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DNI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykorzystać
społeczny potencjał
4 czerwca br. w Chmielnie
odbyły się coroczne
obchody Dnia Samorządu
Terytorialnego. W tym roku
zorganizowane wspólnie
z Konwentem Starostów
oraz Związkiem Miast i Gmin
Morskich. W uroczystości
wzięli udział wójtowie,
burmistrzowie, starostowie
oraz przedstawiciele
samorządów gminnych
z województwa pomorskiego.

Na

tegoroczne obchody licznie
przybyli również przedstawiciele administracji rządowej
i samorządowej szczebla wojewódzkiego m.in. wicemarszałek województwa
pomorskiego Krzysztof Trawicki, przedstawiciel wojewody pomorskiego dyrektor generalny Andrzej Spiker oraz wiele
instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych
ze Związkiem Gmin Pomorskich. Gości
i uczestników uroczystości powitali gospodarze spotkania: Błażej Konkol, prezes
Związku Gmin Pomorskich, Mirosław Czapla, przewodniczący Konwentu Starostów
oraz Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor
Biura Związku Miast i Gmin Morskich.
Błażej Konkol podkreślił, że jego ma-

2

rzeniem jest, aby nadchodzące wybory
samorządowe były sprawiedliwe, życzył
włodarzom gmin, aby otrzymali jednogłośne absolutorium, a tym, którzy mają
już to za sobą złożył gratulacje. – Bardzo
się cieszymy, że jako powiaty możemy
świętować 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości. Utworzenie powiatów wyzwoliło wielki potencjał tkwiący
w społecznościach lokalnych oraz pozwoliło na zrealizowanie wielu inwestycji:
modernizujących sieć dróg, infrastrukturę
szpitali, szkół ponadgimnazjalnych, domów dziecka czy też domów pomocy
społecznej. Dzięki temu zaangażowaniu
i ciężkiej pracy, okres tak krótkiego lecz
intensywnego funkcjonowania powia-

tów, stał się epoką ogromnego rozwoju
lokalnego. Nadal mamy problemy m.in.
z niskimi subwencjami oświatowymi czy
kontraktami dla szpitali. Niestety powiaty
nadal nie mają umocowania w Konstytucji RP, ale jako członkowie Związku Powiatów Polskich o to zabiegamy – powiedział
Mirosław Czapla.
Grzegorz Walczukiewicz złożył
uczestnikom uroczystości życzenia od
Związku Miast i Gmin Morskich.
Wykład na temat przyszłości samorządu terytorialnego wygłosił mec. Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.
Swoje wystąpienie miał również wicemarszałek K. Trawicki, który podkreślił
rolę samorządu terytorialnego po 1990
roku, jego tworzenie oraz zadania, które
przez lata były realizowane. Szczególnie
zwrócił uwagę na pierwsze kadencje
samorządu gminnego. Andrzej Spiker
przekazał gratulacje i podziękował za
współpracę samorządów z administracją rządową szczebla wojewódzkiego.
Doświadczeniami z wprowadzania
reformy samorządu terytorialnego oraz
początki funkcjonowania gmin podzieliła się Małgorzata Gładysz, b. delegat
Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego.
Związek Miast i Gmin Morskich
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LI Walne Zebranie
Delegatów Związku Miast
i Gmin Morskich
Na

wstępie głos zabrał Andrzej
Bojanowski, prezes Związku
Miast i Gmin Morskich, który
scharakteryzował przebieg KOMUNALWOOD – Forum Ekologicznego Budownictwa Komunalnego, które odbyło się
poprzedniego dnia w Gdańsku.
– Pokazaliśmy w Gdańsku, co nam
się udało zbudować w technologii modułów drewnianych. Zachęcam do zainteresowania się bliżej tą technologią,
ponieważ największy plus to wyniki
energooszczędności oparte na faktycznych pomiarach wykonanych po dwóch
pełnych sezonach grzewczych, a nie
oparte na prognozach projektowych.
Kolejny walor to tempo budowy – 4-5
miesięcy łącznie z infrastrukturą. Niezwykle istotną cechą jest możliwość

23 maja 2018 roku w Gdańsku odbyło się LI Walne Zebranie
Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich.

modułowego dostosowania obiektów
do naszych potrzeb. Warto skorzystać
z tego doświadczenia – zachęcał A. Bojanowski.
W części statutowej zebrania, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad dokonano wyboru prezydium zebrania
i przewodniczącego obrad, którym został prezes Związku Andrzej Bojanowski.
Wybrano także członków komisji uchwał
i wniosków oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Następnie głos zabrał dyrektor Biura
Grzegorz Walczukiewicz, przedstawiając sprawozdanie Zarządu z działalności
Związku, realizację planu dochodów

i wydatków za 2017 rok oraz bieżącą
działalności Związku na rok 2018.
Omawiając uczestnictwo ZMiGM
w projektach unijnych – między innymi w SOUTH COAST BALTIC – dyrektor G. Walczukiewicz zachęcał do
większej aktywności gmin w biznesie
przemysłu wypoczynkowego opartego na żeglarstwie, które jest jeszcze
mało rozpowszechnione. Tu podkreślił, że Zachodniopomorskie jest liderem pod względem jakości i dostępu
szlaków żeglarskich. Warto – mówił – znaleźć na terenie gmin swoją
przestrzeń żeglarską i promować ją.
Materiały promujące ten rodzaj dzia-

Fot. RoK Pictures
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Związek Miast i Gmin Morskich

Fot. RoK Pictures

łalności wydane w ramach projektu
były rozpowszechniane na największych targach żeglarskich w Europie
– w Niemczech, Szwecji i Polsce. Jak
się nie pochwalimy tym, co mamy na
terenie swojej gminy, to nikt za nas
tego nie zrobi. Zachęcam do przekazywania informacji z Biura Związku
do odpowiednich służb i osób, które
mogą aktywnie uczestniczyć razem
z nami w realizacji tych promocyjnych
zadań.
– Musimy zmienić formę prezentacji własnych gmin, nie rezygnować
ze starych rozwiązań, ale poszerzyć
o nowe mechanizmy komunikowania
się ze światem zewnętrznym. Wiemy na
przykład, że na Skandynawów nie działa
marketingowo-billboardowy przekaz.
Oni mają tak zwany marketing szeptany
– przekazują sobie informacje i robią to
bardzo skutecznie. Zatem warto organizować wizyty studyjne, które wydają
się najkorzystniejsze – dodał prezes A.
Bojanowski.
Na pytanie o przewodnik żeglarski
dyrektor G. Walczukiewicz poinformował, że jego dystrybucja przebiegła
zgodnie z założeniami przewidzianymi
w projekcie, w ramach którego został
przygotowany. W obliczu zainteresowania przewodnikiem ze strony konkretnych gmin, Związek zwróci się do
partnerów projektu z pytaniem o możliwość dodruku przewodnika. Dodał
również, że Związek przygotowuje się,
by w ramach projektu, który będzie
CZAS MORZA 2 (75) czerwiec 2018

Kolejnym tematem były korytarze
życia. Na poprzednim WZD podjęto uchwałę o realizacji tego projektu,
a gmina Władysławowo podjęła się pilotażowej realizacji projektu.
Jak stwierdził dyrektor G. Walczukiewicz, turyści bardzo dobrze przyjęli ten
projekt i 11 gmin zgłosiło się do udziału w nim (Darłowo, Dziwnów, Gdańsk,
Mielno, Międzyzdroje, Puck, Sopot, Świnoujście, Trzebiatów, Kołobrzeg, Ustronie Morskie).
Prezes A. Bojanowski dodał, że to nie
tylko kwestia poprawy bezpieczeństwa,
ale możliwość wykorzystania go przez
gminy dla celów promocyjnych, budowy
wizerunku. Ze względu na zbyt wyso-

Fot. RoK Pictures

realizowany do jesieni 2019 r., opracować strategię polskiego Wybrzeża,
a w jej ramach wskazać kierunki rozwoju istniejących marin, aby osiągnąć
efekt synergii, dzięki której całe polskie
Wybrzeże może stać się ciekawą destynacją turystyczną.
Prezes Związku A. Bojanowski zaapelował o dyskusję nad tym projektem
oraz rozważenie koncepcji zbudowania
wspólnego stoiska mobilnego, które
mogłoby zarówno wewnątrz obiektów,
jak i na powierzchni zewnętrznej służyć
promocji gmin. Gdańska Organizacja Turystyczna posiada takie stoisko i warto
skorzystać z jej doświadczeń.

kie koszty finansowe zrezygnowaliśmy
z kampanii billboardowej na terenie
całego kraju, ale mamy pomysły zagospodarowania miejsc wjazdów do gmin,
ronda, skrzyżowania itp.
Następnie uczestnicy zebrania dyskutowali nad kierunkiem zmiany logotypu
ZMiGM w celu lepszego dopasowania go
do współczesnych trendów.
Na tym temacie zakończono omawianie informacji z bieżącej działalności
Związku.
Przystąpiono do dyskusji nad realizacją planu dochodów i wydatków.
Prezes Związku A. Bojanowski podkreślił dużą troskę o dyscyplinę w zakresie »
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LI Walne Zebranie Delegatów
Związku Miast i Gmin Morskich
kosztów, stąd bardzo dobre wyniki
Związku. Na pytanie dotyczące pozycji
„dotacje i darowizny” dyrektor G. Walczukiewicz wyjaśnił, że są one realizowane w formie usług marketingowych.
Kolejnym tematem były kwestie
związane z uchwałą „w sprawie Apelu
Związku Miast i Gmin Morskich dotyczącego zaniechania wprowadzania zmian
do projektu ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych
ustaw w proponowanym kształcie”.
Dyskusja dotyczyła m.in. odkupu spółek
będących na terenie portu oraz systemu
finansowania małych portów.
Tyberiusz Narkowicz z Jastarni zaproponował zapis dwóch dodatkowych
punktów:
„Punkt 6 – nie przewidziano możliwości finansowania infrastruktury portowej przez Skarb Państwa w innych
portach niż o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej, należy wprowadzić taką możliwość.”
„Punkt 7 – Projekt ustawy obliguje
gminy do zarządzania portami w sytuacji, gdy są właścicielami większości

Fot. RoK Pictures

gruntów. Gmina powinna mieć taką
możliwość, a nie obowiązek”.
Następnie delegaci podjęli następujące uchwały: Uchwała nr 1/205/2018 –
Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2017, Uchwała nr
2/206/2018 – Przyjęcie sprawozdania
z wykonania Planu dochodów i wydat-

