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W NARODOWYM MUZEUM MORSKIM W GDAŃSKU
100 lat temu, równolegle
z odzyskiwaniem niepodległości przez nasz kraj, rodziła się
Polska Marynarka Wojenna.
Wówczas, 28 listopada 1918 r.
Józef Piłsudski wydał dekret
powołujący Marynarkę
Wojenną.

„Uzbrojone
rzeki. Flotylle
Niepodległej”

F

ormujące się państwo polskie nie
miało jeszcze dostępu do morza i dlatego Marynarka Wojenna
powstawała na polskim śródlądziu,
a pierwszymi akwenami jej działań były
rzeki – Wisła, Pina i Prypeć.
Od 1 grudnia 2018 roku Narodowe
Muzeum Morskie w Gdańsku zaprasza
do siedziby głównej, do Spichlerzy na
Ołowiance, na wyjątkową wystawę
czasową: „Uzbrojone rzeki. Flotylle
Niepodległej”. Wystawa zorganizowana w 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości przedstawia początki
Polskiej Marynarki Wojennej. Patronat
honorowy nad wystawą objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Autorami koncepcji i scenariusza
wystawy są Patryk Klein, Jadwiga Klim,
Radosław Paternoga i Wojciech Ronowski z Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku.
Wystawa „Uzbrojone rzeki. Flotylle
Niepodległej” ma zróżnicowaną formę:
tradycyjnym środkom narracji, jak teksty
czy ilustracje, oraz oryginalnym zabytkom towarzyszyć będą projekcje filmowe, aplikacje i animacje. – Za pomocą
animacji przedstawiamy akwen działań
flotylli rzecznych w wojnie polsko-bolszewickiej i wojnie 1939 r. – mówi
Jadwiga Klim. – Wystawie towarzyszy
też program edukacyjny: planujemy
specjalne wydarzenia w rocznicę ważnych wydarzeń w historii polskich flotylli
rzecznych.
Rozkaz o utworzeniu Marynarki Wojennej wydał 28 listopada 1918 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski. Polska
nie miała jednak wówczas dostępu do
morza. Marynarka Wojenna zaczęła
więc tworzyć się nad polskimi rzekami.
30 listopada 1918 r. otrzymała jako bazę
port w Modlinie u zbiegu Narwi i Wisły,
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a 23 grudnia 1918 r. utworzono tam
Flotyllę Wiślaną. W Modlinie powstała
również pierwsza stocznia marynarki,
pierwsza szkoła marynarzy oraz Batalion Morski – jednostka kadrowa dla
przyszłych oddziałów morskich. Flotylla
Wiślana wzięła ofiarny udział w wojnie

polsko-bolszewickiej 1920 r., a utworzona wiosną 1919 r. Flotylla Pińska –
w ofensywie kijowskiej. Po zakończeniu
wojny o niepodległość to właśnie Flotylla Pińska (od 1931 r. Flotylla Rzeczna)
zaczęła stopniowo przejmować ciężar
DOKOŃC ZENIE NA STRONIE 6
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»

NAUTILUS – OCEANARIUM I LAGUNA

Znamy datę otwarcia
Rekiny i inne egzotyczne zwierzęta (łącznie ponad 160 gatunków), Ameryka Południowa
na wyciągnięcie ręki, nowa przestrzeń do wypoczynku dla mieszkańców i atrakcje dla turystów
z zagranicy – to wszystko wkrótce będzie miała do zaoferowania gdańska Letnica. Rozpoczyna
się budowa Oceanarium Nautilus Gdańsk – największego obiektu w Europie.

N

autilus Gdańsk będzie nowoczesnym obiektem edukacyjno-rozrywkowym, należącym do
największych w Europie – jego całkowita powierzchnia wyniesie ponad
50 tys. mkw. Imponujący kompleks
będzie składał się z multimedialnego
oceanarium, egzotycznej laguny, świata wirtualnej rzeczywistości oraz hotelu z zapleczem konferencyjnym i galerią medyczną. Oferta spędzania czasu
wolnego zostanie także wzbogacona
o gastronomię, handel i drobne usługi.
– Obiekty takie jak Nautilus pełnią
wiele ról – tworzą przestrzeń do spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, przyciągają turystów, napędzają
lokalną gospodarkę i przyczyniają się
do rozwoju kolejnych inwestycji w miastach, w których funkcjonują – mówił
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Marek Nowara, prezes PFI Future, podczas oficjalnej prezentacji dotyczącej
realizacji inwestycji, która odbyła się
12 października br.
Konsorcjum PFI Future będzie odpowiadać za realizację w partnerstwie
publiczno-prywatnym z właścicielem
stadionu – spółką Arena Gdańsk – na
podstawie konkursu rozstrzygniętego w 2017 roku i umowy inwestycyjnej podpisanej w kwietniu 2018 roku.
Inwestycja jest elementem projektu
„Letnica 3.0”, kolejnego etapu rewitalizacji i uatrakcyjnienia dzielnicy.
– Chcemy, aby Gdańsk sięgał po
więcej, by stawał się coraz lepiej rozpoznawalną, ale i rozwijającą się
w sposób zrównoważony destynacją
turystyczną. By stał się numerem jeden wybrzeża Bałtyku. Liczę, że nasza

