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MAREK GRÓBARCZYK:

Priorytetem
jest dolna Wisła
Priorytetem jest dolna Wisła, bo to jest przyszłość, być albo nie być portów trójmiejskich
– powiedział w rozmowie z dziennikarzami Marek Gróbarczyk, minister gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej. Szef resortu był obecny 18 lipca w Gdańsku na sympozjum
„Zagospodarowanie dolnej Wisły”. Podkreślił, że poszukiwanie partnerów społecznych,
duża potrzeba kooperacji są podstawą sukcesu w realizacji tej inwestycji.

I

to nie w zakresie właśnie takiej regularnej żeglugi, jak się to próbuje
przedstawić, że będziemy pływać
statkami z Warszawy do Gdańska, bo to
jest przecież bez sensu, natomiast wszelkiego rodzaju centra logistyczne, które
będą służyły przede wszystkim jako
obszary feederowe, czyli z jednej strony
dostarczały towar do portu, a z drugiej
strony natychmiast go wywoziły z tego
portu, będzie determinowało możliwości rozwojowe portu przede wszystkim
w Gdańsku – mówił Marek Gróbarczyk,
minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej.
Obecny na sympozjum Mieczysław
Struk, marszałek województwa pomorskiego, podkreślił, że samorządy lokalne
od 2006 r. prowadziły batalię, by uznano
drogi śródlądowe za ważne. Wspólnie
z ośmioma marszałkami wykonywane
były m.in. prace studialne, ekonomiczne
i logistyczne w tym zakresie. Wskazał,
że samorządy są gotowe włączyć się
w każdą inicjatywę, która będzie rozwijać drogi śródlądowe z poszanowaniem
środowiska naturalnego.
– Jeśli tego typu inwestycja miałaby powodować właśnie rozwój portu
w Gdańsku, złagodzenie kongestii transportowej na autostradzie bądź innych
drogach krajowych, to jest to krok absolutnie we właściwym kierunku – mówił
Mieczysław Struk.
Studium wykonalności zagospodarowania żeglugowego Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dróg
wodnych od Warszawy do granicy z Białorusią i na odcinku od Wisły do Zalewu
Wiślanego powstanie w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Jego opracowanie
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MGMiŻŚ zleciło Zarządowi Morskiego
Portu Gdańsk.
– Studium da nam odpowiedź, w jaki
sposób należy Wisłę uregulować, jakie aspekty wziąć pod uwagę, przede
wszystkim środowiskowe, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, czynnik społeczny. Również będziemy badali grupę
potencjalnych interesariuszy, którzy powinni zaangażować swoje środki finansowe w realizację tego projektu. W tej
rzece są pieniądze. Z tych pieniędzy „zaklętych” w rzekach korzystają inne europejskie państwa, my też powinniśmy
zacząć – powiedział Łukasz Greinke,
prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.
Zgodnie z harmonogramem do końca 2019 roku planowane jest uzyskanie
wszystkich niezbędnych decyzji admi-

nistracyjnych potrzebnych do budowy
stopnia wodnego w Siarzewie k. Nieszawy. Inwestycja ta ma przyczynić się się
do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przez ograniczenie ryzyka zatorów lodowych i umożliwienie
prowadzenia akcji lodołamania, a także
pomóc w przywróceniu żeglowności
Wisły. Elektrownia wodna, będąca częścią inwestycji, pozwoli regulować niedobory w systemie elektroenergetycznym.
Stopień powstanie na 706-707 kilometrze Wisły. W ramach inwestycji
mają powstać m.in.: jaz o 15 przęsłach,
elektrownia wodna o mocy ok. 80 MW,
śluza żeglowna z miejscami do postoju
jednostek pływających i lodołamaczy,
koryto obejścia stopnia (o charakterze
zbliżonym do naturalnej rzeki), dwie
Związek Miast i Gmin Morskich

przepławki dla ryb oraz urządzenia do
spływu ryb w dół rzeki.
Budowa stopnia Siarzewo ruszyć ma
w 2020 r., a zakończyć w 2025 roku.
W ubiegłym roku trójmiejskie środowisko naukowe oraz przedstawiciele
różnych instytucji podpisali porozumienie na rzecz wspierania Narodowego
Programu Zagospodarowania Dolnej
Wisły. W jego realizację chcą włączyć
swoją kadrę naukowo-badawczą i projektową oraz zaplecze organizacyjne.
– Dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy
od deklaracji przystąpienia kolejnych instytutów i uczelni do porozumienia na
rzecz wspierania, ale wspierania praktycznego, poprzez prowadzenie prac badawczych, organizacyjnych i wszystkich
tych, które są potrzebne do udokumentowania niezbędnych działań związanych
z użeglownieniem, zagospodarowaniem
całego odcinka od Gdańska do Warszawy
– mówił dr Zbigniew Canowiecki, członek Konwentu Politechniki Gdańskiej oraz
prezydent Pracodawców Pomorza.
Porozumienie podpisali przedstawiciele Instytutu Morskiego w Gdańsku,
Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii
Morskiej w Gdyni.
– To jest ważne porozumienie dla
nas, ponieważ akademia wpisuje się
w bardzo ważny program rządowy za-

gospodarowania dróg śródlądowych.
Uważamy, że posiadamy potencjał naukowy do tego, by zaistnieć w tym temacie, to jest dla nas również prestiż –
zapewniał prof. Janusz Zarębski, rektor
Akademii Morskiej w Gdyni.
Plany rozwoju śródlądowych dróg
wodnych przyjęte przez rząd w ubiegłym
roku na lata 2016-2010 z perspektywą
do 2030 r. zakładają, że do 2030 r. Wisła na odcinku z Warszawy do Gdańska,
a Odra na całej długości, mają stać się
międzynarodowymi szlakami żeglugowymi. Wynika to m.in. z ratyfikowanego w marcu przez prezydenta Andrzeja
Dudę porozumienia w sprawie głównych
śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Jego
celem jest rozwój międzynarodowego
transportu na śródlądowych drogach
wodnych w Europie. Ratyfikując porozumienie, polski rząd zobowiązał się do
zapewnienia na nich warunków nawigacyjnych spełniających kryteria właściwe
dla śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, tzw. klasy E,
która odpowiada co najmniej IV klasie
żeglowności. Oznacza to, że głębokość
tranzytowa na szlaku musi wynosić minimum 2,5 m. Klasy niższe nie uprawniają do korzystania ze środków unijnych.
Obecnie przez terytorium Polski biegną

trzy szlaki wodne w ramach europejskiego systemu śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym.
To droga wodna E30 przebiegająca
Odrzańską Drogą Wodną, łącząca Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem
w Bratysławie, droga wodna E40 łącząca
Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem
Czarnym w Odessie oraz droga wodna
E70 łączącą Odrę z Zalewem Wiślanym
i stanowiąca część europejskiego szlaku
komunikacyjnego wschód-zachód, łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.
Polskie drogi wodne po uzyskaniu
standardu określonego w AGN będą
mogły stać się docelowo elementami
transeuropejskiej sieci transportowej
TEN-T (Trans-European Transport Network). Według strategii KE w zakresie rozwoju transportu w Europie, do
2030 roku 30 proc. ruchu drogowego
ma przenieść się na transport kolejowy
i wodny śródlądowy.
Rząd oszacował, że po pierwszym
etapie modernizacji dolnego odcinka Wisły przewozy ładunków tą rzeką
mogą wynosić ok. 7,8 mln t rocznie,
a wraz z dalszą poprawą parametrów
nawigacyjnych powinny wzrosnąć do
ok. 12 mln t rocznie.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L

Fot. GospodarkaMorska.pl
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SZCZECIN

16 mln zł z UE na sprzęt
dla Urzędu Morskiego
Szczeciński Urząd Morski
otrzyma 16 mln zł unijnego
dofinansowania na
zakup nowych łodzi czy
specjalistycznych urządzeń
do działań w portach
i przystaniach.