Fot. RoK Pictures
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ków Związku za rok 2017, Uchwała nr
3/207/2018 – Przyjęcie sprawozdania finansowego ZMiGM za rok 2017, Uchwała nr 4/208/2018 – Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017.
W imieniu całego zarządu prezes
Związku Andrzej Bojanowski podziękował Walnemu Zgromadzeniu za udzielenie absolutorium.
W punkcie obrad obejmującym wolne wnioski delegaci poruszyli kwestie
związane z funkcjonowaniem Wód
Polskich. W związku z różnorodnością
problemów, z jakimi mają do czynienia
gminy na swoich terenach, G. Walczukiewicz zwrócił się z prośbą o przygotowanie przez zespoły prawne w gminach
konkretnych propozycji, które wymagają
uregulowania, a Związek przekaże je
zbiorowo do ewentualnego wdrożenia.
W kolejnym punkcie zebrania
przegłosowana została Uchwała nr
5/209/2018 w sprawie Apelu Związku
Miast i Gmin Morskich dotyczącego
zaniechania wprowadzania zmian do
projektu ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych
ustaw w proponowanym kształcie.
Na zakończenie prezes Andrzej Bojanowski podziękował delegatom za
uczestnictwo i aktywny udział w obradach LI Walnego Zebrania Delegatów
Związku Miast i Gmin Morskich.
Związek Miast i Gmin Morskich

W SZCZECINIE

Światowe Dni Morza
Debaty 15 ministrów z całego świata i kilkudziesięciu ekspertów, określenie największych
wyzwań dla gospodarki morskiej w najbliższych latach, udział ponad 800 gości z ponad
40 państw świata, a także wizyta „Daru Młodzieży” i przekazanie flagi IMO (International
Maritime Organization) Kolumbii – następnemu organizatorowi Światowych Dni Morza
– to efekt dwudniowej międzynarodowej konferencji największego święta morskiego
Narodów Zjednoczonych, które 15 czerwca zakończyło się w Szczecinie.

D

ziękuję sekretarzowi generalnemu IMO Kitackowi Lim za
zaufanie, którym obdarzył Polskę i za współpracę przy zorganizowaniu Światowych Dni Morza. Cieszę
się, że debata ministrów i dwudniowe
spotkania ekspertów potwierdziły, że
w gospodarce morskiej stawiamy na

skiej i żeglugi śródlądowej, na zakończenie Światowych Dni Morza 2018
w Szczecinie.
– Światowe Dni Morza to największe wydarzenie, którego celem jest
promocja bezpiecznej, wydajnej oraz
zrównoważonej żeglugi poprzez współpracę. Rola IMO oraz całego przemysłu

w skład jej Rady, do której należy obecnie 20 państw członkowskich.
– Jestem przekonany, że obecność tu
w Szczecinie tak licznych zagranicznych
delegacji i przedstawicieli biznesu przyniesie w przyszłości wymierne efekty
naszej współpracy – dodał minister Marek Gróbarczyk.

Fot. MGMiŻŚ

nowe technologie, inteligentne rozwiązania i inwestycje z poszanowaniem naturalnego środowiska. W tym
duchu będziemy wspierać tworzenie
prawa i regulacji dla żeglugi morskiej
na forum IMO – powiedział Marek
Gróbarczyk, minister gospodarki morCZAS MORZA 2 (75) czerwiec 2018

morskiego została raz jeszcze dobitnie
podkreślona – podkreślił Kitack Lim, sekretarz generalny IMO.
Minister Marek Gróbarczyk zapowiedział, że Polska chce zwiększyć swoją
aktywność na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i wejść

W bieżącym roku przypada 70. rocznica powstania IMO. Dlatego tematem
przewodnim Światowych Dni Morza 2018
było IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza
żegluga dla lepszej przyszłości. Podczas
Światowych Dni Morza 2018 poruszono także tematy dotyczące zielonych »
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Światowe Dni Morza
technologii, big data i bezpieczeństwa
cyfrowego w żegludze morskiej. Prelegenci mówili także o szansach stojących
w związku z wykorzystaniem nowych
szlaków handlowych, przyszłości morskiego rynku pracy w kontekście globalnej tendencji ograniczania pracy ludzkiej
w żegludze i projektów statków autonomicznych. Ważną kwestią rozmów była
również rola kobiet w sektorze morskim.
W konferencji wzięło udział 800 delegatów z ponad 40 państw, w tym aż 15
w randze ministrów. Do Szczecina przy-

byli przedstawiciele rządów Portugalii,
Grecji, Kolumbii a także Ghany, Korei
Południowej, Nigerii, Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin,
Chorwacji, Cypru, Iranu, RPA, Tajlandii
oraz delegacje z Argentyny, Azerbejdżanu, Brazylii, Meksyku, Indonezji, Czech,
Estonii, Francji, Węgier, Łotwy, Litwy,
Słowacji, Słowenii i Turcji.
Jednym z punktów towarzyszących
ŚDM w Szczecinie była wizyta żaglowca
„Dar Młodzieży”, który niecały miesiąc
temu wypłynął z Gdyni w Rejs Niepodle-

głości. Port w Szczecinie, z którego „Dar”
wypłynął 15 czerwca, to ostatni polski
przystanek w rejsie dookoła świata zorganizowanym z okazji uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. Do kraju żaglowiec powróci dopiero w marcu 2019 roku.
Organizatorem Światowych Dni Morza w Szczecinie było Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
oraz International Maritime Organization
należąca do struktur ONZ.
MGMIŻŚ

M I Ę D Z Y N A R O D O W Y KO N G R E S M O R S K I
Na szczecińskiej Łasztowni
odbył się w dniach 15-16
czerwca Międzynarodowy
Kongres Morski.
Organizowany już po raz
szósty był wydarzeniem
towarzyszącym Światowym
Dniom Morza. Dwudniowe
obrady osób ze świata
polityki i nauki dotyczyły
przyszłości branży morskiej,
rozwoju polskich portów
i sektora stoczniowego.

Edukacja morska
pilnie potrzebna

S

poro miejsca finałowego dnia Kongresu poświęcono edukacji morskiej. Zdaniem specjalistów branża
boryka się obecnie z problemem braku
rąk do pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników.
– Gospodarka narodowa potrzebuje
fachowców, techników przez duże „T”.
Z rozmów z firmami wynika, że mają potężne potrzeby kadrowe, ale kładą nacisk
na osoby z wykształceniem technicznym
– mówiła Anna Wasilewska, dyrektor
Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących
Conradium w Gdańsku. Jak podkreślali
eksperci, odpowiedzią na zapotrzebowanie kadrowe mogłyby być nowe
kierunki kształcenia w szkołach, między
innymi na pracownika obsługi portów
czy technika elektryka okrętowego.
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Ważnym aspektem spotkania były
rozmowy dotyczące powstania morskiego funduszu rozwoju, służącego portom,
stoczniom i armatorom. – To jest jeden
z najważniejszych wniosków tego Kongresu, bo już dziś nie mamy wątpliwości,
że morski fundusz rozwoju powinien powstać, jest bardzo potrzebny i zrobimy
wszystko, żeby w trakcie kolejnego roku

ten fundusz został utworzony – mówiła
podczas Kongresu Katarzyna Krzywda, dyrektor departamentu gospodarki
morskiej w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
W Kongresie wzięło udział około 300
firm i instytucji z kraju i zagranicy.
TVP3 SZCZECIN
Związek Miast i Gmin Morskich

B A ŁT Y K – A D R I AT Y K N A O S I P Ó Ł N O C – P O Ł U D N I E
– Korytarz Bałtyk – Adriatyk
nie skończy się na Gdyni
– powiedział prof. Kurt
Bodewig, koordynator UE ds.
Korytarza Bałtyk – Adriatyk,
podczas wizyty studyjnej
w Gdyni, którą 11 czerwca br.
rozpoczął razem z Brianem
Simpsonem, koordynatorem
UE ds. autostrad morskich.

Dłuższy korytarz?

P

rzedstawiciele Komisji Europejskiej przyglądali się rozwojowi
żeglugi bliskiego zasięgu (Gdynia
– Karlskrona) oraz systemu transportowego Gdyni i obszaru metropolitalnego
Gdańsk – Gdynia – Sopot. Podpisano
także polsko-szwedzkie porozumienie
na rzecz starań o przedłużenie korytarza transportowego z Portu Gdynia aż
do szwedzkiego węzła transportowego
Alvesta w ramach projektu TENTacle.
– Wszystkie korytarze transportowe
mają swój początek i koniec w portach,
w związku z tym ich funkcjonowanie
daje portom rynki zbytu. Jeżeli natomiast mówimy o morskich autostradach,
mamy wiele programów, którym stawia
czoła m.in. mój kolega Brian Simpson.
Chcemy poprawić procesy digitalizacji,
aby łączyć porty, w tym porty Bałtyku –

Fot. Kamil Złoch/gdynia.pl

Ryszard Świlski i Patrik Hansson podpisują porozumienie o współpracy.

mówił prof. Kurt Bodewig, koordynator
UE ds. Korytarza Bałtyk – Adriatyk.
Ogromny potencjał w regionie Bałtyku ma autostrada morska Gdynia
– Karlskrona, obsługująca pasażerów
i ładunki.
– 70% światowego handlu odbywa
się drogą morską. Mam nadzieję, że Komisja Europejska zrozumie, że to ważny
aspekt naszego życia i w przyszłości zro-

bi więcej w tym zakresie – mówił Brian
Simpson, koordynator UE ds. autostrad
morskich.
11 czerwca br. przedstawiciele Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk
– Adriatyk oraz stowarzyszenia Baltic
Link podpisali także list intencyjny
dotyczący zmian i korekt związanych »

Fot. Kamil Złoch/gdynia.pl

Wizyta studyjna unijnych koordynatorów w Gdyni.
CZAS MORZA 2 (75) czerwiec 2018
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B A ŁT Y K – A D R I AT Y K N A O S I P Ó Ł N O C – P O Ł U D N I E

»

Dłuższy korytarz?
z korytarzami transportowymi, które mają nastąpić w 2023 r. Będą one
realizowane m.in. w ramach projektu
TENTacle, którego jednym z celów jest
przekonanie unijnych urzędników o konieczności przedłużenia korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk z Gdyni do
Szwecji, Norwegii i Finlandii.
– Dzisiaj myślimy o tych rozwiązaniach, które nie tylko będą istotą sprawy dla portów, ale także o rozwiązaniach intermodalnych, systemach wód
śródlądowych, o tym, żeby połączyć
te naczynia do sprawnego systemu
transportowego – powiedział Ryszard
Świlski, prezes Stowarzyszenia Polskich
Regionów Korytarza Transportowego
Bałtyk – Adriatyk i członek Zarządu
Województwa Pomorskiego. Z kolei

cją, jest zdecydowanie połączeniem
ważnym – mówił Adam Meller.
Do 2030 r. w obszarze korytarza Bałtyk – Adriatyk realizowanych będzie ok.
550 projektów. 21 z nich w Gdyni – wartość tych inwestycji to ok. 3 mld euro.
Będzie to m.in. połączenie centrum miasta z dzielnicami północnymi, poprawa
kolejowej dostępności do Portu Gdynia,
modernizacja Estakady Kwiatkowskiego,
budowa Via Maris, czyli Drogi Czerwonej oraz północnego odcinka obwodnicy
Trójmiasta (OPAT), oraz budowa nowego
terminalu promowego.
– Czeka nas potężny ruch inwestycyjny w zakresie przede wszystkim dostępu
do portu lądowego, kolejowego, drogowego. To również różne prace adaptacyjne w obrębie portu – mówił Marek