inwestycja przyczyni się do takiego
właśnie rozwoju Gdańska – podkreślał
M. Nowara.
Tematem przewodnim obiektu będzie Ameryka Południowa, a inwestor
obiecuje całkowicie nowy format zwiedzania oparty o „przeżycia” i dobre
emocje tworzone podczas odwiedzin.
Otwarcie Nautilus Gdańsk zaplanowane jest na koniec 2022 roku.
W pierwszym etapie zostanie wykonane oceanarium, w następnym egzotyczna laguna, hotel i galeria medyczna. Szacowany całkowity koszt
inwestycji wyniesie 450 mln złotych.
To nie koniec spektakularnych zmian
w Letnicy. Rozbudowuje się także AmberExpo, siedziba Międzynarodowych Targów Gdańskich. Tuż obok powstaną nowa
hala targowa oraz hotel. W początkowej »
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„Uzbrojone rzeki. Flotylle Niepodległej”
DOKOŃC ZENIE ZE STRONY 4

» ochrony granic państwa. Oprócz funkcji

militarnej pełniła ona również inną istotną rolę, będąc największym pracodawcą
i stanowiąc ważny ośrodek polskości na
dalekim Polesiu. Dla służących w jej szeregach żołnierzy była szkołą patriotyzmu, a dla mieszkańców Pińska i Polesia
– symbolem trwania państwa polskiego
na tamtych terenach. – Na wystawie pokazujemy tę państwotwórczą rolę flotylli
rzecznych. Klamrą spinającą opowieść
o początkach Marynarki Polskiej są dramatyczne epizody wojny obronnej we
wrześniu 1939 r.: zbrodnia w Mokranach
i zatopienie w Modlinie kutra uzbrojonego „KU 30”. – mówi Wojciech Ronow-

ski, jeden z autorów koncepcji wystawy.
– W prologu sięgamy do działalności
morskiej Jagiellonów: utworzenia
w 1517 r. floty kaperskiej i w 1568 r.
– Komisji Morskiej, odpowiedzialnej
za powstanie floty wojennej, sądownictwa morskiego i realizację polskiej
polityki na morzu. W działalności odrodzonego państwa polskiego widoczne są analogie do poczynań ostatnich
Jagiellonów: potrzeba zbudowania silnej floty wojennej, administracji morskiej oraz gospodarczego zaplecza dla
rozwoju handlu morskiego – dodaje
Wojciech Ronowski.
– Przygotowanie wystawy o Flotylli Wiślanej i Flotylli Pińskiej okazało

się trudniejsze, niż początkowo zakładaliśmy – mówi Jadwiga Klim. – Ze
względu na samozatopienie okrętów
we wrześniu 1939 r. i trudne losy ich
spieszonych załóg, do czasów współczesnych zachowało się stosunkowo
mało zabytków i pamiątek. Są one
rozproszone pomiędzy muzeami, kolekcjonerami i rodzinami marynarzy
słodkich wód. Duża część pozostała za
naszą wschodnią granicą. Wypożyczenie niektórych na naszą wystawę było
możliwe dzięki życzliwości wielu instytucji i osób prywatnych, dzięki którym
między innymi ta wystawa powstała.
NMM