27

sierpnia br. podpisaliśmy umowę (...) na jednostki pływające, które są na co dzień potrzebne Urzędowi Morskiemu do tego,
żeby dbać o bezpieczeństwo żeglugi
na naszych akwenach – powiedział
marszałek województwa zachodniopomorskiego
Olgierd
Geblewicz.
Pieniądze unijne mają być przeznaczone
na dwie łodzie pneumatyczne RIB (Rigid
Inflatable Boat – twarde łodzie pneumatyczne) do kontroli oznakowania
nawigacyjnego czy kontroli akwenów,
jedną łódź hydrograficzną do prowadzenia pomiarów barymetrycznych
i monitorowania głębokości na torach
wodnych, a także urządzenia do obsługi
pływającego oznakowania nawigacyjnego (stawiacz pław) czy eliminowania

Fot. wzp.pl

wypłyceń oraz utrzymania odpowiednich głębokości (szalanda z refulatorem).
–
Tym
projektem
uzupełnimy i zmodernizujemy naszą flotę, co pomoże z kolei w utrzymaniu
mniejszych portów. Zapewni także
większe bezpieczeństwo w żegludze –
powiedział dyrektor Urzędu Morskie-

go w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.
Projekt ma być zrealizowany najpóźniej
do grudnia 2019 roku. Procedury przetargowe mają się rozpocząć w najbliższych tygodniach. Koszt inwestycji to
ponad 18 mln zł.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L

W BŁOTNIKU

Wizyta
samorządowców
T
24 sierpnia 2018 r.
przystań żeglarską
w Błotniku odwiedziła
liczna grupa
samorządowców
z powiatu puckiego.
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ego dnia, przy udziale marszałka
województwa pomorskiego Mieczysława Struka, samorządowcy podpisali list intencyjny pomiędzy
powiatem puckim i powiatem nowodworskim w zakresie wspólnej promocji
walorów turystycznych i przyrodniczych

oraz dziedzictwa rybackiego Kaszub
północnych i Żuław Wiślanych.
Mimo że podpisanie listu intencyjnego nastąpiło w Nowym Dworze
Gdańskim, to właśnie przystań żeglarska w Błotniku stanowiła miejsce startu
pierwszego rejsu kaszubskich rybaków
Pętlą Żuławską, inicjującego podpisanie wspomnianego listu. Wizyta ta na
zaproszenie Janusza Golińskiego, wójta
gminy, miała również na celu zapoznanie gości z działalnością funkcjonującej
przystani żeglarskiej w Błotniku, a także
prezentację możliwości rozwojowych
gminy w kontekście turystycznym.
Związek Miast i Gmin Morskich

W PUCKU

Zlot jachtów polonijnych
Z okazji stulecia niepodległości pomorskie porty gościły Międzynarodowy Zlot Żeglarski RP,
który organizowało Bractwo Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich. Po wizytach w Gdyni,
Sopocie i na Westerplatte załogi przypłynęły 3 września do Pucka.

Ze

Starego Rynku do portu rybackiego wyruszył korowód
kaperski w asyście Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Ziemi Puckiej.
Na nabrzeżu nastąpiło powitanie załóg
zlotowych przez burmistrz Pucka Hannę
Pruchniewską oraz przekazanie żeglarzom symbolicznego klucza do bram
miasta. Bractwo uczciło 670-lecie miasta
Puck salwą armatnią. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem gen.
Józefa Hallera, następnie udali się na
zwiedzanie miasta. W trakcie wydarzenia turyści i mieszkańcy mieli możliwość
wizytowania jednostek i porozmawiania
z załogami. Wieczorem odbył się festyn
żeglarski, podczas którego nie zabrakło
atrakcji – konkursów, turniejów, występów artystycznych. Czynne było stoisko
poczty butelkowej.
CZAS MORZA 3 (76) wrzesień 2018

W wydarzeniu brała udział Joanna
Pajkowska, żeglarka, która na jachcie
„Fanfan” popłynie z Plymouth w samotny rejs non stop dookoła świata. Obiecała, że odwiedzi Puck w maju 2019 r.

na Belonadzie i zda relację ze swojej żeglarskiej przygody.
B A RT Ł O M I E J KA M I Ń S K I
U R Z Ą D M I A S TA P U C K
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B A LT I C PA S S
W tym roku po raz kolejny
„Generał Zaruski” wyruszył
w pełnomorski rejs pod
szyldem Maritime Heritage
Tours. Załogę stanowiła
młodzież z nadmorskich
miejscowości
wchodzących w skład
Związku Miast i Gmin
Morskich. Nasz cel?
Odkrywać Bałtyk!

Młodzi żeglarze
na pokładzie
„Generała
Zaruskiego”

Po

wypłynięciu z Gdańska bierzemy kurs na Visby. Podczas
przelotu załoga poznaje smak
żeglarstwa, przestawia się na rytm statkowy dyktowany kolejnymi wachtami
i odmierzany wybijaniem szklanek. Gdy
na horyzoncie pojawia się coraz wyraźniejszy zarys Gotlandii, wiemy, że pierwszy cel naszej podróży jest już blisko.
W Visby przywitała nas przewodniczka Kathy, która oprowadziła nas po
Muzeum Gotlandii, przybliżając nam
historię wyspy oraz jej mieszkańców od
czasów prehistorycznych, przez erę wikingów, aż do późnego średniowiecza.

Następnie udaliśmy się na wędrówkę
po mieście, odwiedziliśmy także kamienną wieżę strażniczą, która wchodziła w skład średniowiecznych murów
obronnych.
Po takiej dawce wrażeń (i wiedzy)
przyszedł czas na relaks, najlepiej na łonie natury. Dlatego też następnego dnia
popłynęliśmy w okolice Skavdo. Tylko
my, żaglowiec i malownicze skały. Część
załogi zapragnęła spróbować morsowania (warto wspomnieć, że woda w tutejszych szkierach do najcieplejszych nie
należy...). Z kolei ci mniej entuzjastycznie
nastawieni do zimnych kąpieli postanowili pozwiedzać okolicę pieszo bądź na
pontonie.
Zapadł zmrok, ruszamy dalej – do Kalmaru. Tutaj czeka na nas bardzo ważny
punkt programu – wycieczka do Eke-
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nas, miejsca w którym powstał w 1939
roku żaglowiec „Generał Zaruski”. Po
serdecznym przyjęciu nas przez lokalną
społeczność żeglarzy mamy okazję zobaczyć warsztat szkutniczy Bertila Lundta,
budowniczego „Zaruskiego”, człowieka
obecnego przy wodowaniu statku. Niesamowitym przeżyciem jest możliwość
patrzenia na ten warsztat, na te wszystkie
narzędzia stolarskie, zestawy krzywików,
deski, półki wypełnione wszelakiej maści
farbami i lakierami ze świadomością, że
w podobnym niewielkim warsztacie, z takim samym wyposażeniem blisko 80 lat
temu powstał piękny, dumny żaglowiec,
który do dzisiaj dzielnie żegluje po morzu
i spełnia swoją misję – wychowuje młode
pokolenia Polaków.
Po tej wycieczce, swego rodzaju powrocie „Zaruskiego” do korzeni, przyZwiązek Miast i Gmin Morskich

chodzi czas, by ruszać dalej. Następnego
dnia rano bierzemy kurs na Karlskronę
i pod wieczór już stoimy przycumowani
na wyspie Stumholmen. Zwiedzamy tutaj Muzeum Marynarki Wojennej, które
przybliża nam historię nawigacji oraz
życie i służbę na szwedzkich okrętach
wojennych od XVI do XIX wieku. Jest też
ciekawa ekspozycja dotycząca okrętów
podwodnych – pojawienie się ich na morzach na początku XX wieku, rola w obu
wojnach światowych i ich znaczenie
podczas zimnej wojny – w tym wypadku
można było wejść do środka okrętu HMS
„Neptun” i chociaż w pewnym stopniu
doświadczyć podwodniackiego życia.
Od ponad tygodnia chłoniemy morze
na wszystkie możliwe sposoby – sami
spędzamy dnie i noce pod żaglami, czujnie pełniąc wachty. Na lądzie zaś dowiadujemy się w jaki sposób morskie szlaki
od stuleci są łącznikiem między kulturami i jaki wpływ mają na nasz region.
Widzimy jak powstają tradycyjne, drewniane łodzie i jachty – od szkicu aż po
końcowy efekt wielomiesięcznej pracy
szkutnika. Wygląda na to, że cel naszej
wyprawy został osiągnięty. Odkryliśmy
Bałtyk i jego morskie dziedzictwo. Pora
zatem wracać do Polski.
Zanim jednak dopłyniemy do Gdańska, czeka na nas miła niespodzianka
w Helu. Zostaliśmy zaproszeni na obiad
do „Captaina Morgana”, lokalnej tawer-