Christiana Mattisson, przewodnicząca
Rady Regionu Blekinge.
– Mam nadzieję, że wkrótce rozpoczną się dalsze rozmowy między rządami
Polski i Szwecji właśnie na temat poszerzenia Korytarza Bałtyk – Adriatyk, tak
by sięgał przez Karlskronę do Göteborga.
Wiąże się to z planami dalszego rozwoju
zarówno Szwecji, jak i Polski – mówiła
Christiana Mattisson.
Obecnie trwają prace nad ekspertyzą, która ma ustalić warunki połączenia
Korytarza Bałtyk – Adriatyk z Korytarzem Skandynawia – Morze Śródziemne
(ScanMed).
Oś Bałtyk – Adriatyk jest jednym z 9
głównych korytarzy transportowych sieci TEN-T o długości 2400 km, łączącym
północ z południem Europy. Jego podsta-

Fot. Kamil Złoch/gdynia.pl

Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski
oraz burmistrz Karlskrony Patrik Hansson po podpisaniu porozumienia o współpracy.

Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, podkreślał, że inwestycje realizowane w ramach Korytarza
Bałtyk – Adriatyk są niezbędne do rozwoju portu.
– Mamy duże ograniczenia na linii
kolejowej przez Tczew. Dzisiaj operujemy na tej linii, ale jest tam coraz ciaśniej.
Dla nas bardzo ważny jest także dojazd
samochodowy, czyli Droga Czerwona,
ponieważ Estakada Kwiatkowskiego ma
już swoje ograniczenia. Myślę, że takie
połączenie Gdyni, czyli Polski, ze Szwe-
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Stępa, wiceprezydent Gdyni, a Patrik
Hansson, burmistrz Karlskrony i prezes
Stowarzyszenia Baltic Link, wskazał na
duży potencjał, jaki istnieje między Gdynią a Karlskroną.
– Mam nadzieję, że połączy nas Baltic
Link – morska autostrada, która stanie
się przedłużeniem Korytarza Bałtyk –
Adriatyk. Jeżeli będziemy mieli lepszą
infrastrukturę, Gdynia i Karlskrona na tym
skorzystają – powiedział Patrik Hansson.
Unijnym komisarzom podczas wizyty
studyjnej w Gdyni towarzyszyła także

wowym celem jest wzmocnienie strategicznych powiązań krajów i regionów na
osi Północ – Południe poprzez poprawę
ich dostępności transportowej, intensyfikację transportu i promocję nowych
kierunków przepływu ludzi i towarów.
Korytarz biegnie od Morza Bałtyckiego
aż do Adriatyku, prowadząc przez uprzemysłowione regiony południowej Polski
(Górny Śląsk), Wiedeń, Bratysławę i rejon
Alp wschodnich, aż po północne Włochy.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L
Związek Miast i Gmin Morskich

Z M I A N A U S TAW Y
5 czerwca br.
Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o zmianie
ustawy o żegludze
śródlądowej, przedłożony
przez ministra gospodarki
morskiej i żeglugi
śródlądowej.

Silniejsze
urzędy żeglugi
śródlądowej

J

ak podało Centrum Informacyjne
Rządu, przewidziano reorganizację terenowej administracji żeglugi
śródlądowej, tak aby wzmocnić urzędy żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy,
Wrocławiu i Szczecinie oraz przystosować je do wykonywania nowych zadań,
przewidzianych w ustawie Prawo wodne (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.).
Zmiany są konieczne ze względu na
planowany intensywny rozwój żeglugi
śródlądowej w Polsce, zwłaszcza na Wiśle i Odrze.
W Polsce działa 8 urzędów żeglugi śródlądowej. Są one umiejscowione
w Bydgoszczy, Giżycku, Gdańsku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu. Ta struktura nie
jest jednak przystosowana do wykonywania nowych zadań przewidzianych
w przepisach Prawa wodnego oraz nie
zapewnia prowadzenia aktywnej polityki w dziedzinie śródlądowego transportu
wodnego i jego aktywnego promowania. Dlatego po zmianach, terenowymi
organami administracji żeglugi śródlądowej będą dyrektorzy urzędów żeglugi
śródlądowej w Bydgoszczy, Wrocławiu
i Szczecinie.
Po wejściu w życie ustawy Prawo
wodne na dyrektorów urzędów żeglugi
śródlądowej nałożono nowe zadania,
m.in. dotyczące uzgadniania dokumentów planistycznych i inwestycyjnych,
wydawania decyzji administracyjnych,
pełnienia funkcji inwestora w działaniach związanych z budową, przebudową i modernizacją śródlądowych
dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym.
Jednocześnie 5 dotychczasowych
urzędów żeglugi śródlądowej zostanie
przekształconych w delegatury.
Dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy zostaną ustanowioCZAS MORZA 2 (75) czerwiec 2018

ne delegatury w Gdańsku, Giżycku
i Warszawie, a dla Urzędu Żeglugi
Śródlądowej we Wrocławiu – delegatury w Kędzierzynie-Koźlu i Krakowie. Przypisanie delegatur do tych
urzędów uwzględnia podział Polski
na dorzecza dwóch najważniejszych
dla żeglugi śródlądowej rzek – Wisły
i Odry. Jednocześnie przydzielenie delegatury w Krakowie do Urzędu Żeglugi
Śródlądowej we Wrocławiu ma na celu
bardziej równomierne obciążenie liczbą spraw administracyjnych obydwu
urzędów żeglugi śródlądowej (w Bydgoszczy i Wrocławiu) oraz uwzględnia
planowane inwestycje na śródlądowych drogach wodnych, w tym połączenie rzek Odry i Wisły.
Według CIR zastąpienie 5 istniejących
urzędów żeglugi śródlądowej delega-

turami ma również na celu taki podział
zadań – dotychczas wykonywanych
i przewidzianych w ustawie Prawo wodne – który umożliwi realizację przez te
urzędy nowych, złożonych zadań i obowiązków oraz ograniczy koszty funkcjonowania całej terenowej administracji
żeglugi śródlądowej (w delegaturach,
co do zasady, nie trzeba będzie zatrudniać dodatkowych osób na stanowiskach m.in. księgowych, kadrowych,
administracyjnych, obsługi prawnej,
gdyż obowiązki te będą wykonywane
w 3 urzędach: Bydgoszczy, Wrocławiu
i Szczecinie).
Nowe regulacje powinny wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
PA P
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X V I I I F I N A Ł K O N K U R S U „ M O R Z E A M O J A D U Ż A I M A Ł A O J C Z Y Z N A”

J

uż po raz osiemnasty Związek Miast
i Gmin Morskich zorganizował dla
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej gmin nadmorskich konkurs plastyczno-literacki, którego motto brzmi: „Morze a moja duża i mała
Ojczyzna”. 2018 jest rokiem Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem
„Morska droga do wolności”.
Celem konkursu jest przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego
i świadomego propagowania swojej
małej Ojczyzny, budowanie opartych
na świadomości wspólnego dziedzictwa morskiego więzi lokalnych,
ochrona tego dziedzictwa i pielęgnowanie pozytywnego myślenia o symbiozie działań człowieka z ochroną
środowiska.
Konkurs zorganizowany został w różnych technikach i formach: kategorie literackie to esej i opowiadanie, natomiast
kategorie plastyczne stanowiły rysunek
i fotografia. 18 maja 2018 r. w Gdańsku
zebrała się główna komisja konkursowa,
która po zapoznaniu się z nadesłanymi
pracami wyłoniła nazwiska laureatów
tegorocznej edycji.
Autorzy nagrodzonych prac wraz
z opiekunami w dniach 7-8 czerwca
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„Morska droga
do wolności”
2018 r. zostali zaproszeni do Pruszcza
Gdańskiego na finał konkursu. Zgodnie z programem dwudniowej imprezy
uczestnicy finału rozpoczęli swój pobyt
od zwiedzenia rekonstrukcji osady handlowej Faktoria, gdzie dzięki obejrzanej
prezentacji i opowieściom przewodnika przenieśli się w czasie o niemal 2000
lat. Poznali warunki życia Gotów –
mieszkańców Pomorza z początku ery
i zobaczyli, jak wyglądało życie w gockiej osadzie. Zapoznali się z tajnikami
dawnych rzemiosł, obróbką bursztynu
i unikatową wystawą zabytków z terenu Pruszcza Gdańskiego. Goście mieli
także okazję własnoręcznie wykonać
starożytną techniką gliniane naczynia.
Piękna pogoda sprzyjała znakomitym
nastrojom.
W drugim dniu finału, podczas gali
konkursowej ogłoszone zostały wyniki konkursu i zaprezentowane zostały
prace plastyczne finalistów konkursu.
Zwyciężczynie konkursu literackiego

odczytały swoje prace. W ceremonii
wręczenia pamiątkowych dyplomów
i cennych nagród uczestniczyli: Janusz
Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor
Biura ZMiGM oraz Piotr Pułkowski, dyrektor CKiS w Pruszczu Gdańskim.
Doświadczenia z ubiegłych lat jak
również opinie uczestników konkursu
upewniają, że organizacja tego typu
przedsięwzięć jest potrzebna i warta
kontynuacji. Za rok kolejna edycja konkursu, a zgodnie z tradycją finał odbędzie się w Wierzchucinie, skąd pochodzi zwyciężczyni tegorocznego finału
w kategorii opowiadanie.
Serdecznie dziękujemy Urzędowi
Miasta Pruszcz Gdański i Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za
pomoc i wsparcie w organizacji tegorocznego finału konkursu.
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy i zapraszamy do udziału
w kolejnej edycji konkursu – już za rok!