NAUTILUS – OCEANARIUM I LAGUNA

Znamy datę otwarcia
» fazie projektu znajduje się także łącznik

pomiędzy MTG AmberExpo a Stadionem Energa Gdańsk. Obiekt o roboczej
nazwie „Żagiel” ma być wielofunkcyjnym kompleksem, również o charakterze użyteczności publicznej. Mają być
w nim organizowane imprezy branżowe
dla gości. Zakładana jest również strefa
publicznie dostępna – być może teatr
lub filharmonia – a także główne foyer
łączące wejście od strony MTG z wejściem Stadionu Energa Gdańsk.
Letnica ma się również wzbogacić
o sześć nowych boisk – dwa ze sztuczną
nawierzchnią, cztery z naturalną.
Łączny obszar nowych inwestycji
realizowanych w ramach projektu „Letnica 3.0” obejmie ponad 238500 mkw.
Jak przewidują zarówno władze miasta, jak i inwestorzy, nowe inwestycje przyciągną nowych mieszkańców
– szacowana liczba w perspektywie
najbliższych lat wynosi 10-15 tysięcy.
Dla porównania pod koniec 2004 roku
tę dzielnicę Gdańska zamieszkiwało
1840 osób.
– Letnica na początku tego stulecia wymagała od nas większego
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zainteresowania. Momentem przełomowym dla tej części Gdańska była
decyzja o ulokowaniu tu Stadionu
Energa Gdańsk wybudowanego z okazji Euro2012. Jednak atrakcyjność Letnicy budowana jest obecnie nie tylko
przez stadion – komentuje prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz. – Dzięki budowie tunelu pod Martwą Wisłą
Letnica jest dzielnicą świetnie zlokalizowaną, z bezpośrednim wyjazdem
na obwodnicę. Miasto pozyskało z Unii
Europejskiej, a także przeznaczyło
z własnego budżetu ogromne środki na
rewitalizację i odnowienie budynków
mieszkalnych, chodników oraz dróg
dojazdowych, zbudowaliśmy także
nową siedzibę Międzynarodowych Targów Gdańskich. Teraz czas na kolejne,
odważne kroki. Jestem przekonany, że
zaprezentowane dzisiaj plany, na czele
z nowoczesnym ompleksem Nautilus
Gdańsk, przyczynią się do zarówno
jeszcze szybszego rozwoju dzielnicy
Letnica, jak i całego miasta.
A G ATA O L S Z E W S K A
W W W. G D A N S K . P L
Związek Miast i Gmin Morskich

B U R S Z T Y N B A ŁT YC K I . T R A D YC J A I I N N O WA C J A 2 . 0

To

kolejny przystanek gdańskiej
wystawy dotyczący bursztynu
na mapie Europy – po odwiedzinach w Mediolanie i w gmachu
Tour & Taxis, które uznawane jest za jedno
z najbardziej prestiżowych miejsc wystawienniczych w Belgii, ekspozycja „Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja 2.0”
powróciła do Brukseli. Ściśle – zawitała
do Parlamentu Europejskiego, gdzie
można ją było oglądać od 4 do 6 grudnia
2018 r., z inicjatywy i na koszt Janusza
Lewandowskiego.
W Sali Józsefa Antalla w Parlamencie Europejskim eksponowanych było
kilkaset prac – wśród nich wiele nagradzanych i wyróżnianych podczas największych na świecie targów Amberif
i Ambermart oraz w międzynarodowych
konkursach wzorniczych.
– Postawiliśmy na bursztyn jako
wizytówkę Gdańska i Polski oraz sposób, by opowiedzieć o tym, że jesteśmy
miastem nowoczesnym, a jednocześnie
przywiązanym do naszych wielowiekowych tradycji – tłumaczą kuratorzy
wystawy: profesor Sławomir Fijałkowski
z Wydziału Architektury i Wzornictwa
ASP w Gdańsku oraz Robert Pytlos, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. bursztynu.
W ramach ekspozycji zwiedzający
mogli podziwiać możliwości artystyczne i użytkowe bursztynu bałtyckiego w ośmiu tematycznych ujęciach.
„Wiedza o bursztynie” prezentowała
naturalne okazy bursztynu i inkluzje.
W dziale „Cytaty natury” znalazła się
biżuteria o naturalnych formach, z minimalną ingerencją w strukturę bursztynu.
„Ekskluzywne rzemiosło” podkreślało
związek między pracami współczesnych
artystów i tradycjami rzemieślniczymi
sięgającymi XVI i XVII wieku. W dziale
„Sztuka współczesna” znalazły się natomiast obiekty na wysokim poziomie
wzorniczym i ekskluzywne.
Pod hasłem „Innowacyjny design”
prezentowane były z kolei prace studentów Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, które powstały w ramach
projektu Trend Book oraz kolekcje pokazywane na Gali Mody i Bursztynu Amber Look w dziale „Moda na bursztyn”.
W siódmym dziale „Bursztyn po II wojnie” znalazła się biżuteria z bursztynem
CZAS MORZA 4 (77) grudzień 2018