ny, gdzie rozsmakowaliśmy się w regionalnych przysmakach. Smażony dorsz
oraz ziemniaki w mundurkach polane
masłem czosnkowym na pewno zostaną
nam długo w pamięci. Tak samo sernik
z mandarynkami w galaretce – o takie
delikatesy niełatwo na jachcie. Po tak
mile spędzonym popołudniu wróciliśmy na statek. Tutaj zebraliśmy się wokół naszego kapitana, który zaczął snuć
barwne opowieści o swoich dalekich
wyprawach (i tych bliższych również),
przygodach na morzu i pomysłach,
CZAS MORZA 3 (76) wrzesień 2018

jak moglibyśmy my, młodzi adepci żeglarstwa działać dalej okołożeglarsko
w swoich miejscowościach.
Tymczasem nadszedł wieczór... i kolejna niespodzianka. Mamy w załodze aż
trzech solenizantów! Zatem jest doskonała okazja do świętowania. W takiej radosnej atmosferze świętujemy urodziny
kolegów i ostatni wieczór na łódce.
Jutro wracamy do Gdańska, nadejdzie
czas pożegnań, rozjedziemy się do domów. Ale to dopiero jutro...
ALEK LICKIEWICZ
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Brzegiem Bałtyku
25 sierpnia 2018 roku na trasie Jastarnia – Jurata – Władysławowo – Jastarnia odbył się
IX Bałtycki Maraton Brzegiem Morza oraz V Bałtycki Półmaraton Brzegiem Morza (Jastarnia
– Jurata – Kuźnica – Jastarnia). Obie imprezy zgromadziły na starcie 213 zawodników!
Organizatorami przedsięwzięcia niezmiennie byli Liga Morska i Rzeczna, Urząd Morski w Gdyni,
miasto Jastarnia, miasto Władysławowo oraz Związek Miast i Gmin Morskich.

W

klasyfikacji generalnej maratonu zwycięzcą został zeszłoroczny triumfator biegu – Paweł
Kosek z czasem 3:09:10. Drugie miejsce
na podium należało do Rafała Budnickiego, który przybiegł na metę z czasem 3:13:10. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zdobył Krzysztof Wolski
z czasem 3:17:28, który niezmiennie od
zeszłego roku nie oddaje swojego miejsca na podium!
Wśród pań zwyciężyła Aleksandra
Jachimczyk z czasem 3:50:27 – nasza
faworytka już od pierwszych edycji biegu! Na podium jako druga uplasowała
się Anna Żabiełowicz z Redy, a tuż za nią
Agnieszka Mizera. Panie od zeszłorocznej edycji maratonu nie oddają podium!
Gratulujemy!
V Bałtycki Półmaraton Brzegiem
Morza wygrał Seweryn Duda z czasem
1:25:45, drugi na mecie pojawił się zeszłoroczny zwycięzca Wojciech Urbanowski, a trzeci Adam Barglik. Wśród
pań podium ukształtowało się następu-
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jąco: Maria Napiontek z czasem 1:48:17,
Beata Kądziłka i Agnieszka Kwiatkowska.
Nie możemy także zapomnieć o biegach dla dzieci oraz nagrodach ufundowanych przez hotel Bryza w Juracie,
MotoCave Centrum Likwidacji Szkód

Komunikacyjnych oraz Polo Market. Było
mnóstwo zabawy i radości!
Tegoroczny maraton został zorganizowany pod patronatem ministra
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. Puchary dla

Związek Miast i Gmin Morskich

swoim występem Orkiestra Morskiego
Oddziału Straży Granicznej. Niemniej
ważny był udział Straży Miejskiej z Jastarni oraz WOPR. Nie zapominamy także o wolontariuszach z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Jastarni z dyrektor Ewą
Kwiecińską na czele! Ich nieoceniona
pomoc to przede wszystkim wielka
ulga dla biegaczy! Umęczonych morderczym wysiłkiem zawodników do życia
przywracali masażyści – nauczyciele
i słuchacze Powiatowego Zespołu Szkół
Policealnych w Wejherowie.
VIII Regaty o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, jako nieodłączną imprezę towarzyszącą maratonowi,
zorganizowano we współpracy z Jacht
Klubem Marynarki Wojennej Kotwica.
Wzięło w nich udział 6 jachtów z 29
żeglarzami. Kolejność na podium była
następująca:
I miejsce – Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na jachcie „Sarmata”, skipper Edyta Kosobucka,
II miejsce – Urząd Morski w Gdyni na
jachcie „Turkus”, skipper Andrzej Kajut,
III miejsce – Urząd Morski w Szczecinie
na jachcie „Trefl”, skipper Andrzej Dołgopołow, IV miejsce – Ministerstwo Gozwycięzców w klasyfikacji generalnej
kobiet i mężczyzn ufundował, tak jak
w poprzednich edycjach, prezydent RP
Andrzej Duda. Absolutnym novum tegorocznej edycji były bursztynowe medale,
które wykonano w pracowni bursztynu

Danuty Burczik-Kruczkowskiej z Kątów
Rybackich. Nieocenioną pomoc, jak co
roku, otrzymaliśmy również od Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Ponadto
w Porcie Jastarnia turystom, mieszkańcom oraz zawodnikom czas umiliła

spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na jachcie „Caro II”, skipper Marek
Chmielewski.
Puchary dla żeglarzy ufundowali
prezes Ligi Morskiej i Rzecznej oraz burmistrz Jastarni i komandor Jacht Klubu
MW Kotwica.
CZAS MORZA 3 (76) wrzesień 2018
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Spotkania z hi
Gdańskie powitanie
23 czerwca. Najdłuższy dzień w roku.
Po fali upałów przyszło lekkie załamanie
pogody i każdy z niepokojem spogląda
na zachmurzone niebo, sprawdza siłę
wiatru i prognozę na kolejne dni. Gdańsk
z pewną dozą niepewności wita uczestników trzeciego już rejsu inicjatywy
South Coast Baltic, którzy w przepięknej
marinie, zaraz po drugiej stronie historycznego centrum miasta i zabytkowego
żurawia szykują się do wyprawy wzdłuż
południowego wybrzeża Bałtyku, aby
dotrzeć przez Kaliningrad do Kłajpedy.
– To nie słoneczna wyspa – śmieje się
jeden z żeglarzy z Bornholmu, który wypływał z rodzinnego portu przy pełnym
słońcu i bezchmurnym niebie. Ale i tak
wszyscy członkowie załogi 22 jachtów,
które przypłynęły do Gdańska, aby tutaj
rozpocząć swoją bałtycką przygodę, wydają się być w wyśmienitych nastrojach
i ochoczo stawiają się na przedrejsowy
briefing. To pierwsza okazja, żeby przy
akompaniamencie szant granych na żywo
przez lokalnego muzyka i przy tradycyjnych polskich specjałach, spotkać się
w gronie przyszłych towarzyszy podróży.
I oczywiście omówić szczegóły rejsu.
Trzeci już rejs z Gdańska do Kłajpedy
pod marką South Coast Baltic ukazuje,
jak duże jest zainteresowanie tym kierunkiem żeglowania, a jednocześnie jak
mało żeglarzy go wybiera. Powodów jest
wiele, ale z pewnością długie dystanse do
pokonania, formalności związane z przekraczaniem rosyjskiej granicy, brak dostatecznej wiedzy lub wręcz mylne wyobrażenia o tej części Bałtyku należą do
najsilniejszych odstraszaczy, szczególnie
zachodnioeuropejskich żeglarzy.

Fot. Grzegorz Walczukiewicz

Fot. Grzegorz Walczukiewicz

Fot. Grzegorz Walczukiewicz

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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storią i naturą

Fot. media.pr-ide.de

Fot. media.pr-ide.de

Tymczasem każdy, kto miał możliwość posiedzenia z kubkiem kawy
bądź innego napoju w ręku na burcie
połyskującego w świetle zachodzącego
słońca jachtu, wpatrując się w przepiękne gdańskie kamieniczki i ruchliwe
knajpki wzdłuż Motławy, musi zaświadczyć o wyjątkowości gdańskiej mariny.
I nabiera więcej pewności, że zlokalizowane na trasie przystanie i porty,
infrastruktura towarzysząca, a wreszcie
samo wybrzeże Południowego Bałtyku,
są świetnie przygotowane dla tego typu
turystyki.
O trzeciej nad ranem zaspany korowód dwudziestu dwóch łodzi opuszcza
zastygłą w bezruchu marinę i żegna się
z prawie bezludną o tej godzinie starówką. Jachty przepływają pod podniesioną
kładką łączącą Targ Rybny i ul. Wartką
z Ołowianką, kierując się w stronę Westerplatte i wyjścia do Zatoki. Wzdłuż
spokojnych wód Motławy unosi się duch
dawnych czasów hanzeatyckiego Gdańska, a trudną kartę dziejów XX wieku
przypomina nowoczesna bryła Muzeum
II Wojny Światowej, wyłaniająca się zza
nowo powstałego osiedla mieszkaniowego. Spotkań z historią na trasie rejsu
będzie zdecydowanie więcej. Podobnie
jak spotkań z zapierającą dech w piersiach naturą.