Związek Miast i Gmin Morskich

Laureaci

XVIII edycji konkursu plastyczno-literackiego „Morze a moja
duża i mała Ojczyzna” pt. „Morska droga do wolności”
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RYS U N E K

K AT E G O R

IA

RYS U N E K
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K ATEGOR I A

ESEJ

I miejsce – Anna Radka,
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Czasy się zmieniają
i obietnice wraz z nimi

N

ajwiększym
rozczarowaniem
jest kierunek, w który podążyła
ich relacja. Przecież na początku
wszystko było cudowne, a ich uczucie
młode i niewinne niczym przebiśniegi,
które powoli pojawiały się w lasach.
Zapatrzeni w siebie, jakby nie wierzyli w prawdziwość tego spotkania oraz
w to, że po tylu latach w końcu mogą
ponownie być razem. Przez długi czas
żyli w rozłące i tęsknocie. Każda iskra
nadziei na powrót do bliskości sprzed
laty była gwałtownie gaszona przez
zaborców. Ludzie ci nieustannie przypominali im, że Polska nie istnieje i dokładali wszelkich starań, by pozostałości
jej ducha zostały na zawsze stłamszone.
Pozbawiało to ich złudzeń – potrzeba
było cudu. Paradoksalnie wiązał się on
z pierwszą wojną światową.
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Zgodnie z przepowiedniami okazało
się, że droga do Bałtyku jest skąpana
we krwi, wypełniona cierpieniem oraz
ofiarami. Nie studziło to jednak ich
zapału. Wielu było w stanie poświęcić swoje życie dla dobra ogółu. Wielokrotnie inicjowano dyskusję, czy ta
martyrologia jest cokolwiek warta, czy
pobudki walczących są słuszne. Może
właśnie stawiane pytania i formułowane refleksje oddziaływały na ich umysły? Świadomość, ile trudów wymaga
podążanie tą ścieżką, sprawiła, że cel
wędrówki stał się niemal świętością,
w związku z czym energetyzował do
podjęcia kolejnego wysiłku, kolejnego
kroku. Kiedy zostały wyegzekwowane
postanowienia traktatu wersalskiego,
Polacy raz na zawsze przestali być ludźmi – ptakami, mającymi niespokojne
dusze, zawieszonymi między niebem
i ziemią; między smutną rzeczywistością i marzeniami. Ich długoletni lot
w poszukiwaniu miejsca, które mogliby nazwać swoim gniazdem, zakończył
się. Człowiek nieposiadający domu nie
może być w pełni szczęśliwy. Nic więc
dziwnego, że, kiedy stanęli na brzegu
morza, radość odbijała się w ich obliczach równie mocno, jak światło w platynowych obrączkach. Lutowa pogoda
nie należy do najłaskawszych – było
chłodno, a niezamarznięta woda znajdowała się pod cienką warstwą lodu;
nie były to jednak przeszkody do przeprowadzenia uroczystości.
Ich uczucie było w stanie stopić
najgrubszy lód. Jeden z pierścieni trafił w samo serce morskich odmętów,
drugi natomiast na dłoń generała Józefa Hallera. Oczy wszystkich, zarówno
uczestniczących, jak i świadków, błyszczały ze szczęścia, a przemawiające

głosy były niewątpliwie szczere. W tym
momencie marzenie o ponownej więzi
Polaków i morza przestało być tylko
ułudą. Żadne z nich nie musiało już
gonić, a drugie męczyć się długim
czekaniem. Po raz pierwszy od dawna
byli naprawdę razem i przyrzekli zrobić
wszystko, by ten stan rzeczy utrzymać.
Może nie wypowiedziano tych słów na
głos, jednak obietnica wieczności, którą zawarli podczas uroczystości, znaczyła dla obu stron wiele. Wieczność
brzmiała dobrze. Nie da się zapomnieć
tak doniosłego momentu i po latach
wraca się do niego nieustannie, z wciąż
to nowymi emocjami.
Upływ lat pokazał bezlitosną prawdę
– wszystkie obietnice zostają z czasem
zepchnięte w dalsze zakątki umysłu. Pamięć wydaje się zawodzić, kiedy mówi
się o swoich własnych przyrzeczeniach.
Kiedy czyjaś obecność staje się oczywista, przestaje być doceniana. Ludzie
wydają się gonić tylko za tym, czego
nie mają. Byli tacy, którzy pamiętali trudy wojny i wagę posiadania własnego
miejsca na ziemi. Nauczeni jego brakiem,
cenili możliwość przynależenia do niego.
Generał Haller nosił obrączkę dumnie aż
do swojej śmierci, a dziesiąty lutego zawsze wywoływał u niego dobre wspomnienia. Jednak nic nie trwa wiecznie.
Pewnego dnia platynowy pierścień
stracił właściciela, a uroczystość powoli
zaczęła odchodzić w zapomnienie.
Nowe pokolenia nigdy nie musiały
cierpieć za swoje morze, nigdy nie tęskniły. Czy więc nie poznały jego wartości?
Nagle bardziej widoczne stały się dla
nich najdrobniejsze wady, które wcześniej wydawały się nieistotne. Wspólna
wędrówka ukazuje nieustannie kolejne.
Pojawiają się głęboko skrywane urazy
Związek Miast i Gmin Morskich

i pretensje. Obecność morza w polskich
granicach jest cięgle przez wielu uwielbiana, ale jednocześnie wiecznie niewystarczająca. Słońce wydaje się być nad
polskim wybrzeżem niesprawiedliwe.
Nie każdą twarz ogrzewa równo i z taką
samą czułością. Czasami również płata
psikusy i znika za grubymi chmurami,
odgradzając się od stęsknionych tłumów. Przyjezdni zdają się cierpieć również z powodu glonów znajdujących się
w wodzie, gęstego zaludnienia i miejscami wąskich plaż. Zawsze znajdzie się
jakiś powód do wypowiedzenia gorzkich
słów. Mimo to liczba odwiedzających
nigdy nie maleje. Piasek jest nieustannie
pokryty kolorowymi ręcznikami, kocami,
namiotami i parawanami. Każdy chce
mieć trochę miejsca dla siebie. Wyścigi
po najlepsze lokalizacje rozpoczynają
się zaraz po śniadaniu. Wszędzie panuje
gwar i hałas.
Bałtyk spogląda na to i ze smutkiem
wspomina Polaków zjednoczonych
w jednym celu, podążających razem
w zgodzie i przyjaźni. Morze też nie pozostaje bierne – ma swoje zastrzeżenia,
jednak nie jest w stanie wypowiedzieć
ich na głos. Nigdy nie spodziewało się aż
tylu przykrości od tych, których niegdyś
tak bardzo kochało, którym tak wiele
dało. I było przecież również kochane.
Dlatego też ból sprawia mu patrzenie na
przemianę tych ludzi. Czasem zastanawia się, co doprowadziło do tego stanu
rzeczy, w którym nieustannie ktoś o nim
źle mówi, ma coś mu za złe. To i tak nie
wszystko.
Z czasem przemoc słowna przestała
być jedyną skierowaną w jego stronę.
Pojawiły się zanieczyszczenia wszelkiego typu; zarówno przedmioty, jak
i różne szkodliwe substancje spływające
z rzekami oraz ściekami. Czym morze
sobie zasłużyło na te wszystkie śmieci
wrzucane do wody równie ochoczo, jak
niegdyś obrączkę? Próbowało usprawiedliwiać tych, którzy dopuszczają
się popełniania takich czynów. Kim by
było, gdyby obrażało się za każde drobne przewinienie i nie bagatelizowało
drobnych niedogodności? W jego rozumowaniu tego dotyczyła ta niema przysięga – podążanie obok siebie w przyjaznych stosunkach, robienie wszystkiego,
co pomogłoby w złączeniu ich na wieczCZAS MORZA 2 (75) czerwiec 2018

Fot. Dorota Dobrowolska

ność. Zrzucało więc te czyny na niewiedzę i brak świadomości. Przecież trudno
jest porozumieć się z kimś bez słów.
Zrozumiało jednak, że większość zdaje
sobie sprawę z tego, do czego prowadzi
zanieczyszczanie środowiska, jednak
zawsze znajdzie się ktoś, kto dla swojej wygody nie będzie o tym myślał
i bez oporów wyrzuci coś w morską toń.
Trudno jest wytrwać u boku takich ludzi.
Morze stało się męczennikiem, obiektem przynależnym Polakom, a nie częścią ich serca, partnerem towarzyszącym
ich codzienności. Obietnice stworzenia
szczęśliwej rodziny, w której każdy miał
być zrozumiany i kochany, okazały się
wielkim kłamstwem. Korzyści, mające
być wspólnymi, stały się korzyściami
wyłącznie ludzkimi. Całe wspomnienie zaślubin wydaje się teraz dla morza
kłamstwem, farsą. Wspomina pogodę
z tamtego dnia i tę cienką warstwę lodu
na wodzie. Może był to dla niego znak,
że nie należy przyjmować tego wszystkiego do serca? Pamięta, że zaczynały się
wtedy pojawiać w lasach przebiśniegi
i wszyscy byli zadowoleni ze zbliżającej
się wiosny. Brano to za dobry znak.
Teraz, po latach, kiedy dowiedział
się o truciźnie, którą przebiśniegi skrywają za swoim niewinnym wyglądem,
widzi w nich analogię do zachowania
niektórych ludzi. Są piękne z zewnątrz,
oczarują każdego i sprawią, że będzie

szczęśliwy, jednak ich wnętrze jest okropne, o czym mówią ich czyny. Każdego przedwiośnia, kiedy kwiatki się
pojawiają, morze ma wrażenie, że to
niemal ironiczny gest, mający sprawić,
by rocznica zaślubin była dla niego nie
do zniesienia.
Jedna z rocznic jest szczególna.
Dokładniej, jest to dziewięćdziesiąty
ósmy obchód zaślubin Polski z morzem
w Pucku. Nie minął jeszcze pełen wiek,
jednak uroczystość i tak jest hucznie
świętowana. Stulecie niepodległości sprawia, że każde święto nabiera
nowego blasku, a jego ranga rośnie.
Morze nie jest w stanie uwierzyć, że
minęło tak wiele czasu. I jeszcze wiele lat minie. Pogoda po raz kolejny nie
jest zbyt przyjemna. Przybyli noszą na
sobie grube ubrania w celu ochrony
przed zimnem. Tłum jest zbity, czarny,
niczym żałobny korowód. Czy to jakiś
kolejny znak? Wypowiadają się ważne
osobistości. Ich słowa po raz kolejny są
piękne i Bałtyk przyłapuje się na tym,
że jest w stanie w nie uwierzyć: historia
wspólnych lat Polaków i morza, podkreślenie zalet przymierza i jego wagi,
możliwości, które dało narodowi. Kolejne ciche obietnice. Morze jest zdezorientowane. Nie wie, czy może pozwolić sobie na cieplejsze uczucia. Nie wie,
co oznacza dla niego słowo wieczność.
Czy to obietnica, czy groźba?
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K ATEGOR I A

