipca-14 września). Wystawę bardzo wysoko ocenili miłośnicy
sztuki zdobniczej i twórcy, a także całe
środowisko bursztynnicze. Mariusz Tymiński, prezes Stowarzyszenia Twórców
Form Złotniczych, określił ją nawet mianem „wystawy wystaw”.
Kuratorami wystawy są profesor Sławomir Fijałkowski z Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku oraz
Robert Pytlos, pełnomocnik prezydenta
Gdańska ds. bursztynu. Dyrektorem artystycznym jest Małgorzata Gliwińska-Radwańska, a koordynatorem technicznym
Anita Dmowska. Organizatorami wystawy
są Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku we
współpracy z Muzeum Gdańska oddział
Muzeum Bursztynu, Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu, Stowarzyszeniem
Twórców Form Złotniczych oraz Związkiem Miast i Gmin Morskich. Partnerami są
Polska Organizacja Turystyczna, Związek
Rzemiosła Polskiego, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Bursztynników, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego
i Fundacja Promocji Wzornictwa.
E D WA R D O S T R Y Ń S K I
Związek Miast i Gmin Morskich

HORYZONT 2020
Intermodel – to nazwa
projektu, którego partnerem
i współrealizatorem jest
Klaster LogistycznoTransportowy „PółnocPołudnie”. Co kryje się za
tym hasłem i jakie korzyści
dla gospodarki przyniesie
realizacja tego projektu?

S

ymulacja multimodalnej, multizadaniowej i wieloproduktowej infrastruktury terminali kolejowych
z wykorzystaniem metodologii BIM (ang.
Simulation using Building Information
Modeling Methodology of Multimodal,
Multipurpose and Multiproduct Freight
Railway Terminals Infrastructures) to tytuł projektu finansowanego w ramach
programu Horyzont 2020 – największego w historii programu finansowania
badań naukowych i innowacji w Unii
Europejskiej. Jego budżet w latach 20142020 wynosić będzie prawie 80 mld euro.
Zamierzeniem programu jest stworzenie
jednorodnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez
etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
Projekt Intermodel realizowany jest
przez konsorcjum, w skład którego wchodzi 14 partnerów z siedmiu krajów UE
(Hiszpania, Włochy, Szwecja, Finlandia,
Niemcy, Holandia, Polska), stanowiących
multidyscyplinarny zespół ekspertów,
których działania doskonale wzajemnie
się uzupełniają.
Przedstawicielem Polski jest Klaster
Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe”, który został zaproszony do współpracy ze względu na charakter swojej
działalności.

Zintegrowana
platforma
wspierania decyzji
Co to jest technologia BIM?
BIM (ang. Building Information
Modelling) – w tłumaczeniu dosłownym
jest to modelowanie informacji o budynku. Jest to cyfrowy zapis fizycznych
i funkcjonalnych właściwości budowli,
służący jako źródło wiedzy i wszelkich
danych o obiekcie, w pełni dostępny
dla uczestników procesu inwestycyjnego i stanowiący niezawodną podstawę
podejmowania decyzji w trakcie cyklu
funkcjonowania, od pierwszej koncepcji
do rozbiórki budynku. Technologia BIM
służy do generowania i wykorzystania
danych o budowli, jej projektowania,
budowy i eksploatacji w trakcie pełnego cyklu funkcjonowania. BIM pozwala,
aby wszyscy zainteresowani uczestnicy
inwestycji mieli dostęp do tych samych
informacji, w tym samym czasie, przez
interoperacyjność platform technologicznych.

Głównym celem projektu jest opracowanie zintegrowanej platformy wspierania decyzji w celu oceny różnych pilotażowych przypadków (scenariuszy)
multimodalnych terminali kolejowych
pod względem szerokiej gamy kluczo-

Fot. Janne Porkka, VTT
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wych wskaźników wydajności (KPI) i kluczowych wskaźników ryzyka (KRI).
Dzięki integracji modułów symulacyjnych operacji na terminalach i ich relacji z otoczeniem poprawiona zostanie
zarówno szybkość, jak i jakość procesu
decyzyjnego w multimodalnych sieciach terminali towarowych i łańcuchu
dostaw.
Zespół projektowy jest w trakcie
opracowywania zaawansowanego środowiska planowania ICT w oparciu o metodologię BIM dostosowaną do intermodalnych terminali kolejowych w celu
wspierania procesu decyzyjnego dotyczącego zarówno projektowania, planowania, jak i faz operacyjnych. Na ostatnim
spotkaniu plenarnym w Barcelonie (12-14
marca 2018 r.) przedstawiono już pierwsze symulacje takich procesów.
Jednym z zadań projektu jest doprowadzenie do zmniejszenia obciążeń operacyjnych terminalu intermodalnego na
obszarze otaczającym oraz w istniejącej
sieci logistycznej pod względem wymiarów funkcjonalnych, ekonomicznych
i środowiskowych.
Prace toczą się również nad wsparciem
procesu podejmowania decyzji zarówno
w zakresie projektowania, jak i planowania, a także w fazach operacyjnych w całym cyklu życia terminala.
Całkowita wartość projektu wynosi
2 999 547,50 euro. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2016 roku i przewidziana jest do 31 sierpnia 2019 roku, a zatem znajdujemy się dokładnie w połowie
toku realizacji i prowadzenia szczegółowych prac badawczo-rozwojowych.
W celu zapoznania się z naszym projektem zapraszamy na stronę www:
http://www.intermodeleu.eu/.
M A R TA S Z A L E C K A