Wiatr w żaglach,
wiz y w kokpicie

Fot. media.pr-ide.de

Po około 3 milach morskich w tyle
zostaje Westerplatte, a pole widzenia
znacznie się rozszerza. Jachty nie muszą
płynąć już w uporządkowanym szyku,
a kapitanowie, biorąc pod uwagę indywidualne parametry łodzi oraz preferowaną »

»

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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Spotkania z historią i naturą

Fot. media.pr-ide.de

Fot. media.pr-ide.de

» taktykę żeglowania, prowadzą swoje za-

łogi ku Bałtijsku, otwierającego drogę do
Kaliningradu. Rosyjscy celnicy ulegają nastrojowi mistrzostw świata w piłce nożnej
i w mniej niż 30 minut sprawdzają listy
załogi, paszporty, wizy lub identyfikatory
kibica (dla tych, którzy mają bilet na mecz
piłkarski na mundialu).
Następnie łodzie wpływają do kanału
morskiego o długości 20 mil morskich i na
silnikach płyną w kierunku Kaliningradu.

Po około 14 milach morskich żeglarzy
wita marina Wsmorje, gdzie można cumować w jednej z wielu zatok kanałowych.
Jest tam około 70 miejsc do cumowania
i chociaż nie znajduje się bezpośrednio
w mieście, to dzięki dobrej infrastrukturze
idealnie nadaje się jako punkt wypadowy
do zwiedzania Kaliningradu.
Jednak tym razem dla uczestników
rejsu South Coast Baltic została zarezerwowana przestrzeń przed World

Ocean Museum (Muzeum Światowego
Oceanu). Aby się tam dostać, należy
przepłynąć pod imponującym dwukondygnacyjnym mostem podnośnikowym,
którego wysokość prześwitu wynosi
17,90 m, co jest możliwe tylko na wcześniej zgłoszone życzenie.
Otwarcie mostu jest sensacją nawet
dla kaliningradczyków. Licznie przybyli
stoją w porcie i witają uczestników flotylli dyskoteką i fleszami aparatów.

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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Fot. media.pr-ide.de

W samy m środku
mundialowej gorączki
W tym roku Kaliningrad rozpiera duma
i entuzjazm. Miasto jest jednym z gospodarzy mistrzostw świata w piłce nożnej
i pokazuje swoje najbardziej odświętne,
przyjazne oblicze. Jest kolorowo, wielokulturowo i nowocześnie. Niektórzy
z uczestników rejsu, korzystając z zakupionych wcześniej biletów na mecz Hi-

Fot. media.pr-ide.de

szpania-Maroko, stają się częścią wielkiego święta futbolu. Ci, którzy nie zasiądą na
trybunach nowo wybudowanego stadionu, mogą chłonąć atmosferę na mieście,
wtapiając się z wielobarwny tłum.
Ale Kaliningrad nie samą piłką żyje.
Magia miasta sprawia, że mimo iż miasto wyszło bardzo okaleczone z okresu
II wojny światowej i niewiele zobaczymy z przedwojennych pocztówek,
nadal przyciąga turystów. Wspaniała

katedra Matki Bożej i św. Wojciecha,
gdzie pochowany jest Immanuel Kant,
miejskie fortyfikacje z m.in. Muzeum
Bursztynu, XVIII-wieczne koszary przy
Wale Litewskim, czy zrekonstruowana
wioska rybacka, to tylko kilka z licznych
atrakcji.
Pobliskie plaże z nadmorskimi kurortami Yantarny i Svetlogorsk stanowią kolejną wizytówkę rosyjskiej części
Bałtyckiego wybrzeża, będąc strefą »

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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Spotkania z historią i naturą
» rekreacyjną dla kaliningradczyków i turystów z głębi kraju.
Następnego ranka o godzinie trzeciej
most podnosi się, a przypadkowi widzowie odprowadzają wzrokiem wypływającą flotyllę.

Pod wiatr do Kłajpedy
Po 20 milach morskich, które trzeba
pokonać do punktu celnego w Bałtijsku,
kurs zostaje obrany na północ, północny-wschód. Do kolejnej destynacji –
Kłajpedy – pozostaje 90 mil morskich.
Wydaje się, że droga jest krótka, ale
siły natury postanawiają przypomnieć
uczestnikom, czym jest prawdziwe żeglowanie po morzu. Niesprzyjające wiatry sprawiają, że podróż kończy się po
północy w klubie jachtowym Smiltynė
na północnym krańcu litewskiej Mierzei
Kurońskiej, naprzeciwko centrum Kłajpedy.

Kłajpeda – miasto
otoczone w ydmami
Urokliwe położenie nad Zalewem
Kurońskim u ujścia Dangi, malownicza
zabudowa i zdrowy klimat są uważane
za główne walory tego największego
miasta nadmorskiego Litwy. Kłajpeda
to ponadto świetny punkt wypadowy
do poznawania Mierzei Kurońskiej, która
w 2000 r. została wpisana na światową
listę dziedzictwa UNESCO.
Bez wątpienia ta licząca 98 kilometrów długości mierzeja jest wyjątkowa.
W większości nadal dziewiczy krajobraz,
charakteryzuje się rozległymi rezerwatami ptaków, idyllicznymi wioskami i przede wszystkim ogromnymi wędrującymi
wydmami, których białe piaski nieraz
w historii grzebały okoliczne osady.

Fot. media.pr-ide.de

Jeśli do tej pory wśród uczestników rejsu South Coast Baltic dominowało uczucie ekscytacji, to wyprawa
w kierunku Nidy tradycyjną łodzią rybacką, zwaną po litewsku „Kurenas”,
a po niemiecku „Kurenkahn” sprawia,
że wszystkich ogarnia wszechobecny
spokój i fascynacja surowością tutejszego krajobrazu. Przy rufowym wietrze
cztery drewniane łodzie poruszają się
wzdłuż wybrzeża laguny nawet bez
żagli. Juodkrantė Karolis, kapitan portu
w Nidzie, który zna płytką lagunę jak
własną kieszeń, pomaga wprowadzić
barki do tego spokojnego kurortu. I to
właśnie tutaj, zaledwie cztery kilometry od granicy z Rosją kończy się III rejs
South Coast Baltic.
W ciągu zaledwie kilku dni 75 żeglarzy, których nie łączyło nic ponad wspólną pasją, rozwinęło niesamowite poczucie wspólnoty. Ukojeni szumem wiatru,
urzeczeni różnorodnością mijanych po
drodze miejsc i zaskoczeni przyjaznym

przyjęciem w każdym z odwiedzonych
portów, rozpoczęli podróż powrotną,
stając się najlepszymi ambasadorami
Południowego Wybrzeża Bałtyku.
***
Rejs South Coast Baltic jest imprezą cykliczną, odbywającą się co dwa
lata. Tegoroczna, trzecia edycja została sfinansowana w ramach inicjatywy
marketingowej SOUTH COAST BALTIC,
z funduszy UE programu Interreg na
lata 2014-2010, z Programu Południowy
Bałtyk.
Następny rejs planowany jest na rok
2020.
W roku 2019 między 10 a 18 sierpnia
planowany jest rejs na trasie: Pomorze
Przednie – Bornholm – Zachodniopomorskie. Szczegółowy program zostanie zaprezentowany na stoisku South
Coast Baltic podczas targów BOOT 2019
w Düsseldorfie.
M A R TA C Z A R N E C K A - G A L L A S

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

Suspense Film Festival

S

uspense Film Festival w Kołobrzegu
to siedem udanych edycji, ponad
350 filmów, blisko 300 gości: aktorów i twórców filmowych z Polski i ze
świata, w sumie około 150 tys. zadowolonych widzów – uczestników Festiwalu.
Tradycyjnie wręczone zostały, jak co
roku, nagrody aktorskie „Ikona Polskiego Kina”. Otrzymali je Anna Seniuk i Jan
Englert. Przyznano także Kołobrzeską
Nagrodę Filmową „Latarnik” reżyserowi, który, wykorzystując reguły kina
gatunkowego, tworzy ważne artystycznie, a jednocześnie lubiane przez
publiczność filmy. W tym roku „Latarnika” otrzymał Janusz Zaorski.
Projekcje festiwalowe odbywały
się w Regionalnym Centrum Kultury
w Kołobrzegu oraz na scenie letniej i na
plaży. W programie VII edycji Festiwalu znalazły się najnowsze polskie filmy
sensacyjne, ale nie zabrakło również
europejskich produkcji kina gatunkowego, które stanowiły osobną sekcję
konkursową na najlepszy europejski
film sensacyjny Suspense Film Competition. W konkursie wzięło udział