OPOWIADA NIE

I miejsce – Martyna Borysewicz,
Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie

Kaszuby są częścią Polski!
B
yła wiosna 1919 roku. Szedłem
przez kartuski las na spotkanie
z majorem Władysławem Andersem. Po skończonym powstaniu w Wielkopolsce przybył na Kaszuby, aby od
razu zabrać się za przygotowania do kolejnego zrywu, tym razem na Pomorzu.
My, Kaszubi, nadal tkwiliśmy w zaborze
pruskim i wciąż walczyliśmy o przyłączenie do wyswobodzonej niedawno
części naszej prawdziwej Ojczyzny.
Usiadłem na pniu w miejscu, gdzie mieliśmy się zobaczyć i powróciłem myślami do czasów dzieciństwa, kiedy to tata
uczył mnie potajemnie języka polskiego
i historii naszego narodu.
– Ma pan może tabakę? – Usłyszałem umówione, kaszubskie hasło,

otrząsnąłem się ze swoich wspomnień
i wróciłem na ziemię. Bez zastanowienia
odparłem – Oczywiście, chętnie się podzielę. – Podałem stojącemu obok mnie
mężczyźnie metalowy pojemnik z mielonym tytoniem, ukłoniłem się i przedstawiłem. – Jestem Stanisław Czapiewski, gbur na pobliskim, czeczewskim
gospodarstwie. Dla kolegów Stasiek.
– Miło pana poznać. Nazywam się
Władysław Anders. – Uścisnął moją
dłoń i oddał po zażyciu pojemnik tabaki.
– Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego, czego dokonaliście w przygotowaniach do powstania.
– Rozumiem, rozumiem. Może będę
panu opowiadał podczas wędrówki do
zaprzężonych dla nas niedaleko koni?

– Ruszyliśmy na wschód. – No więc
tak. Dokładne przygotowania zaczęliśmy jesienią zeszłego roku, od razu po
usłyszeniu o kapitulacji Niemiec. Przemycamy do naszych gospodarstw broń
i amunicję. Tutejsi żołnierze uczą pozostałych mężczyzn strzelać. Odbywają się
także za sprawą legalnych organizacji
„Sokół” i „Jedność” potajemne szkolenia
wojskowe.
Doszliśmy do miejsca, w którym
przygotowałem dla nas konie, aby
jak najszybciej dostać się do Gdańska,
gdzie zatrzymał się tymczasowo generał Józef Dowbor-Muśnicki. Wsiedliśmy na wierzchowce i rozpoczęliśmy
godzinną jazdę. Dokończyłem swoje
sprawozdanie słowami:

Fot. Dorota Dobrowolska
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– Cóż, cokolwiek by było, jesteśmy
gotowi w każdej chwili rozpocząć powstanie, niezależnie od tego ile mamy
broni – a mamy jej całkiem sporo – ani
w jakim stopniu zostaliśmy wyszkoleni
– a uważam, że jesteśmy niczego sobie.
Liczy się dla nas jedynie wyzwolenie Kaszub od tych Prusaków!
– Jestem pełen podziwu dla waszego zapału. Jednak nie możemy podejmować pochopnych decyzji. Jeżeli nie
będziemy całkowicie przygotowani do
powstania, może się ono zakończyć fiaskiem i niepotrzebną stratą ludzi. Dziękuję, że zastosowaliście się do moich
poleceń – powiedział Władysław, który
okazał się być moim, liczącym dwadzieścia sześć lat, rówieśnikiem. – Czy
jest pan w stanie podać mi bardziej dokładne informacje?
– Jo, panie Władku. Dla pana
wszystko! Proszę mi mówić Stasiek!
Czuję się, jakbyśmy znali się od lat.
– Przez całą drogę opisywałem mu
ze szczegółami, jak wyglądały nasze
zasoby, częstując go co rusz tabaką. Po
dojechaniu na miejsce udaliśmy się do
mojego domu i ułożyliśmy się do snu.
Następnego dnia mieliśmy się dowiedzieć, czy mamy jakiekolwiek szanse
na wzniecenie powstania.
Gdy zaczynało świtać, staliśmy już
pod drzwiami tymczasowego gabinetu generała Dowbor-Muśnickiego
i czekaliśmy na pozwolenie wejścia do
środka. Po chwili usłyszeliśmy głośne:
„Zapraszam!”. Znaleźliśmy się w małej
izdebce urządzonej na skromny gabineCZAS MORZA 2 (75) czerwiec 2018

cik. Za biurkiem siedział spokojnie generał. Przed odwiedzinami uzgodniliśmy
z Władkiem, że to on będzie mówił.
Nie mogłem wyjść z podziwu, z jaką
lekkością Anders przedstawiał kolejne
fakty i statystyki. Generał, słuchając
go, pewnie nawet się nie domyślił, że
stojący przed nim major usłyszał te
wszystkie informacje dopiero wczoraj!
Nawet ja, będąc na miejscu przygotowań, nie potrafiłbym tak dobrze tego
przedstawić! „Mamy sześć tysięcy
żołnierzy, rewelacyjnie wyszkolonych,
gotowych bronić swojej ziemi w każdej
chwili”. Całkowicie się z nim zgadzałem. „Prusy już teraz stąd uciekają”.
Ohoho! I to jak! Widziałem na własne
oczy, jak podczas ucieczki się za nimi
kurzyło! Jednak ostatni argument był
przeważający: „Wojska Józefa Hallera
pojawią się na Pomorzu i z pewnością
przystąpią z nami do walki”. Po tych
słowach generał Józef Dowbor-Muśnicki nie miał żadnych zastrzeżeń co
do naszych przygotowań. Powstanie
mieliśmy rozpocząć z chwilą wkroczenia wojsk Hallera. W wyśmienitych nastrojach wróciliśmy na moje
czeczewskie gospodarstwo, skąd miał
dowodzić Anders. Po dotarciu na miejsce, rozkazał zawiadomić wszystkich
Kaszubów, że mają czekać w pełnej
gotowości na sygnał wszczęcia insurekcji. Jednak tego, co stało się później,
nikt nie był w stanie przewidzieć. Do
decydujących wydarzeń doszło na początku maja tego samego roku, kiedy
to dowiedziałem się od jednego z naszych informatorów, że wojska Hallera
zamiast ruszyć na Pomorze, skierowały się na wschód, gdzie odbywały się
walki z bolszewikami. Wzburzony, pobiegłem do Władysława.
– Władek! Władek! – krzyczałem po
przestąpieniu progu domu. – Wojska
Hallera nie dotrą do nas! Co my teraz
zrobimy?! Co będzie z powstaniem?!
– Znalazłem go siedzącego w pokoju
gościnnym z wymalowanym na twarzy
zaskoczeniem, przez które przebijała się
jednak radość. Obok niego siedział młody Tomeczek z sąsiedniej wioski, również
jeden z naszych szpiegów. Z jego buźki
również biła szczera wesołość.
Anders chyba dostrzegł moje zagubienie, bo zaczął tłumaczyć:

– Siadaj, Stasiek, bo jak dowiesz
się o co chodzi, to mi tu zemdlejesz!
– Pierwszy raz nazwał mnie Stasiek.
– Słyszałem już o wojskach Hallera.
Za kilka dni również wyjeżdżam na
wschód, aby dołączyć do nich i dopomóc w walkach z bolszewikami. Spokojnie, nie denerwuj się! To jeszcze nie
koniec nowin! Zaraz poślę chłopców,
żeby przekazali wszystkim, że na razie
mają odłożyć broń. Nie, wcale nie przegraliśmy, Stasiek! Pamiętasz, jak Antoni
Abraham wraz z Tomaszem Rogalą wyjechali miesiąc temu do Paryża na konferencję wersalską? Właśnie wrócili ze
zwycięstwem! Udało im się przyłączyć
część Kaszub do Polski! Powstanie nie
jest już potrzebne!
– O mój Boże! Czy to jest jawa, czy
dalej śnię? – Całe zmartwienie uleciało,
a zastąpiła je przeogromna radość. Poczułem ściekające po moich policzkach
łzy szczęścia. Anders poklepał mnie ze
śmiechem po plecach. Dziękowałem
Bogu, do którego modliłem się przez
całe dnie i noce. Bez wiary nic byśmy
nie zdziałali, nie zwyciężylibyśmy.
– Oczywiście, to jeszcze nie koniec
walki o niepodległość. Część terenów
pozostała niestety pod zaborem, jednakże nie poddamy się! Teraz wojsko
jest potrzebne na wschodzie. Czy zgodzisz się, abym zabrał część kaszubskich
żołnierzy ze sobą? – zapytał Władek.
– Zabierz tylu, ilu potrzebujesz!
Zanim wyjedziesz, musisz obiecać mi
jedną rzecz – Podniosłem się z krzesła i podszedłem do majora. – Mianowicie, przyrzeknij, że powrócisz na
Pomorze i pomożesz nam w zdobyciu
reszty ziem.
On roześmiał się i odparł:
– Przyrzekam na mój honor i życie!
Nie martw się, Stasiek, jeszcze tu do
ciebie wrócę! Tymczasem, nadal zbieraj
żołnierzy i broń!
Po kilku dniach już go nie było. Jednak tutaj, na Kaszubach, wciąż trwały
szkolenia, a na gospodarstwach wciąż
rosła liczba broni. Siedziałem przed
swoim mieszkaniem, gdy podszedł do
mnie kolejny młody chłopak i zapytał:
– Ma pan może tabakę?
Ja, Stanisław Czapiewski, po raz kolejny odpowiedziałem:
– Oczywiście, chętnie się podzielę.
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3. MIĘDZYNARODOWE „MARINA QUALITY FORUM” W GDAŃSKU

Ożywić południowy Bałtyk
15 maja 2018 r. 60 uczestników z Niemiec, Litwy, Danii i Polski spotkało się na trzecim
międzynarodowym „Marina Quality Forum” w Gdańsku, aby wymienić poglądy na temat
najnowszych osiągnięć w branży sportów wodnych. Obecni byli również operatorzy
marin, przedstawiciele administracji lokalnej oraz turystyki. Organizatorem
wydarzenia był Związek Miast i Gmin Morskich, a samo Forum wpisywało się
w działania inicjatywy marketingowej SOUTH COAST BALTIC.