Z Gdańska
do Parlamentu
Europejskiego
Kolekcję z gdańskiego Muzeum Bursztynu można podziwiać
w Brukseli. W Parlamencie Europejskim na trzy dni stanęła
ekspozycja „Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja 2.0”. Na
wystawie znalazły się zbiory muzealne, a także m.in. korona
Miss Polonia i bransoletka Michelle Obamy.

fot. Katarzyna Karolina Socha

bałtyckim z drugiej połowy XX wieku
wyprodukowana przez nieokreślone
wytwórnie z kolekcji prof. Ireny Huml ze
zbiorów Galerii Sztuki w Legnicy.
W ramach wystawy pokazana została także kolekcja Baltic Amber DNA
Brussels – Gdańsk 2018 autorstwa
Alaina Roggemana i Delphine Perrache
przy współpracy Anity Dmowskiej. Nie
zabrakło także nowoczesnych aranżacji,
multimedialnych prezentacji i animacji.
Dyrektorem artystycznym wystawy
„Bursztyn bałtycki. Tradycja i innowacja 2.0” jest Małgorzata Gliwińska-Radwańska.

Wystawę zorganizowało Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku we
współpracy z Muzeum Bursztynu Muzeum Gdańska, Akademią Sztuk Pięknych
w Gdańsku, Krajową Izbą Gospodarczą
Bursztynu, Stowarzyszeniem Twórców
Form Złotniczych oraz Galerią Sztuki
w Legnicy. Partnerami są Związek Miast
i Gmin Morskich, Związek Rzemiosła
Polskiego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Międzynarodowe
Targi Gdańskie, Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Promocji Wzornictwa.

fot. Katarzyna Karolina Socha
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WYPOCZYNEK I REKREACJA

Kulturalna przystań
żeglarska w Błotniku
Zarządzanie przystanią żeglarską w Błotniku
i obsługa żeglarzy to niejedyny kierunek
działań podejmowany przez gminę
Cedry Wielkie – właściciela obiektu.

Na

równi z zadowoleniem klientów przystani żeglarskiej z profesjonalnej obsługi traktowane jest zaspokojenie potrzeb społecznych, w tym edukacji
i rozrywki. W trakcie sezonu żeglarskiego na terenie przystani
odbywa się dużo imprez, których gmina Cedry Wielkie jest organizatorem lub współorganizatorem.
Wydarzenia żeglarskie na terenie gminy Cedry Wielkie stają
się już tradycją, dlatego też również w roku 2018 nie zabrakło
bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej przyciągającej rzesze
mieszkańców i turystów.
Już w marcu odbyła się impreza motoryzacyjna – 4. Rajd
Żuławski. Była to pierwsza runda cyklu Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Pomorza oraz pierwsza runda cyklu Rajdowy Samochodowy Puchar Warmii i Mazur. Zawodnicy
sklasyfikowani byli w dwóch kategoriach: Rajd Okręgowy
(RO) i SuperKJS (SKJS). W wydarzeniu wzięło udział łącznie
26 zawodników.
Kolejnym marcowym wydarzeniem był Piknik wędkarski
– spławikowe zawody o puchar wójta gminy Cedry Wielkie.
Wydarzenie to cyklicznie przyciąga coraz więcej miłośników
połowów wędkarskich.
Okres wakacyjny zainaugurowany był koncertem Edyty Geppert w ramach imprezy pn. „Palinocka Żuławska”. 23 czerwca
2018 r. odbyła się plenerowa impreza stanowiąca wizytówkę
podejmowanych przez gminę działań w zakresie promocji kultury i sportu.
W lipcu odbyła się kolejna impreza plenerowa – koncert
Wojciecha Gąssowskiego. Dedykowana przede wszystkim
seniorom, skupiła zainteresowanie wszystkich grup wiekowych.
Również w lipcu na wodach Martwej Wisły przy przystani
żeglarskiej w Błotniku odbyły się I Żuławskie Regaty Łodzi Smoczych. Wystartowały najlepsze drużyny z całej Polski.