VII Kołobrzeski Festiwal Filmowy Suspense Film Festival
to pięć dni święta kina gatunkowego: filmy akcji,
sensacyjne, thrillery, horrory. W dniach 4-8 lipca br. po raz
kolejny zorganizowano jedyny w Polsce i jeden z niewielu
w Europie międzynarodowy konkurs na najlepszy europejski
film sensacyjny Suspense Film Competition. Kalendarz
festiwalowych projekcji składał się z filmów konkursowych
oraz, tradycyjnie – z przeglądu emocjonujących sensacyjnych
polskich i europejskich produkcji.
osiem premierowych filmów z różnych
europejskich krajów. Statuetkę „Golden
Seahorse” otrzymały ex aequo słowacki
film „Granica” Petera Bebjaka i norweski
film „Thelma” Joahima Triera. Zwycięzcę
wybrało międzynarodowe jury w składzie Katarzyna Rosłaniec, Thomas Freudner i Robert Cavanah.
Kontynuując cieszącą się popularnością tradycję burzliwych dyskusji
o filmach, widzowie ponownie zostali
zaproszeni na Kino Konesera i ciekawą rozmowę z Tomaszem Raczkiem
po seansie „Trzy billboardy za Ebbing,
Missouri”.
Wieczorami i nocą organizatorzy zaprosili widzów na sekcję Kino Świat prezentuje Kino Emocji.
Jak co roku, na Festiwal do Kołobrzegu przyjechało wielu znakomitych reżyserów, aktorów i twórców

filmowych z Polski i zagranicy, których
ugościła Zdrojowa Invest w swoich pięciogwiazdkowych Marine Hotel i Diune
Hotel&Resort. Gośćmi byli m.in.: Anna
Seniuk, Beata Ścibakówna, Anna Czartoryska-Niemczycka, Katarzyna Warnke,
Kamila Kamińska, Magdalena Różańska,
Agnieszka Kawiorska, Anna Prus, Janusz
i Andrzej Zaorscy, Jan Englert, Piotr Stramowski, Dariusz Kordek, Bodo Kox, Alfredo Fiorillo, Pino Calabrese, Christoph
Paou, Robert Cavanah, Gianni Capaldi,
Peter Bebjak, Tomas Mastalir, Thomas
Freudner, Martin Jirousek.
CZAS MORZA 3 (76) wrzesień 2018
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sierpnia br. M. Morawiecki
wraz z kandydatem PiS na
prezydenta Elbląga Jerzym
Wilkiem spotkał się z mieszkańcami
tego miasta. – Obiecaliśmy przekop
Mierzei Wiślanej i ten przekop Mierzei
Wiślanej będziemy robić – podkreślił
szef rządu podczas wystąpienia na
bulwarze Zygmunta Augusta nad rzeką Elbląg.
Właściwie już są na to przeznaczone pieniądze w budżecie. Podkreślmy
– są to pieniądze w budżecie rządowym pozyskane dzięki naszemu programowi uszczelniania podatkowego,
a nie z budżetu europejskiego – dodał
M. Morawiecki.
Jak ocenił, jest to fundamentalna
inwestycja z punktu widzenia programu ożywienia gospodarczego Elblą-

Środki finansowe
zagwarantowane
– Będziemy realizować budowę przekopu Mierzei Wiślanej
– powiedział podczas spotkania z wyborcami w Elblągu
premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapewnił,
że środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie.
do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100
metrów i szerokości 20 m. Budowa
ma rozpocząć się w ostatnim kwartale 2018 r. po zakończeniu konsultacji

na rzece Elbląg w okolicach Nowakowa
jest jedną z 21 priorytetowych inwestycji w rządowym programie Mosty
dla Regionów. Ma zastąpić obecny
pochodzący z 1987 r. most pontonowy, który utrudnia żeglugę między

w związku z raportem oddziaływania
na środowisko.
Premier zapowiedział też inne inwestycje ważne dla Elbląga, przypomniał m.in. że są pieniądze na budowę
mostu na Wyspę Nowakowską. Most

Zalewem Wiślanym portem w Elblągu.
Przy wysokich stanach wód most pontonowy nie może być rozczepiany, co
blokuje tę drogę wodną.

Fot. Urząd Morski w Gdyni

ga i całego subregionu elbląskiego.
Przekop przez Mierzeję Wiślaną, jeden
z głównych projektów rządu PiS, ma
powstać w miejscowości Nowy Świat,
liczyć będzie ok. 1300 m długości
i 5 m głębokości. Umożliwi wpływanie

18

PA P
Związek Miast i Gmin Morskich

KO N G R E S S M A RT M E T R O P O L I A W G DA Ń S K U

Metropolie
– wspólna sprawa
O rozwoju gospodarczym polskich powiatów, dawnych miastach wojewódzkich
czy wyzwaniach dla metropolii z perspektywy Regionu Metropolitalnego Hamburg
rozmawiano podczas kongresu Smart Metropolia.

S

mart Metropolia to największa
konferencja na temat obszarów
metropolitalnych w Polsce. Tegoroczna, siódma już edycja wydarzenia
odbyła się w dniach 20-21 września
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.
Głównym organizatorem wydarzenia
było Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot (w tym
roku po raz pierwszy wspiera je Fundacja Gdańska).
– Metropolie istnieją i rozwijają się
czy ktoś tego chce czy nie. To procesy
obiektywne, dziejące się na całym świecie i również w naszym kraju – mówił
otwierając kongres Paweł Adamowicz,
prezydent Gdańska i przewodniczący
zarządu OM G-G-S.
– Można rozwój metropolii ułatwiać
i wspierać, można go też hamować.
Mądre rządy będą wspierały ich rozwój
z licznych powodów, o których na pewno będą toczyć się dyskusje podczas
naszego kongresu.
Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego mówił m.in.
o transporcie publicznym, czyli o projekcie wspólnego biletu: – Nie zamykamy
się w granicach metropolii, interesuje
nas wspólny bilet na obszarze całego
województwa. Podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie m.in. ze Słupskiem,
Starogardem, Tczewem i już w październiku pilotaż projektu stanie się faktem.
Marszałek zaprezentował zebranym
na sali identyfikatory, które pojawią
się w pojazdach komunikacji. Będą one
zaproszeniem dla pasażerów do udziału
w pilotażu.
– Wystarczy, że podróżni ściągną
aplikację i zeskanują kod z identyfikatora, by wziąć udział w teście systemu.
CZAS MORZA 3 (76) wrzesień 2018

Docelowo pasażerowie w naszym województwie nie będą się już przejmowali
tym, kto będzie rozliczał składowe ceny
ich podróży – tłumaczył Ryszard Świlski. – Już za kilka dni sejmik województwa, a później rady miasta w Gdańsku
i Gdyni, podejmą uchwały w sprawie
przekazania kompetencji związanych
z prowadzeniem transportu publicznego do wspólnej spółki. To umożliwi
nam aplikowanie o ponad 100 mln zł
na realizację całego systemu, wierzę że
jesteśmy skazani na sukces.
Reportażysta i fotograf Filip Springer
opowiedział o projekcie reporterskim
„Miasto Archipelag. Polska mniejszych
miast”, który zrealizował kilka lat temu
w 31 byłych stolicach województw
(utraciły swój status w trakcie reformy
administracyjnej z 1998 r.)
– Celem projektu było przyjrzenie
się Polsce mniejszych miast. Zarówno
we mnie, jak i u pozostałych autorów
zaangażowanych w Archipelag narastało poczucie, że ta Polska jest właściwie
nie opowiedziana i nie wiemy co się tam
dzieje – tłumaczył Filip Springer.
Autor przedstawił miasta w trzech
momentach: w 1975 r., gdy awansowały do roli ośrodków wojewódzkich,
w 1998 r., gdy zostały tej roli pozbawione i w roku 2004 r., gdy do Polski
napłynął olbrzymi zastrzyk funduszy
europejskich.
Po dziennikarskim spojrzeniu na polskie miasta, przyszedł czas na spojrzenie
ekonomisty. Dr hab. Tomasz Brodzicki
wykłada na Uniwersytecie Gdańskim,
współpracuje także z Instytutem Rozwoju, gdzie wspólnie z Dorotą Ciołek
przeprowadził badania nt. roli obszarów
metropolitalnych w rozwoju Polski.