T

ematami przewodnimi Forum
były rozwój infrastruktury portów
rekreacyjnych w regionie pomorskim, w szczególności Pętli Żuławskiej
i Zatoki Gdańskiej, oraz aktualne wyzwania dla marin na tle rozwoju demograficznego i dalszy rozwój możliwości
żeglugowych wzdłuż południowych
wybrzeży Bałtyku.
– Szczególnie jesteśmy zadowoleni
z rozwoju Pętli Żuławskiej, która w ciągu ostatnich pięciu lat przyciągnęła ponad 500 000 gości, a ponad 200 000 to

żeglarze i miłośnicy sportów wodnych
– mówił Rafał Wasil z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Łącznie 76 portów i przystani,
z których 47 zostało zmodernizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat, znajduje się na Pomorzu. Infrastruktura
dla branży sportów wodnych będzie
nadal rozbudowywana w przyszłości.
– Głównym wyzwaniem jest zapewnienie pełnej żeglowności dróg wodnych, której obecnie przeszkadzają linie
energetyczne lub stałe mosty o nie-

Od lewej: Marta Czarnecka-Gallas (koordynator projektu SCB z ramienia ZMiGM),
Grzegorz Walczukiewicz (ZMiGM), Martina Müller (Agencja pr-ide).

wystarczającej wysokości – wyjaśniał
Rafał Wasil, a opowiadając o planach
na przyszłość, podkreślił, że oprócz
rozbudowy 10 marin w Pętli Żuławskiej
planowana jest rozbudowa sześciu
przystani w Zatoce Gdańskiej.
– Region Pomorza znajduje się
w centrum południowego Bałtyku i staje się jednym z hotspotów dla żeglarzy.
Mamy bezpieczne porty i ciekawe miasta wzdłuż wybrzeża, które są warte
odwiedzenia – mówił z kolei Grzegorz
Walczukiewicz, dyrektor Biura Związku
Miast i Gmin Morskich, jednego z partnerów SOUTH COAST BALTIC.

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.
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Jens Masuch, koordynator projektu SCB.

Jakob Jensen, Regional Municipality of Bornholm.

Podczas Forum odbył się panel
dyskusyjny poświęcony głównemu tematowi – „Konieczność prowadzenia
działalności czarterowej na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego”
z udziałem ekspertów z branży czarterowej, w tym Daniela Dziwulskiego
z BALTICA Yachts & Charter, Michała
Górskiego z Pętli Żuławskiej i Aleksandry Łapko z Akademii Morskiej
w Szczecinie. Wszyscy zgodzili się, że
oferta czarterowa dla łodzi motorowych i żaglowych na południowym
wybrzeżu Morza Bałtyckiego powinna
zostać pilnie rozszerzona. Zapotrzebowanie na oferty czarterowe – jak widać
na targach żeglarskich – jest ogromne.
Zwłaszcza niemieccy żeglarze unikają
często długiej podróży z zachodniego
wybrzeża Morza Bałtyckiego, np. do
Zatoki Gdańskiej, do Gdańska. Wolą,
aby ich 1-2-tygodniowe, a czasem tylko 3-dniowe wycieczki były krótką podróżą umożliwiającą poznanie okolicy.
– Żeglarze informują się przez internet, planują swoje trasy żeglarskie z wy-

przedzeniem i dokładnie przyglądają się
jachtom, które zamierzają wynająć. Doskonała, informacyjna strona internetowa, najlepiej z funkcją rezerwacji, jest
zatem niezbędna dla firm czarterowych
– podkreślał Daniel Dziwulski z BALTICA
Yachts & Charter.
Projekt SOUTH COAST BALTIC chce
wypełnić również tę lukę. Oprócz broszur, będzie dostępny online portal internetowy, który podsumuje wszystkie
oferty czarterowe na południowym
wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Opracowany zostanie we współpracy z istniejącymi firmami czarterowymi. Oferta ta
skierowana jest do osób, które nie posiadają łodzi, niemniej grupa właścicieli
łodzi jest również ważną grupą docelową inicjatywy marketingowej SOUTH
COAST BALTIC. Nie można powstrzymać rozwoju demograficznego żeglarzy: właściciele łodzi stają się coraz
starsi. W tej sytuacji operatorzy marin
muszą dostosować swoje oferty do potrzeb żeglarzy, z których większość po
2025 roku będzie w wieku 61 do 75 lat.

Ponadto, zmienia się wielkość łodzi,
które z roku na rok też się powiększają. Większy komfort i bezpieczeństwo
są także pożądane w przypadku rodzin
z dziećmi, niezależnie od wieku czarterującego.
– Wysoki komfort, bezpieczeństwo
i dostępność to kwestie, które są ważne nie tylko dla starszych żeglarzy, ale
dla wszystkich uprawiających żeglugę
– mówił Björn Gabler, koordynator projektu GA-MA GmbH. – Żeglarze pozostają dłużej w marinach i coraz częściej
korzystają z obiektów turystycznych
w pobliżu przystani, dlatego nowoczesna przystań powinna wziąć ich potrzeby
pod uwagę – podkreślał B. Gabler.
W celu przeszkolenia personelu marin
między innymi i w tym zakresie, Akademia Morska w Szczecinie opracowała
kurs dla operatorów marin i przystani.
– Przez trzy dni szkolenia omawiane
będą tematy marketingu i zarządzania
mariną, infrastrukturą, a także zagadnieniami dotyczącymi budowy łodzi
i kwestii technicznych – przedstawiała »

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.
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3. MIĘDZYNARODOWE „MARINA QUALITY FORUM” W GDAŃSKU

»

Ożywić południowy Bałtyk

Leszek Paszkowski, Gdański Ośrodek
Sportu.

Aleksandra Łapko, która opracowała
koncepcję kursu i zaprosiła uczestników
do wzięcia w nim udziału.
Jest więc wiele do zrobienia w celu
szerokiego wypromowania południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego.
– Oprócz regionalnych broszur i dwóch
wielojęzycznych artykułów magazynu
SOUTH COAST BALTIC, w przyszłym roku
zrealizowana zostanie nowa edycja przewodnika po południowym wybrzeżu
Bałtyku – mówił Jens Masuch, koordynator projektu GA-MA GmbH, analizując przyszłość. Ważnymi wydarzeniami
promocyjnymi projektu będą też targi
w Polsce, Niemczech, Szwecji i Danii, wyjazdy rodzinne z dziennikarzami i firmami
czarterowymi, a także wizyty w klubach
żeglarskich w poszczególnych krajach.
– Nie można zapomnieć o naszym
niezwykle ważnym wydarzeniu – rejsie po południowym wybrzeżu Bał-

tyku 2018. Rejsie, który rozpocznie się
w Gdańsku 23 czerwca, a jego uczestnicy popłyną przez Kaliningrad do Kłajpedy na Litwie. W rejsie ma wziąć udział
25 żaglowców. Mamy nadzieję, że piękno regionu będzie najlepszą promocją
marki SOUTH COAST BALTIC – podkreśliła Marta Czarnecka-Gallas, koordynator
projektu SOUTH COAST BALTIC w Związku Miast i Gmin Morskich.
Cele SOUTH COAST BALTIC są niezwykle ambitne. Zakłada się, że w porównaniu z dotychczasowym zainteresowaniem, dzięki podjętym działaniom
i szerokiej akcji promocyjnej, południowe wybrzeże Bałtyku odwiedzi 20 proc.
więcej żeglarzy niż dotychczas. Badania
prowadzone przez Politechnikę Gdańską
wśród żeglarzy w portach i na targach
wykazały, że można już mówić o osiągnięciu pierwszych sukcesów na tej niełatwej drodze.

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.
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Związek Miast i Gmin Morskich

NA PÓŁMETKU

Inicjatywa marketingowa
SOUTH COAST BALTIC
W dniach 16 i 17 maja 2018 r. partnerzy inicjatywy marketingowej SOUTH
COAST BALTIC spotkali się w Kątach Rybackich nad Zalewem Wiślanym na
Pomorzu, aby zapoznać się z wynikami kampanii marketingowej SOUTH
COAST BALTIC i ustalić priorytety na pozostały czas trwania projektu.

S

zczególne sukcesy odniosły targi
BOOT w Düsseldorfie, Allt för Sjön
w Sztokholmie i Woda i Wiatr
w Warszawie, z czym zgodzili się
wszyscy partnerzy.
– Koncepcja pozycjonowania się
pod marką parasolową SOUTH COAST
BALTIC działa dla wszystkich. Korzyści

odnotowują wszystkie regiony – zarówno te, które były znane i cenione
przez odwiedzających, jak i te nieoczywiste, nieznane – mówił Jens Masuch,
koordynator projektu SOUTH COAST
BALTIC. Partnerzy obecni na stoisku
SOUTH COAST BALTIC spotykali się
bezustannie z pozytywnymi opiniami

na temat materiałów informacyjnych.
Przewodnik po południowym wybrzeżu Bałtyku został wyczerpany zaledwie
w osiem tygodni po publikacji.
Głównym celem pozostałego
czasu trwania projektu jest opracowanie broszur czarterowych dla
łodzi motorowych i żaglowych oraz »

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.
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NA PÓŁMETKU

»

Inicjatywa marketingowa
SOUTH COAST BALTIC
kompleksowego portalu czarterowego w celu uzyskania silnej obecności
w internecie. Kontynuowane będą
również działania targowe w Niemczech, Polsce, Szwecji i Danii.
W celu rozwoju wysokiej jakości
destynacji dla żeglarzy nadal pozostają w agendzie projektu szkolenia
personelu marin i rozwój usług w portach. Celem jest ciągłe zwiększanie
liczby żeglarzy i ich dalsze inspirowanie do żeglowania po południowym
wybrzeżu Bałtyku.
– Gdzie leżą Kąty Rybackie? To
pytanie zadali niektórzy z partnerów,
dopóki nie dowiedzieli się podczas
krótkiej podróży studyjnej, że jest
to mała wioska z 707 mieszkańcami u wejścia do Zalewu Wiślanego
między Mierzeją Wiślaną a Morzem
Bałtyckim. Odbyło się tam również
spotkanie partnerów. Lasy sosnowe,
długa piaszczysta plaża i wyjątkowa
przyroda wzdłuż Pętli Żuławskiej to
atrakcje dla wielu turystów.
Port w Rybinie był punktem wyjścia do uzyskania pierwszego wrażenia podczas poznawania laguny
i rzecznych krajobrazów tego obszaru łodzią. Na brzegu lęgną się ptaki,
kilka łodzi kołysze się na sennych
pomostach, rybacy stoją na mostach
zwodzonych, a poza tym od czasu do
czasu przepływają motorówki. Obszar
piękny i nieodkryty. Przed projektem SOUTH COAST BALTIC jest więc
jeszcze wiele do zrobienia, bowiem
wybrzeże Bałtyku kryje wiele takich
urokliwych miejscowości.