Imprezy organizowane przez gminę Cedry Wielkie cieszą się
dużym zainteresowaniem, co potwierdza frekwencja uczestników, natomiast dla organizatorów to dowód na konieczność kontynuacji cyklicznych imprez na przystani żeglarskiej w Błotniku.
Poza tymi, które na stałe się wpisały w kalendarz kulturalny, w 2018 r. odbyły się również inne wydarzenia: m.in.
Zlot Związku Harcerstwa Polskiego – Gdańsk 2018, wymiana
międzynarodowa szkółek żeglarskich Cedry Wielkie – Ragusa (Włochy, Sycylia), regularne zajęcia żeglarskie i rejsy dla
dzieci i młodzieży, obozy żeglarskie w ramach porozumienia
trójstronnego gmin Cedry Wielkie, Przywidz, Trąbki Wielkie;
Weekend za Pół Ceny – „Rozsmakuj się w Metropolii”, Dni Otwarte Funduszy Unijnych.
Jak widać, kalendarz wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych
jest niezwykle bogaty. Organizatorzy serdecznie zapraszają do
gminy Cedry Wielkie i na przystań żeglarską w Błotniku. Szczegóły dotyczące wydarzeń na kolejny rok dostępne są na stronie
internetowej www.cedry-wielkie.pl.

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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KO N F E R E N C JA W DA R Ł O W I E
8 listopada 2018 r.
w Darłówku Wschodnim
odbyła się konferencja
poświęcona podsumowaniu
akcji przeprowadzonej
w nadmorskich
miejscowościach polskiego
wybrzeża – Korytarze
Życia. Konferencję otworzył
Waldemar Śmigielski, delegat
Darłowa oraz burmistrz
Arkadiusz Klimowicz,
a w imieniu Związku Miast
i Gmin Morskich – Grzegorz
Walczukiewicz, dyrektor Biura.

P

ierwsza część konferencji poświęcona była podsumowaniu akcji Korytarze Życia 2018 – projektu realizowanego przez 12 gmin w sezonie letnim
2018. W projekcie, w ramach współpracy
z agencją reklamową Neolit Media z Warszawy, wzięły udział następujące gminy:
Darłowo, Dziwnów, Mielno, Międzyzdroje, Puck, Trzebiatów, Ustronie Morskie,
Świnoujście, Gdańsk, Sopot, Hel, Kołobrzeg. Łukasz Malinowski z Neolit Media
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Korytarze Życia
i bezpieczeństwo
nad wodą
– podsumowanie
przedstawił raport z realizacji projektu.
Dyskusja, jaka wywiązała się w odpowiedzi na zaprezentowany raport, pozwoliła
sprecyzować kilka ogólnych wniosków
odzwierciedlających doświadczenia z realizacji projektu w 2018 roku.
Skala akcji: przedstawiciele gmin
podkreślali fakt zbyt małej, w stosunku
do zakładanych potrzeb, liczby otrzymanych parawanów, które miały wyznaczać Korytarze Życia. Akcja była pozytywnie odbierana przez plażowiczów,
jednak warunkiem „zauważenia” akcji
przez turystów korzystających z plaży
musi być więcej parawanów.

Terminowość akcji: zwrócono uwagę, że parawany, jak również stroje dla
ratowników i inne materiały informacyjne były dostarczone zbyt późno, często
w trakcie sezonu, a powinny być przekazane najpóźniej na przełomie maja
i czerwca.
Jakość: powszechnie podkreślano złą
jakość nadruku na strojach dla ratowników, natomiast regulaminy powinny być
bardziej przejrzyste i czytelne.
Kampania informacyjna: ponieważ
akcja jest bardzo dobrze przyjmowana
przez społeczeństwo, projekt powinien
być kontynuowany, jednak wymaga »
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Korytarze Życia i bezpieczeństwo
nad wodą – podsumowanie
» lepszego nagłośnienia w mediach. Ma-