Naukowcy podjęli mrówczy wysiłek
i wyliczyli wskaźniki PKB oraz PKB per
capita dla wszystkich polskich powiatów w latach 2004-2015.
– Wszystkie powiaty w Polsce
w badanym okresie odnotowały wzrost
gospodarczy, ale nie działo się to
w równym tempie. Co ciekawe, bardzo
często PKB rosło najszybciej nie w samym rdzeniu obszaru metropolitalnego, ale w zewnętrznych dla niego powiatach – tłumaczył T. Brodzicki.
O doświadczeniach funkcjonującego
formalnie od 1995 roku Regionu Metropolitalnego Hamburg (Metropolregion
Hamburg) mówiła Susanne Metz, dyrektor generalna ds. planowania i rozwoju przestrzennego tej niemieckiej
metropolii. Pięciomilionowa hamburska
metropolia rozciąga się na obszarze
czterech landów, 17 powiatów, dwóch
tzw. miasta pozapowiatowych oraz
oczywiście Hamburga.
– Na całym świecie globalizacja
zmusza regiony do globalnej konkurencji i nie inaczej jest z Europą – podkreśliła Susanne Metz. – Współpracując
w ramach metropolii nie można zapomnieć o zróżnicowaniu wchodzących
w jej skład obszarów. Jest to przecież
związek miejsko-wiejski. W metropolii
jednocześnie łączymy miejskie i wiejskie życie, odpowiadamy na wyzwania
globalizacji i prowadzimy walkę konkurencyjną z innymi ośrodkami, między
innymi o pracowników.
Drugi dzień Smart Metropolii otworzyło wystąpienie prof. Grzegorza Gorzelaka z Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych EUROREG, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego,
pt. „Między globalizacją a lokalnością –
synergia i konflikty w metropolii”.
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Największa i najbardziej
widowiskowa impreza
w arsenale Faktorii Handlowej
odbyła się w dniach
4-5 sierpnia 2018 w Pruszczu
Gdańskim. „Wehikuł Czasu”
przyciągnął do Faktorii
rzesze turystów, entuzjastów
historii i okolicznych
mieszkańców spragnionych
nowych doświadczeń.
Zwiedzający mogli
uczestniczyć w warsztatach
otwartych, atrakcjach oraz
pokazach specjalnie dla nich
przygotowanych.

O

dwiedzający mieli okazję oglądać sceny walk rycerskich, pokaz
musztry w wykonaniu wojska
z epoki napoleońskiej, inscenizację wydarzeń II wojny światowej, prezentację
strojów, umundurowania i uzbrojenia.
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Wehikuł Czasu

Była okazja, aby przymierzyć historyczne stroje oraz zobaczyć broń używaną
w dawnych czasach. Zorganizowane
zostały także otwarte warsztaty garncarstwa oraz tkactwa, strzelanie z łuku
tradycyjnego, tańce szkockie i celtyckie

oraz pojedynek z laptopem z końca
lat 80. Na placu rekonstruktorów można było zakupić strawę oraz popitkę od
najlepszych kucharzy, a dzielnych małych wojowników można było zaopatrzyć w ręcznie wykonaną zbroję oraz
broń. Była możliwość wytworzenia
własnych szklanych paciorków w hucie
szkła oraz wyplecenie własnej krajki
pod patronatem Gotów, a w chacie kowala uczono, jak wytwarzać gwoździe
oraz pierścionki.
Tegoroczny „Wehikuł Czasu” był wyjątkowy także pod względem motoryzacyjnym. Pojawił się zabytkowy motocykl
z okresu II wojny światowej, terenowe
samochody wojaków amerykańskich
oraz kultowe auta z polskich dróg.
„Wehikuł Czasu” przyciągał także
wiele grup rekonstrukcyjnych, które
dumnie reprezentowały swoje czasy.
Była piętnastoosobowa grupa Gotów
z Masłomęcza, I Pułk Strzelców Konnych
oraz Artyleria Księstwa Warszawskiego
z Sobótki, GRH Biały Orzeł z Gdańska
oraz wielu innych! Nie zabrakło amerykańskich żołnierzy, średniowiecznych
rycerzy czy też niemieckiego szpiega na
motocyklu z okresu II wojny światowej!
Trwający dwa dni „Wehikuł Czasu”
został zwieńczony przepięknym koncertem „Ewa Rzeszotarska i rekonstruktorzy”, który odbył się na specjalnie
przygotowanej dioramie, stylowanej na
paryską kafejkę z 1944 roku. Francuskie
szlagiery poruszyły serca słuchaczy.
Związek Miast i Gmin Morskich

N A P O K Ł A D Z I E „O S H E E ”

Z Darłowa dookoła świata
Pewien stary dowcip
kończył się słowami:
„A może by tak rzucić
to wszystko i wyjechać
w Bieszczady?”. Ale czemu
ograniczać wyjazd jedynie
do Bieszczad? Może od razu
dookoła świata. Okazuje
się, że przygotowania
do takiej podróży życia
trwały przez ostatnie 2 lata
w darłowskim porcie.

W

tedy to wpłynął do Darłowa
jacht „Nautilus”. Już na pierwszy
rzut oka widać było, że nie jest to
regatowy wyścigowiec. Solidny, stalowy
kadłub, dwa maszty, wysoka sterówka...
Tak, to typowy jacht wyprawowy. Płynął
do darłowskiej stoczni na remont przed
długim rejsem. Rejsem, który miał być
realizacją marzeń grupy przyjaciół. Planowali wypłynąć już w sierpniu ubiegłego
roku, ale z tysiąca powodów: personalnych, technicznych i organizacyjnych,
przełożyli start na maj 2018 r. Zaplanowana na 3,5 roku wyprawa dookoła świata
ma być realizacją ich marzeń i sposobem
życia. Dla marzeń porzucili pracę w korporacjach w Polsce i Anglii.
Ich wiedza i doświadczenie wyniesione z pracy m.in. w agencjach PR
zaowocowały tym, że sponsorem tytu-

larnym ich projektu pod nazwą „Oshee
World Expedition” został potentat na
rynku napojów energetycznych Oshee,
a patronem medialnym i merytorycznym
National Geographic Traveler. Patroni
honorowi to Polski Komitet Olimpijski,
Polski Związek Żeglarski i Polska Organizacja Turystyczna. A są jeszcze sponsorzy techniczni: Bare, Bezalin, Suzuki.
Plan wyprawy obejmuje pięć oceanów
i siedem kontynentów. Z zaplanowanych

3,5 roku tylko około roku przeznaczają na
żeglowanie. Co z resztą czasu? Wystarczy
przejrzeć listę rzeczy, które zabierają ze
sobą. Znajdziemy tam: kompresor, sprzęt
nurkowy dla sześciu osób, motocykl Suzuki DR-Z400, dwie paralotnie, rowery
górskie, sprzęt surfingowy i kitesurfingowy, dwa kajaki pneumatyczne, ponton
z silnikiem, trzy komplety sprzętu narciarskiego i snowboardowego. Zwiedzanie, pokazywanie świata i piękna ginącej
przyrody, a wszystko to poprzez sporty
ekstremalne na wodzie, lądzie i w powietrzu – to jest sens tej wyprawy. A że
w składzie załogi będą filmowcy i fotografowie, powinniśmy oczekiwać wspaniałych relacji w prasie i na portalach.
„Oshee” to blisko 16-metrowy kecz
bermudzki o szerokości 4,2 m i zanurzeniu 1,7 m niosący 130 mkw. żagli.
Wyposażenie w generatory energii
elektrycznej: spalinowe, fotowoltaiczne
i hydrodynamiczne, rozbudowaną baterię akumulatorów i odsalarkę wody zapewnia jachtowi całkowitą autonomiczność. Poszycie kadłuba, systemy pomp,
grodzie wodoszczelne oraz najnowszy
sprzęt do komunikacji i nawigacji mają
zapewnić bezpieczeństwo.
Całość prac związanych z przygotowaniem jachtu do realizacji projektu
„Oshee World Expedition” odbyła się
w Stoczni M&W Darłowo. Wygląda na
to, że darłowscy stoczniowcy stają się
specjalistami od remontów i przygotowania do eksploatacji jachtów i żaglowców. Wystarczy wspomnieć „Zjawę IV”,
„Wojewodę Koszalińskiego” czy chociażby niemieckiego „Sigandora”.
Właśnie takie morskie projekty mogą
stać się motorem promocyjnym miasta
i portu Darłowo. Taka też powinna być
turystyczna przyszłość naszego portu –
baza wypraw żeglarskich. Niekoniecznie
od razu dookoła świata, ale chociażby
tych bałtyckich – jedno- lub wielodniowych. Mamy wszelkie ku temu możliwości: od stoczni po mariny. Promujmy
przygodę i realizację marzeń jako filozofię spędzania wolnego czasu.
WA L D E M A R Ś M I G I E L S K I
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PA M I Ę Ć W B YC H O W I E