27

Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich
CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 65
fax 58 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
urzad@cedry-wielkie.pl

HEL
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
84-150 Hel
tel. 58 677 72 40
fax 58 677 72 77
www.gohel.pl
ratusz@gohel.pl
JASTARNIA
Urząd Miasta, ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
tel. 58 675 20 72
www.jastarnia.pl
jas_bor@poczta.onet.pl

DZIWNÓW
Urząd Miasta, ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
tel. 91 327 51 63
fax 91 327 51 64
www.dziwnow.pl
um@dziwnow.pl

KOŁOBRZEG – miasto
Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 355 15 00
fax 94 352 37 69
www.kolobrzeg.pl
urzad@um.kolobrzeg.pl

ELBLĄG
Urząd Miasta, ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 55 235 35 36
fax 55 235 35 55
www.umelblag.pl
umelblag@elblag.com.pl

KOSAKOWO
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 29
81-198 Kosakowo
tel. 58 660 43 00
fax 58 660 43 01
www.kosakowo.pl
sekretariat@kosakowo.pl

GDAŃSK
Urząd Miejski,
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 60 00
fax 58 323 61 66
www.gdansk.gda.pl
prezydent@gdansk.gda.pl

KROKOWA
Urząd Gminy, ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa
tel. 58 675 41 00
fax 58 675 41 01
www.krokowa.pl
urzad@krokowa.pl

GNIEWINO
Urząd Gminy, ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77
fax 58 676 72 26
www.gniewino.pl
gniewino@gniewino.pl

Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba
tel. 59 866 15 13
fax 59 866 13 37
www.leba.eu
sekretariat@leba.eu

DARŁOWO
Urząd Miejski, pl. T. Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel. 94 314 22 23
fax 94 314 23 33
www.darlowo.pl
poczta@darlowo.pl

GDYNIA
Urząd Miasta,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 80 00
fax 58 620 97 98
www.gdynia.pl
umgdynia@gdynia.pl

ŁEBA

KRYNICA MORSKA
Urząd Miasta, ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
tel. 55 247 65 27
fax 55 247 65 66
www.krynicamorska.tv
um@krynicamorska.tv
LĘBORK
Urząd Miasta,
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel. 59 862 42 80
fax 59 862 24 27
www.lebork.pl
burmistrz@um.lebork.pl

MIELNO – gmina
Urząd Gminy,
ul. Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 30
fax 94 345 98 34
www.mielno.bip.net.pl
ug@gmina.mielno.pl
MIĘDZYZDROJE
Urząd Miejski,
ul. Książąt Pomorskich 5

SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 424 59 31
fax 91 424 53 22
www.um.szczecin.pl
prezydent@um.szczecin.pl
ŚWINOUJŚCIE
Urząd Miasta,
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 27 80
fax 91 321 59 95
www.swinoujscie.pl
sekretariat@um.swinoujscie.pl
TRZEBIATÓW
Urząd Miejski
Rynek 1
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 29 84
fax 91 387 26 19
www.trzebiatow.pl
zarzad@trzebiatow.pl

72-500 Międzyzdroje
tel. 91 327 56 31
fax 91 327 56 30
www.miedzyzdroje.pl
um@miedzyzdroje.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI – miasto
Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 310
fax 58 32 68 303
www.pomorskie.eu
www.urzad.pomorskie.eu
info@pomorskie.eu

83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 21
fax 58 682 34 51
www.pruszcz-gdanski.pl
urzad@pruszcz-gdanski.pl
PUCK
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
tel. 89 521 90 00
fax 89 521 95 69
www.warmia.mazury.pl
dum@warmia.mazury.pl

84-100 Puck
tel. 58 673 05 00
fax 58 673 05 33
www.miasto.puck.pl
sekretariat@miasto.puck.pl
SOPOT
Urząd Miasta, ul. Kościuszki
25/27
81-704 Sopot
tel. 58 521 37 50
www.sopot.pl
ums@sopot.pl

USTRONIE MORSKIE
Urząd Gminy, ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 351 55 35
fax 94 351 55 97
www.ustronie-morskie.pl
ustronie-mor@post.pl
WŁADYSŁAWOWO
Urząd Miasta, ul. gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 58 674 54 00
fax 58 674 07 63
www.wladyslawowo.pl
um@wladyslawowo.pl