jąc do dyspozycji dobrego sponsora,
przeprowadzenie skutecznej kampanii nie powinno stanowić większych
problemów. Należy również mocniej
reklamować tę akcję w mediach społecznościowych oraz innych kanałach
komunikacji publicznej i to już w okresie
poprzedzającym rozpoczęcie letniego
sezonu.
Komunikacja: gminy muszą być z wyprzedzeniem poinformowane o sposobie
przystąpienia do projektu, a wszelkie
wydatki muszą być wcześniej wprowadzone do samorządowych budżetów.
Ogólnie wymagana jest sprawniejsza komunikacja dotycząca realizacji projektu.
Do dyskusji włączyli się także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Apoloniusz Kurylczyk, wiceprezes
ZWOPR, przypomniał o pomysłodawcy
Korytarzy Życia – Piotrze Domaradzkim
z Urzędu Morskiego ze Szczecina i wyraził podziw, że pomysł ten został tak
szybko zrealizowany. – Jako ratownicy
mamy sygnały z plaż, że akcja dobrze
spełnia swoje zadanie, wymaga jednak
zdecydowanie większego nagłośnienia
– podkreślił A. Kurylczyk. Z kolei Tomasz Zalewski, prezes ZWOPR, zwrócił
uwagę na inny aspekt realizacji projektu
– postulował, by rozkładanie parawanów gminy powierzały innym służbom
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niż ratownikom. – Jest to dodatkowe
zadanie dla ratownika, który powinien
skupiać się na swoich zasadniczych zajęciach – mówił. Wniósł propozycję,
aby włączyć do realizacji tego projektu
urzędy morskie i spróbować usankcjonować Korytarze Życia w taki sposób, jak
miało to miejsce w przypadku skuterów

wodnych i zasad ich używania na terenie
kąpielisk morskich.
W odpowiedzi na ten postulat głos
zabrał Łukasz Malinowski z Neolit Media,
który zakwestionował zarzut o nadmiernym obarczaniu ratowników zadaniami,
podkreślając, że to również ratownicy
byli autorami tego pomysłu i projektu.
Każda plaża jest inna i ma inną specyfikę, trudno jest z góry ustalić jeden schemat organizacyjny akcji.
Wszyscy zgodnie podsumowali, że
akcja jest potrzebna, ale wymaga korekt
techniczno-organizacyjnych, większego
nagłośnienia oraz lepszej komunikacji.
Podsumowaniem pierwszej części
konferencji było wystąpienie Łukasza
Iwańskiego z Gdańskiego Ośrodka Sportu – partnera konferencji. W ramach
prezentacji Ł. Iwański przedstawił dobre praktyki w zarządzaniu kąpieliskami
w Gdańsku.
Druga część konferencji poświęcona była problemowi bezpieczeństwa
nad wodą. Uczestnicy konferencji zapoznali się z działaniami dotyczącymi
Związek Miast i Gmin Morskich
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profilaktyki utonięć dzieci podczas letniego wypoczynku przedstawionymi
przez Krystiana Paruzela, przedstawiciela Ratownictwa Wodnego Darłowo. Nie
bez echa pozostał wypadek z minionego
lata, kiedy to podczas wypoczynku nad
wodą w Darłowie utonęło rodzeństwo.
Temat stał się podstawą do szerszej dyskusji na temat roli i postrzegania funkcji
ratownika nad wodą. Przedstawiciele
gmin zgodnie stwierdzili, że wśród plażowiczów ciągle jest zbyt niska świadomość zagrożeń związanych z kąpielami
w morzu, które są zdecydowanie bardziej nieprzewidywalne od kąpieli w basenie czy innym zamkniętym akwenie.
Wykorzystując media społecznościowe
i kampanie reklamowe, należy dążyć do
podniesienia autorytetu ratownika oraz
wzrostu odpowiedzialności rodziców za
bezpieczeństwo dzieci. Głos zabrał również były delegat ZMiGM Tomasz Bobin,
który nawiązując do ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, przypomniał, że zgodnie z zapisami tej ustawy za zdarzenia
nad wodą odpowiadają prezydent, burmistrz czy wójt, dlatego tak ważną rolą
samorządu jest podejmowanie działań,
dzięki którym w walce o bezpieczeństwo
ratownik nie pozostanie osamotniony.
Leszek Paszkowski, dyrektor GOS, dołączył do grona postulujących o wzmocCZAS MORZA 4 (77) grudzień 2018

nienie autorytetu ratowników, z kolei
Artur Dąbkowski z Kołobrzegu podkreślił
aspekt dużej rotacji wśród ratowników.
Często są to osoby zatrudniane sezonowo, które nie znają specyfiki pracy nad
morzem.
Tomasz Zalewski, prezes ZWOPR, zaoferował chęć dalszej współpracy z gminami nadmorskimi oraz ze Związkiem
Miast i Gmin Morskich. – Złożyliśmy
odpowiednie wnioski do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
oraz wojewody zachodniopomorskiego.
Teraz zwracam się z prośbą o poparcie
naszych działań. W województwie zachodniopomorskim mamy do czynienia
ze wzrostem utonięć w morzu, a my
jesteśmy niedoinwestowani. Uważam,
że nie tylko akcja Korytarze Życia powinna być kontynuowana, ale także walka
o świadomość, że każdy falochron to
miejsce zagrożenia, dlatego powinny być
one dobrze oznaczone, zgodnie z międzynarodową standaryzacją. Podobnie
jak oznakowanie zejść na plażę powinno
być spójne na całym Wybrzeżu, żeby
w przypadku wzywania pomocy nie
było problemów z identyfikacją miejsca.
Gdyby zejścia na plażę były ponumerowane w sposób jednolity i ciągły dla całego pasa nadmorskiego, łatwiej byłoby
ustalić miejsca wypadków – podkreślał
T. Zalewski.