O Wołyniu na Kaszubach
W

niedzielę 11 lipca 1943 roku
akcja masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej
na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery
(OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię
(UPA) oraz ukraińską ludność cywilną
miała swój punkt kulminacyjny – Polaków zaatakowano w 99 miejscowościach. Rzeź była kontynuowana przez
wiele następnych dni. W Bychowie
oddano hołd ofiarom rzezi w kościele
w Kisielinie i jego obrońcom. Taki napis
widnieje na odsłoniętym i poświęconym
tego dnia dębowym krzyżu, pomniku
cierpienia i pamięci.
Uroczystość odbyła się w Bychowie
na terenie Muzeum Przedmiotów Historycznych i Zapomnianych, co ma swoje
uzasadnienie historyczne i sentymentalne, bowiem dziadek właściciela Muzeum Jacka Bagneckiego, kapral 27. Pułku
Artylerii Lekkiej i strażak Józef Bagnecki,
podczas krwawej niedzieli w Kisielinie
bronił rodaków przed banderowcami,
próbując ugasić ogień przy wejściu na
piętro plebanii, a właściwie budynku poklasztornego, dokąd udało się uciec części zgromadzonych na mszy wiernych.
Uroczystość rozpoczęła się od recytacji patriotycznego wiersza w wykonaniu
Kornelii Krefty oraz kilkuminutowego

Bychowo 11 lipca 2018 roku zgromadziło około 200 osób
z terenu gminy Gniewino oraz bliższych i dalszych okolic
na uroczystość „O Wołyniu na Kaszubach”
upamiętniającą 75. rocznicę krwawej niedzieli.

Fot. Agnieszka Bagnecka, Bernard Neubert

rysu historycznego o Kisielinie i rzezi
wołyńskiej zaprezentowanego przez
nauczycieli historii z SZS w Gniewinie

Fot. Agnieszka Bagnecka, Bernard Neubert
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– Ewę Jankowską i Łukasza Kreftę. Następnie przybyłych przywitał gospodarz
obiektu Jacek Bagnecki, który wspominał ofiary i obrońców z Kisielina. Głos
zabrał również wójt gminy Zbigniew
Walczak.
Dzień 11 lipca 2018 roku w Bychowie
upamiętniał symbolicznie wszystkie
ofiary rzezi wołyńskiej, ale nominalnie
troje bohaterów – Kisielin, Józefa Bagneckiego i 15-letnią wówczas Teresę
Świderską, która wraz z kilkunastoma
odważnymi osobami broniła siebie
i innych, pilnując okien, przez które po
drabinach chcieli wejść oprawcy. Teresa,
obecnie Siedliska, jest mieszkanką gniewińskiej gminy i była obecna na uroczystości w Bychowie. To właśnie na podstawie jej wspomnień oraz książki „Nic
nie jest w porządku” Krzesimira Dębskiego Teatr pod Wieżą z Gniewina przygotował monodram „Kisielin” – scenaZwiązek Miast i Gmin Morskich

Fot. Agnieszka Bagnecka, Bernard Neubert

riusz, scenografia i reżyseria Wioletta
Majer-Szreder. W rolę Teresy wcieliła się
w sposób bardzo realistyczny i przejmujący Marcelina Majer, dostarczając
publiczności nie tylko wiedzy o tamtych
wydarzeniach, o tragicznym ludzkim losie, o przerażających zbrodniach, ale też
wstrząsających przeżyć, emocji i łez. Za-

Fot. Agnieszka Bagnecka, Bernard Neubert
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równo monodram, jak i obecność Teresy
Siedliskiej, zostały przyjęte owacjami na
stojąco.
Bohaterka monodramu – Teresa –
ocalała z rzezi w Kisielinie, nie ocalała
jednak od wspomnień, które, jak sama
powiedziała, tkwią w niej do dziś. Tej
niedzieli w 1943 widziała śmierć znajo-

mych, sąsiadów, zamordowana została
jej jedyna siostra Stasia i zginął na jej
oczach jej ukochany Janek Krupiński,
który dzielnie bronił wejścia na piętro.
Po opuszczeniu Kisielina musiała się
ukrywać, w czym pomagała jej ukraińska rodzina Syrotiuków. W 50. rocznicę
krwawej niedzieli udała się do Kisielina,
by jeszcze raz stanąć na tej ziemi, ale też
podtrzymać pamięć i dać świadectwo
potomkom zamordowanych Polaków.
25 lat później to Kisielin z Wołynia zaistniał w gminie Gniewino.
Poruszająca była także oprawa muzyczna spektaklu – pieśń ukraińsko-polską o polskich ofiarach ludobójstwa
„U susida – Wołyniu, Wołyniu” (słowa
polskie Bogna Lewtak-Baczyńska, muzyka ludowa ukraińska) zaśpiewały
Emilia Warmińska i Maria Witkowska,
a dumkę „Wołyń 1943” Lecha Makowieckiego – Emilia Warmińska przy akompaniamencie Mariusza Królikowskiego.
Głównym inicjatorem i organizatorem uroczystości w Bychowie był
Jacek Bagnecki. Wójt gminy Zbigniew
Walczak uhonorował Teresę Siedliską
statuetką kaszubskiego Stolema symbolizującą nadludzką siłę. Odsłonięcia
i poświecenia krzyża wołyńskiego dokonał ks. dziekan Marian Miotk. Licznie
przybyła również rodzina Teresy Świderskiej. Jej wnuczka Joanna Lewicka
w dowód wdzięczności za zorganizowanie obchodów 75-lecia krwawej
niedzieli wręczyła Jackowi Bagneckiemu „Wspomnienia wojenne Teresy
Świderskiej”. Obecni byli także księża
Robert Mayer z Kostkowa i Krzysztof
Stachowski z Żarnowca, dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Mirosław Kuklik,
radni gminy Gniewino, Koło Gospodyń
Wiejskich z Rybna, Stowarzyszenie
im. Kapitana Antoniego Rymszy z Choczewa, Stowarzyszenie Militarni Gniewino, sołtysi, nauczyciele i młodzież
ze szkoły w Gniewinie oraz mieszkańcy
gminy i powiatu, a także potomkowie
Wołynian z Gdyni. Degustację wyśmienitych potraw kresowych przygotowało sołectwo Tadzino z sołtys Anną
Munch, a ciasto – Gabriela Niedbała
z Gniewina. Kaszubskie pieśni grała
Szczypior Kapela.
W. M .
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FA L A N I E T Y L KO N A W O D Z I E

Koncertowe
lato w gminie
Jastarnia

U

dana zeszłoroczna edycja koncertowego lata w Jastarni sprawiła,
że mieszkańcy i turyści oczekiwali atrakcji na zbliżonym poziomie artystycznym i w swoich oczekiwaniach
się nie zawiedli, wszak otrzymali paletę
muzycznych barw, trafiających w różne
gusta odbiorców.
Muzyczną podróż zaczęliśmy w towarzystwie ikony polskiego rocka Małgorzaty Ostrowskiej, która wraz z zespołem uświetniła jubileusz nadania praw
miejskich Jastarni. Artystka zaprezentowała swoje największe przeboje. Słuchacze zgromadzeni w Porcie Rybackim
otrzymali porcję sentymentalnych przeżyć z wyjątkowych artystycznie lat 80.
Następnie wystąpił zespół happysad, który szuka muzycznych inspiracji
w alternatywnych źródłach tego gatunku.
Historycznym wydarzeniem na
muzycznej mapie Jastarni był koncert
legendy polskiego rapu Adama Ostro-
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Tegoroczny sezon letni był dla mieszków gminy Jastarnia
wyjątkowy, gdyż wiązał się z obchodami 45. rocznicy nadania
praw miejskich. Z tego powodu przygotowana oferta wydarzeń
kulturalno-rozrywkowych miała różnorodny charakter, jednak
jej flagowymi elementami były koncerty realizowane
w ramach projektu „Jastarnia na fali”.
wskiego, znanego szerszej publiczności
jako O.S.T.R., który świetnie zbudował
relacje z odbiorcami, będącymi ważnym
elementem artystycznego przekazu.
Natomiast mieszkańcy Kuźnicy bawili
się w rytmie wakacyjnych przebojów,
w ramach akcji „Muzyka ratownika”.
Muzyczne lato w Jastarni nie mogło
odbyć bez mocnego akcentu muzyki
tanecznej. Summer Amber Festival dostarczył uczestnikom niezapomnianych
wrażeń. Były one możliwe m.in. dzięki
zespołom: After Party, D-Bomb, Freaky
Boys, Red Queen i The Brothers. Dodatkową atrakcje stanowiły wybory Bursztynowej Miss Polski 2018.