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.
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Związek Miast i Gmin Morskich

W ECS W GDAŃSKU

W dniach 16-17 kwietnia
2018 r. w Gdańsku,
w Europejskim Centrum
Solidarności, odbyła się
VI edycja Ogólnopolskiego
Szczytu Energetycznego
– OSE GDAŃSK 2018,
poświęconego wyzwaniom
stojącym przed rozwojem
polskiej energetyki. Szczyt
zainaugurował minister
energii Krzysztof Tchórzewski,
który podkreślił, że Polska stoi
obecnie przed kluczowymi
wyzwaniami w obszarze
energetyki. Z jednej strony
muszą one uwzględniać
rosnące potrzeby gospodarki
kraju, z drugiej istotne jest,
aby przyszłe inwestycje
uwzględniały politykę
ochrony klimatu oraz redukcji
emisji realizowaną
przez Unię Europejską.

D

ebatą otwierającą OSE GDAŃSK
2018 była sesja plenarna pt. „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”. Po sesji odbyła się gala wręczenia
statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki
2018”. Statuetka jest nagrodą przyznawaną za szczególne działania w zakresie
rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i za granicą.
W tym roku statuetka została wręczona
Ministerstwu Energii za skuteczne i konsekwentne wdrożenie mechanizmu rynku mocy w Polsce, Henrykowi Baranowskiemu, prezesowi Zarządu PGE Polska
CZAS MORZA 2 (75) czerwiec 2018

Ogólnopolski
Szczyt
Energetyczny
Grupa Energetyczna S.A. za skuteczne
i konsekwentne działania zwiększające
bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez przejęcia aktywów
ciepłowniczych i kogeneracyjnych oraz
utworzenie spółki dedykowanej PGE
Energia Ciepła S.A., Grupie ENEA za skuteczne i konsekwentne wspieranie rozwoju polskiej energetyki poprzez oddanie do eksploatacji najnowocześniejszej
konwencjonalnej jednostki wytwórczej
w Polsce – bloku energetycznego B11
o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice, spółce Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. za skuteczne i konsekwentne realizowanie polityki dywersyfikacji źródeł oraz kierunków dostaw
gazu do Polski, Polskiemu Komitetowi
Energii Elektrycznej za konsekwentne
i skuteczne reprezentowanie interesów
branży energetycznej w zakresie polityki
energetycznej i gospodarczej na arenie międzynarodowej, gminie Pruszcz
Gdański za konsekwencję w działaniach
w zakresie zrównoważonego rozwoju
energetyki na terenie gminy i poprawę
bezpieczeństwa ekologicznego.
Następnie odbyła się ceremonia
wręczenia statuetki „Fale Innowacji
2018”, w ramach konkursu „Laboratorium Innowacyjności” przygotowanego
w ramach OSE GDAŃSK 2018 z inicjatywy Grupy GPEC. W tym roku statuetkę

otrzymała firma ENETECH sp. z o.o. za
projekt zbiornika do magazynowania
oraz transportu ciepła.
Kolejne debaty szczytu odbywały się
w dwóch równolegle trwających częściach. W ramach części pierwszej odbyły
się debaty „Strategia rozwoju polskiej
energetyki – między polityką, bezpieczeństwem a biznesem”, „Współpraca
energetyczna państw basenu Morza
Bałtyckiego” oraz „Ciepło, kogeneracja
i efektywność energetyczna – Polska
bez smogu”. W drugiej zaś części odbyły
się debaty „Gospodarka 4.0 – energetyka i przemysł”, „Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania
dalszego rozwoju” oraz panel prezentacyjny „Laboratorium Innowacyjności
– prezentacje innowacyjnych rozwiązań
w przemyśle”.
W drugim dniu szczytu odbyły się
cztery debaty, w jednej z nich – „Status
inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych
przez samorządy do 2018 r.” – wziął
udział Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor
Biura Związku Miast i Gmin Morskich,
który odniósł się do przyszłości projektów dotyczących spalarni odpadów oraz
biogazowni.
Partnerem Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego był Związek Miast
i Gmin Morskich.
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W DZIWNOWIE

XVIII Regaty Wioślarskie
Łodzi Monotypowych
1 maja br. już po raz 18.
do sportowej rywalizacji
w Dziwnowie stanęli
wioślarze w łodziach
desantowych.
Wystartowało 14 osad.
Zmaganiom przyglądała
się liczna grupa kibiców,
wśród których nie zabrakło
gości weekendowych
oraz przedstawicieli
urzędów i instytucji.

D

opisała pogoda, rzeka Dziwna
była wzburzona i kapryśna, ale
dobre przygotowanie załóg pozwoliło rozegrać wyścigi.
Na lądzie uczestnikom imprezy również zapewniono wiele atrakcji sportowych i kulinarnych.
Oto wyniki rywalizacji:
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Kobiety:
I miejsce – Dziewczyny Burmistrza
II – OPS w Dziwnowie
III – Ladies Komando
Mężczyźni:
I – Śnięte Makrele
II – Chemik Team
III – Straż Graniczna

Oldboje: I – Komandosi Dziwnów
Mieszane: I – Stowarzyszenie Batalion
Wszystkie osady nagrodzono okolicznościowymi grawertonami z dedykacją
poświęconą rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości.
Do zobaczenia za rok!
Z B I G N I E W J E S Z KA

Związek Miast i Gmin Morskich
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Wybrane imprezy miast i gmin nadmorskich – członków ZMiGM
Darłowo
1 lipca
Festyn PORT&FISH DAY
2 – 8 lipca
XXI Międzynarodowy Zlot
Historycznych Pojazdów
Wojskowych
13 – 15 lipca
Festiwal Media i Sztuka
11 sierpnia
Dzień Wody, festyn rodzinny
17 – 18 sierpnia
Reggaenwalde Festiwal,
koncerty muzyki reggae
25 sierpnia
Dożynki Rybackie

Dziw nów
7 lipca
Ster na Dziwnów, festyn morski
11 – 14 lipca
Plażowe Mistrzostwa
Budowniczych
21 – 22 lipca
VI Długodystansowe
Mistrzostwa Polski klasy
DELPHIA 24 OD
21 lipca
Dzień Grecki w Dziwnowie
23 – 24 lipca
Etapowe Regaty Turystyczne
28 lipca
Kino na leżakach
3 – 5 sierpnia
Projekt Plaża TVN
4 – 5 sierpnia
XVIII Regaty Unity Line
11 – 13 sierpnia
Laser Europa Cup Poland
16 – 18 sierpnia
XVII Festiwal Gwiazd Sportu
18 sierpnia
XX Międzynarodowy Bieg
„Cztery Mile Jarka”
24 – 26 sierpnia
Festyn Komandosa, Regaty
Mantra Cup
1 – 2 września
Regaty Pożegnanie Lata

Gdańsk
29 czerwca – 8 lipca
Nord Cup 2018
30 czerwca
XC Gdańsk o Puchar Prezydenta
Miasta Gdańska, II runda,
Matemblewo
5 – 8 lipca
Baltic Sail Gdańsk 2018.
Międzynarodowy Zlot
Żaglowców
12 – 15 lipca
XXII Międzynarodowy
Festiwal Teatrów Plenerowych
i Ulicznych FETA 2017
14 – 15 lipca
Triathlon Gdańsk 2018
20 – 22 lipca
Festiwal Gdańsk Dźwiga Muzę

27 lipca – 5 sierpnia
22. Festiwal Szekspirowski
28 lipca – 19 sierpnia
Jarmark św. Dominika
28 lipca
XC Gdańsk o Puchar Prezydenta
Miasta Gdańska, III runda, Oliwa
3 – 4 sierpnia
Otwarte Mistrzostwa Polski
w Inland Skimboardingu
Gdańsk 2018
15 sierpnia
XXIV Maraton Solidarności
17 – 19 sierpnia
Baltic Games
18 sierpnia
ZUMBA® FITNESS PO ZDROWIE,
VI Gdański Maraton na Plaży
19 – 25 sierpnia
XIII Międzynarodowy Festiwal
Mozartowski Mozartiana
30 sierpnia – 1 września
Soundrive Festival 2018

Gdy nia
25 czerwca – 17 lipca
Volvo Gdynia Sailing Days
4 – 7 lipca
Open’er Festival 2018
6 – 15 lipca
Gdynia Design Days 2018
14 – 15 lipca
Regaty Polskiej Ekstraklasy
Żeglarskiej
17 – 20 lipca
Europejskie targi młodych
naukowców Expo-Sciences
Europe
18 – 27 lipca
Mistrzostwa świata w żeglarskiej
klasie 505
20 – 27 lipca
Ladies’ Jazz Festival 2018
25 – 29 lipca
Globaltica – Festiwal Kultur
Świata
17 – 19 sierpnia
Pokazy lotnicze Gdynia
AEROBALTIC 2018
25 – 26 sierpnia
Bieg Morskiego Komandosa
31 sierpnia
Zlot żeglarzy z okazji stulecia
niepodległości Polski

G niewino
2 lipca – 31 sierpnia
Wakacje z Centrum Kultury
12 i 26 lipca
Filmowe Czwartki
21 – 22 lipca
Dni Gminy Gniewino,
Czymanowo – Nadole
21 lipca
Pielgrzymka, V Festiwal Kultury
Białoruskiej na Pomorzu
22 lipca
Krancbal, festyn folklorystyczny,
Nadole
Kaszubski Przegląd Orkiestr

CZAS MORZA 2 (75) czerwiec 2018

Dętych, Czymanowo
2, 9, 23 i 30 sierpnia
Filmowe Wakacje
15 sierpnia
Święto Wojska Polskiego,
Czymanowo
Puchar Europy Strongman
Festiwal Piwa Regionalnego
26 sierpnia
Dzień Chleba i Miodu, konkurs
wieńców dożynkowych,
Skansen w Nadolu

Jastar nia
2 lipca
Plażowe Mistrzostwa
Budowniczych w Kuźnicy
19 lipca
Muzyka Ratownika, czyli
Wakacyjny Mix Przebojów
w Kuźnicy
Dzień dziecka w środku lata,
festyn charytatywny
22 lipca
Plażowe Mistrzostwa
Budowniczych w Jastarni
25 lipca
Summer Amber Festival 2018
4 – 5 sierpnia
Dni Węgorza
25 sierpnia
IX Maraton Brzegiem Morza