Maria Adamczyk (ZWOPR) zaprezentowała aplikacje Ratunek i Ratownik.
Pierwsza z nich, Ratunek, jest do pobrania ze sklepu Play, natomiast aplikacja Ratownik jest jeszcze w fazie testów. Są to
bardzo przydatne aplikacje ratujące życie.
Aplikacja Ratunek jest jedyną zaaprobowaną i dołączoną do systemu powiadamiania o zgłoszeniu wypadku używanego przez ochotnicze służby ratownicze.
W trakcie zgłoszenia wypadku podaje
dokładną lokalizację osoby dzwoniącej.
Dzięki zastosowaniu tej aplikacji ratownicy wiedzą, gdzie udać się z pomocą,
udzielą jej więc szybciej i skuteczniej.
Podczas dyskusji przedstawiciele
gmin mówili o swoich doświadczeniach związanych z zabezpieczeniem
wypoczynku nad wodą. Podsumowując spotkanie, uczestnicy wypracowali
wniosek, że należy zwrócić się do odpowiednich władz o wsparcie ustawowe,
należy także skorzystać z doświadczeń
ratowników, aby wypracować najlepsze schematy działania. Ideałem byłoby
wypracowanie jednego rozwiązania systemowego wspólnego dla gmin, a przy
pozyskaniu dobrego sponsora mocne
nagłośnienie tego tematu. Byłoby niezwykle cenne włączenie się do akcji
wszystkich nadmorskich gmin.
S Y LW I A L A M E N T
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Forum Gospodarki
Morskiej Gdynia 2018
fot. GospodarkaMorska.pl

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 odbyło się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. W prezentacjach i debatach na temat wyzwań, zagrożeń i planów
branży morskiej uczestniczyło około 650 osób z kraju i ze świata.

T

ematem przewodnim forum jest
innowacyjność i nowoczesność.
Nie ma odwrotu od tego, żebyśmy
się unowocześniali, żebyśmy się mierzyli
z nowymi technologiami, które nadchodzą w zasadzie w każdej branży gospodarki morskiej – zarządzanie statkami,
zarządzanie portami, logistyką, nie mówiąc już nawet o statkach autonomicznych – powiedział Sławomir Kalicki, lider
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018.
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia
2018 otworzył prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. W swoim wystąpieniu
apelował o wsparcie państwa dla budowy Drogi Czerwonej.
– Dla miasta morskiego ta debata to
także bardzo istotna refleksja na temat
kierunków rozwoju miasta. Dzisiaj wielkim wyzwaniem dla gdyńskiego portu
jest budowa Drogi Czerwonej, w części
przez państwo, w części także, do czego
się zobowiązujemy, przez miasto i port,
z wykorzystaniem środków europejskich. To jest jedyna szansa, by port
dynamicznie się rozwijał, a gospodarka
morska, jak zawsze w Gdyni, ogrywała szczególną rolę. Dodał, że w ciągu
ostatnich 20 lat z budżetu państwa na
dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej nie
popłynęła złotówka. To tylko miasto,
port, z wykorzystaniem środków euro-
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pejskich, w poczuciu odpowiedzialności
za port, inwestowały w połączenia komunikacyjne. Tak powstała Trasa Kwiatkowskiego czy Janka Wiśniewskiego.
Dzisiaj bez Drogi Czerwonej trudno
będzie połączyć dynamiczny rozwój
portu z narastającymi wyzwaniami komunikacyjnymi północnej części Gdyni
– powiedział W. Szczurek.
W Forum Gospodarki Morskiej Gdynia
2018 uczestniczył m.in. prof. Jonathan
Holslag, jeden z najbardziej znanych europejskich ekspertów do spraw Azji.
– Mamy do czynienia z coraz większą konkurencją ze strony Chin, również
w przemyśle stoczniowym, w którym
protekcjonizm państwowy stanowi poważne zagrożenie dla przedstawicieli tej
branży z innych rejonów świata – mówił
prof. Jonathan Holslag, Vrije Universiteit
Brussels.
– Sektor gospodarki morskiej jest
bardzo podzielony. Potrzebujemy innowacji i umiejętności radzenia sobie
z międzynarodową konkurencją – mówiła z kolei Magdalena Andreea Strachinescu Olteanu z Dyrekcji Generalnej KE
ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia
2018 to wspólna sesja, która skupiła
się przede wszystkim na kwestiach innowacyjności, oraz cztery równolegle
prowadzone panele tematyczne: „Porty