Kulminacją artystycznych emocji był
występ Grzegorza Hyżego, który każdego roku dostarcza swoim fanom ogromny przebój. Jastarnia mogła przenieść się
w wyjątkowy świat dźwięków dzięki takim utworom jak: „Pod wiatr”, „O Pani!”,
„Noc i dzień” i „Niech pomyślą, że to ja”.
Słuchacze spragnieni kontaktu z kulturą wysoką przeżyli ucztę ze słowem
w towarzystwie zespołu Raz, Dwa Trzy,
który od wielu lat raczy ich wyjątkowymi
tekstami w nieoczywistych aranżacjach.
Udanym zwieńczeniem koncertowego lata był występ Tomasza Stockingera,
który przedstawił dawne, ponadczasowe przeboje.

Związek Miast i Gmin Morskich

W I Z Y T Ó W KA G M I N Y

Promenada Przyjaźni
w Mielnie – otwarta!
We wrześniu ubiegłego roku gmina Mielno otrzymała dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 projektu
pn. Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie, zakładającego odbudowę promenady
w mieście. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 4 029 517,36 zł; z czego
1 668 586,88 zł stanowiło unijne wsparcie. Inwestycję zrealizowano w ekspresowym
tempie, bo przez trzy miesiące. Burmistrz Mielna Olga Roszak-Pezała obiecała mieszkańcom
i wczasowiczom spacery nową promenadą jeszcze podczas tych wakacji. I słowa dotrzymała.

Na

początku słonecznych wakacji oficjalnie i uroczyście przecięto wstęgę, symbolicznie
zamykając całość inwestycji na którą od
kilku dekad czekali dosłownie wszyscy.
– To było wielkie wyzwanie – puentuje
Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.
– Projekt był złożony i kilkuetapowy. Realizowaliśmy go konsekwentnie od ponad
czterech lat, posiłkując się w każdej jego
fazie finansowaniem zewnętrznym. I tak
w 2014 roku dzięki 85 proc. dofinansowania z funduszy Programu Operacyjnego
RYBY 2007-20103 udało się nam przebudować zejścia na plażę przy ulicy Orła
Białego, Chmielnej i Mickiewicza, tworząc
trasy widokowe i rampy. Drugi etap rewitalizacji promenady objął przejścia na plażę od ulic Słonecznej w Mielnie i Pogodnej
w Unieściu. I wreszcie ostatni tegoroczny
odcinek prac, który dopełnił efektownie
całość projektu. Łącznie ten nowy całoroczny produkt turystyczny, którym
niewątpliwie jest mieleńska promenada,
kosztował ponad 7, 6 miliona złotych.
Mieleńska Promenada Przyjaźni, bo
tak brzmi jej pełna historyczna nazwa,
powstała w 1908 roku. Pierwotnie miała
ona funkcję ochronną wobec przybrzeżnych wydm – umacniała i zabezpieczała
brzeg przed niszczycielskim działaniem fal
morskich. Z czasem turyści wypoczywający w Mielnie upodobali sobie to miejsce
na spacery i... tak już zostało. W latach 80.
ubiegłego wieku sztorm o wyjątkowej sile
rozerwał wydmy a wraz nimi ciąg spacerowy. W tym roku w ramach ostatniego
etapu połączono dwa istniejące odcinki,
zabrane przez żywioł, w jedną całość.
CZAS MORZA 3 (76) wrzesień 2018

Istniejące i zrewitalizowane we wcześniejszych latach zejścia na plażę przy ul. Orła
Białego, Chmielnej i Mickiewicza zostały
scalone kładkami na stalowych palach
tuż przed czołem wydmy. Kładki mają
długość ok. 300 metrów i dzięki nim promenada wydłużyła się do prawie 2 kilometrów. Władze gminy Mielno wierzą, że
promenada stanie się ważnym elementem
integrującym całe miasto Mielno, gdyż
można teraz nią spacerować od centrum
do Unieścia. Oprócz kładek wykonane zostało oświetlenie całości promenady oraz
pojawił się nowy element, tj. tablice promujące atrakcje wszystkich miejscowości
w całej gminie. Tablice są swoistą galerią
grafik, które wykonał współpracujący
z Mielnem od kilku lat Tomasz Żuk, artysta,
który tworzy pod pseudonimem Cukin.
M I R O S Ł AWA D I W Y K- K O Z A
URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
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ŻEGLARSKIE WĘDRÓWKI

Śladem patrona
królewskiego miasta
W 1382 r. na darłowskim zamku przyszedł na świat Bogusław, który wkrótce przyjął
imię Eryk i objął królestwa Norwegii, Danii i Szwecji (włączając w to tereny dzisiejszej
Finlandii, Islandii i Grenlandii). Po kilkudziesięciu latach rządów i detronizacji, przed
powrotem do Darłowa, osiadł na 10 lat na zamku Visborg w Visby na Gotlandii (Szwecja).

Z

amek (a właściwie ruiny, które
z niego zostały) stał się celem żeglarskiej wyprawy kilku mieszkańców Darłowa. Tym rejsem chcieli oddać
honory najsłynniejszemu mieszkańcowi
Darłowa, władcy Skandynawii i zarazem
twórcy i przywódcy Unii Kalmarskiej.
Zresztą miejsce zawarcia unii – zamek
w Kalmarze – było przystankiem w tym
rejsie.
Takie niebanalne wyprawy i podróże
w głąb historii, do zarania dziejów swoich miejscowości lub śladem słynnych
mieszkańców tworzą poczucie jedności

i wspólnoty współczesnych. Darłowianie
to rozumieją i dlatego już planują przyszłoroczny rejs z Darłowa do Helsingøru,
na zamek Krogen – kolejne dzieło ostat-

niego wikinga Bałtyku. Obowiązkowym
przystankiem będzie Kopenhaga, którą
urodzony darłowianin – Eryk I Pomorski
ustanowił stolicą Danii.

Fot. Waldemar Śmigielski, Paweł Krakowiak

Fot. Waldemar Śmigielski, Paweł Krakowiak
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Fot. Waldemar Śmigielski, Paweł Krakowiak
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L ATAW C O WA Ł E B A

Międzynarodowe latanie
P

W dniach od 31 sierpnia do 2 września 2018 roku już po raz
ósmy przyjechali do Łeby pasjonaci latawcowego latania,
aby wspólnie oddać się tej pasji podczas Międzynarodowego
Festiwalu Latawców. Nadmorski kurort odwiedziło
ponad 24 przedstawicieli z różnych państw.

ierwszego dnia festiwalu w godzinach popołudniowych spod Szkoły
Podstawowej w Łebie, a następnie
łebskim deptakiem wyruszyli członkowie
poszczególnych zespołów latawcowych.
Kolorowy korowód przemaszerował ulicami miasta w stronę Rybackiego Centrum Kultury i Formacji Boleniec. Tam
oficjalnie powitano grupy latawcowe
oraz zaproszonych gości.

Fot. Michał Sałata

Warto wspomnieć, że jeden z korytarzy łebskiej podstawówki będzie udekorowany i poświęcony latającym modelom na długie lata. Mamy nadzieję, że
dzięki temu tradycja puszczania latawców w Łebie nie zagaśnie i będzie żywa.
Wiatr w drugim dniu festiwalu pozwolił na wypuszczenie latawców gigantów. Całe niebo nad plażą zostało przysłonięte przez ogromne latające ryby,
ośmiornice, turbiny, koty, tygrysy i wiele
innych latających stworów.
Ten niesamowity widok przyciągnął
tłumy plażowiczów. W sobotni wieczór
miał miejsce pokaz latawców do lotów
nocnych.
Fot. Michał Sałata
CZAS MORZA 3 (76) wrzesień 2018

M I C H A Ł S A Ł ATA
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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