Kołobrzeg
30 czerwca, 1 lipca
VII Festiwal Opery i Operetki
„Muzyka dla wszystkich”, RCK
2, 9, 16, 23, 30 lipca oraz
6, 13, 20 sierpnia
Koncert Kołobrzeskiej Orkiestry
Zdrojowej, RCK
4 – 8 lipca
VII Kołobrzeg Suspense Film
Festival, RCK
5, 12, 19, 26 lipca oraz 2,
9, 23 sierpnia
XVIII Międzynarodowy Festiwal
„Muzyka w Katedrze”, Bazylika
7 – 15 lipca
Projekt Plaża, Plaża Centralna
8 lipca, 16 lipca
Letni Festiwal Operowy, Plaża
przy Kamiennym Szańcu
12 – 15 lipca
Projektanci nad morzem –
Fashion Meeting Summer Camp
13 – 15 lipca
Festiwal „Nadzieja”, RCK
14 lipca
Zawody Street Workout No
Gravity vol. 3, molo
17 – 28 lipca
XIV Europejskie Warsztaty
Muzyczne i Letnie Warsztaty
Orkiestrowe Kołobrzeg 2018
27 – 29 lipca
Sunrise Festival, Amfiteatr
3 – 5 sierpnia
IX RCK PRO JAZZ Festiwal, RCK

4 sierpnia
Słoneczna Stacja, Plaża przy
Kamiennym Szańcu
ZET Cafe, plac przy latarni
morskiej
11 sierpnia
IX Kołobrzeska Noc Kabaretowa,
Amfiteatr
12 sierpnia
Letnia Szkoła Cyrkowa, RCK
14 – 18 sierpnia
XXVII Międzynarodowe
Spotkania z Folklorem
INTERFOLK 2018
25 sierpnia
RoCK Festiwal, Amfiteatr

Kosakowo
7 lipca
Regaty o Puchar Wójta Gminy
Kosakowo, Rewa
21 lipca
Muzyczne plażowanie
w Mechelinkach– festyn
rodzinny, Wybory Bursztynowej
Miss Lata 2018
12 sierpnia
Żeglarskie Mistrzostwa Gminy
Kosakowo, Rewa
15 sierpnia
XXII Festyn Kaszubski, Rewa
17 sierpnia
Festyn Żeglarski
w Mechelinkach
18 sierpnia
Urodziny Gminy Kosakowo,
Kosakowskie Disco Granie

Krokowa
23 czerwca
Rozpoczęcie sezonu
żeglarskiego, Lubkowo
20 – 21 lipca
Dni Gminy Krokowa
21 lipca
Regaty św. Anny, Lubkowo
Pielgrzymka wodno-piesza
z Gniewina do Żarnowca,
Lubkowo
4 sierpnia
Korona Północy – Nordic
Walking, Białogóra
Inscenizacja bitwy pod
Świecinem, Świecino
„Zakotwicz Dobro” – Dębki
i goście dla puckiego
hospicjum, Dębki
19 sierpnia
Cyklo Krokowa MTB, Żarnowiec
16 września
Dożynki wojewódzko-powiatowo-gminne, Krokowa,
Parszczyce

Kr y nica Morska
29 – 30 czerwca
Festiwal piosenek szantowych
29 czerwca – 1 lipca
Regaty o Puchar III Marszałków
w kl. Cadet, Optymist, Laser 4,7

»
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» 7 – 8 lipca

Słoneczna Stacja Polsatu, plaża
wejście 28
14 lipca
Turniej Bałtyckiej Flądry
Minigolfa
15 lipca
III Turniej Minigolfa z cyklu
Pucharu Polski
1 sierpnia
Summer Amber Festival 2018
18 sierpnia
Regaty o Puchar Błękitnej
Wstęgi Zalewu Wiślanego
31 sierpnia – 2 września
Regaty o Mistrzostwo Polski
w kl. Optymist do lat 13
14 – 16 września
Regaty Grand Prix Zalewu
Wiślanego
15 września
Święto Pieczonego Dzika 2018

L ębork
15 lipca
Static Stance 2nd Edition, event
dla aut modyfikowanych
20 – 29 lipca
Festiwal Kultury Białoruskiej na
Pomorzu
20 – 22 lipca
Lęborskie Dni Jakubowe
XII Międzynarodowy Zlot
Jakubów
21 lipca
XVIII Bieg Uliczny św. Jakuba

Łeba
od 7 lipca w każdą sobotę
lipca i sierpnia
Zwiedzanie miasta nocą
i degustacja lokalnych
produktów, Skwer Rybaka

Mielno
6 lipca
Lato w rytmach reggae, koncert
Kamila Bednarka
21 lipca
Maraton Fitnessu
28 lipca
Urodziny Tede, największe
rapowe urodziny w Polsce
4 sierpnia
Festyn Rodzinny „Środek Lata”
18 sierpnia
Koncert finałowy konkursu
Karaoke Super Star – Mielno
25 sierpnia
Święto Wody, czyli zakończenie
sezonu letniego w gminie
Mielno

Międz yzdroje
4 – 7 lipca
23. Festiwal Gwiazd
w Międzyzdrojach
17 sierpnia
Bieg Śniadaniowy,
20. Mityng Lekkoatletyczny im.
W. Komara i T. Ślusarskiego

18 sierpnia
10. Gala Boksu Zawodowego
24 – 26 sierpnia
Summer Kite Festival

Pruszcz Gdański
FAKTORIA KULTURY – cykl
weekendowych spotkań
z muzyką i teatrem:
30 czerwca – 25 sierpnia
(soboty)
Letnia Scena Teatru Wybrzeże
1 lipca – 26 sierpnia
(niedziele)
Scena Dziecięca
Scena Muzyczna
4 – 5 sierpnia
Wehikuł czasu

Puck
30 czerwca
Wehikuł czasu
30 czerwca – 7 lipca
Mistrzostwa Europy FORMUŁA
WINDSURFING, FOIL
WINDSURFINFG
1 lipca
Talenty – konkurs muzyczny
6 – 8 lipca
Mistrzostwa Polski Młodzików
OPEN BIC
13 – 15 lipca
Lotniczy Puck
14 lipca
Teatr na rynku
15 lipca
Koncert Polskiej Filharmonii
Kameralnej Sopot
28 lipca
Półmaraton Ziemi Puckiej
2 – 5 sierpnia
Mistrzostwa Polski Delphia 24,
Skippi, Omega
4 sierpnia
Discopolowanie
5 sierpnia
Pucki Dzień Kapra
11 – 15 sierpnia
Mistrzostwa Polski Kitebording
18 sierpnia
Turniej Osób
Niepełnosprawnych
24 sierpnia
Rewia Orkiestr Dętych
24 – 26 sierpnia
Mistrzostwa Polski Młodzików
kl. TEC 6.8
3 września
Zlot Jachtów Polonijnych

Sopot
7 – 8 lipca
Sopot Optimist Cup 2018
14 – 22 lipca
Sopot Film Festival
14 – 15 lipca
XI Zawody w Kulturystyce
i Fitness Sopot 2018
14 – 15, 21 – 22 lipca
Wyścigi konne, Hipodrom
Sopot

Ustronie Morskie

27 lipca
21. Grand Prix Sopotu im.
Janusza Sidły
2 – 5 sierpnia
Sopot Match Race 2018
3 – 5 sierpnia
Sopot Beach Rugby 2018
Sopot Molo Jazz Festival
5 – 11 sierpnia
8. NDI Sopot Classic
Międzynarodowy Festiwal
Muzyczny
16 – 19 sierpnia
Festiwal LITERACKI SOPOT
19 – 25 sierpnia
ERGO Hestia Championships –
Mistrzostwa Europy olimpijskiej
klasy RS:X
25 sierpnia – 1 września
Sopot Non-Fiction Festiwal
Teatru Dokumentalnego

1 – 6 lipca
XV Spotkania z Satyrą
i Karykaturą MORKA
4 lipca
Wręczenie certyfikatu Błękitnej
Flagi
6 lipca
Festiwal ryby

Władysławowo
30 czerwca
XIX edycja Alei Gwiazd Sportu
20 lipca
Caravaning Summer Show
29 lipca
Kaszubskie Łodzie pod Żaglami,
Chałupy

Województ wo
war mińsko-mazurskie

Szczecin
30 czerwca
Wakacje na Alei Kwiatowej –
projekt Kolorowa Aleja
6 – 8 lipca
Zjazd Młodych Gwiazd 2018 –
ogólnopolski konkurs wokalny
22 lipca
Triathlon Szczecin
10 – 11 sierpnia
Międzynarodowy Festiwal
Sztucznych Ogni Pyromagic
2018 wraz z imprezami
towarzyszącymi: Szczecin
Music Live, Firefighter Combat
Challenge, Polonez Cup Race
i Water Show
15 sierpnia
Lekkoatletyczny Memoriał
Wiesława Maniaka
22 – 23 września
Pożegnanie Lata na Wyspie
Grodzkiej

Świnoujście
15 czerwca – 31 sierpnia
XX Międzynarodowy Festiwal
Muzyczny, Świnoujskie Wieczory
Organowe
29 czerwca – 1 lipca
Projekt Plaża TVN
30 czerwca – 1 lipca
XV Morski Turniej Tenisowy
Gwiazd
9 – 12 lipca
Wakacyjne Miasto Kobiet –
warsztaty, szkolenia, konsultacje,
koncerty
28 lipca – 4 sierpnia
Grechuta Festival
17 – 19 sierpnia
10. Sail Świnoujście i XXXIV
Festiwal Piosenki Morskiej
„Wiatrak 2018”
13 – 26 sierpnia
48. FAMA – Międzynarodowy
Kampus Artystyczny

24 czerwca
Święto Indyka, Nowa Wieś pod
Iławą
7 lipca
XI Mazurski Festiwal Rybny
„Rybkę na zdrowie”, Mikołajki
14 lipca
Mazurskie Święto Kaszy, Kętrzyn
15 lipca
Święto Gęsi, Biskupiec Pomorski
21 lipca
Festiwal Dziedzictwa
Kulinarnego Warmii Mazur
i Powiśla, Olsztyn
21 – 22 lipca
Festiwal Kultury Myśliwskiej,
Lidzbark Warmiński
3 – 5 sierpnia
Festiwal Smaków, Ostróda
11 sierpnia
Święto Mazurskiego Kartoflaka,
Szczytno
11 sierpnia
Festiwal Wieprzowiny,
Działdowo
15 sierpnia
Regionalne Święto Ziół,
Olsztynek
26 sierpnia
Regionalny Festiwal Klusek
i Makaronu, Nielbark
31 sierpnia – 2 września
Elbląskie Święto Chleba, Elbląg
2 września
Wojewódzki Dzień Pszczelarza,
Działdowo
8 września
Festiwal Runa Leśnego, Pisz
15 września
Regionalne Święto Miodu, Ełk
15 – 16 września
Festiwal Serów i Twarogów
Polskiego Mleczarstwa, Olsztyn
16 września
Festyn Dożynkowy w ramach
dożynek wojewódzkich,
Olsztynek
30 września
Święto Ziemniaka, Kraplewo

Związek Miast i Gmin Morskich