morskie”, „Logistyka morska”, „Ship Management” oraz „Przemysły morskie”.
Na Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018 zaprezentowano także plany
rozwojowe gdyńskiego portu.
– To rozwój portu zewnętrznego i zakup terenów pod budowę doliny logistycznej, czyli lądowego zaplecza portu
w gminie Kosakowo. Będziemy chcieli
nasz port powiększać – docelowo jego
powierzchnia zwiększy się trzykrotnie.
Dlatego nieodzowne są takie inwestycje
jak Droga Czerwona czy linia kolejowa
201 – mówił Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.
Podczas tegorocznej edycji forum nie
zabrakło miejsca na wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich było seminarium
„Turystyka od morza”, którego tematami
były m.in. trendy, szanse i zagrożenia dla
regionu Morza Bałtyckiego, szczególnie
w turystyce żeglarskiej i cruisingowej,
oraz „inspiracje od morza”. Uczestnicy
wydarzenia mogli także obejrzeć wystawę fotografii „Niepodległa Morska”.
Zaplanowano również wizyty studyjne
uczniów oraz wręczono nagrody najlepszym studentom kierunków morskich
i autorowi filmu promującego gospodarkę morską. W tym roku otrzymał ją Adrian Apanel za film „Potwory morskie”.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L
Związek Miast i Gmin Morskich

O TUNELACH W GDAŃSKU I ŚWINOUJŚCIU
19 października br.,
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo
w Gdańsku, w ramach
cyklu pt. „Wpływ inwestycji
infrastrukturalnych na rozwój
obszarów metropolitalnych”
odbyło się sympozjum
naukowo-gospodarcze
„Ryzyko – interesariusze
– innowacje w projektach
komunikacyjnych”.

Inwestycje
kształtują rozwój

W

spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z Ryszardem Świlskim,
wicemarszałkiem województwa pomorskiego na czele, przedstawiciele świata
nauki i praktyków gospodarczych oraz
młodzież akademicka.
To już piąta odsłona konferencji poświęconej tematyce infrastrukturalnej.
Począwszy od pierwszej poświęconej
wyłącznie koncepcji tunelu pod Wisłą
podjęto dyskusję na temat potrzeby wymiany doświadczeń, przede wszystkim
międzypokoleniowej, ale także międzyregionalnej. Doświadczenia zdobywane
przy nietypowych, a zarazem bardzo
skomplikowanych inwestycjach są bezcenne. W AmberExpo mówił o tym m.in.
Adam Łosiński, pełnomocnik prezydenta
Świnoujścia ds. budowy tunelu pod Świną, który przybliżył problemy związane
z realizacją tej inwestycji. Przypomnijmy
przy tej okazji, że inwestycja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że przez pierwsze
kilkanaście miesięcy wykonawca będzie
pracował nad projektem budowlanym,
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następnie będzie zobowiązany uzyskać
zezwolenie na realizację tej inwestycji i dopiero wówczas ruszy z pracami
budowlanymi. Łączna długość tunelu
będzie wynosiła 3,2 km, w tym samego
tunelu – 1,4 km. Tunel będzie drążony
metodą TBM i będzie najdłuższym tego
typu połączeniem w Polsce istniejącym
pod wodą. Wewnątrz tunelu znajdować
się będzie dwukierunkowa jezdnia o pasach ruchu po 3,5 m w każdą stronę oraz
pasy awaryjne o szerokości 2 m każdy.
Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem
Świny – ok. 38 m p.p.m. Czas na wykonanie inwestycji – 48 miesięcy.
Gdańskie spotkanie poświęcone było
także omówieniu roli innowacji w równoważeniu rozwoju miast, modelu społecznych kosztów i korzyści inwestycji
infrastrukturalnych, dyskutowano także

o partycypacji społecznej w procesie realizacyjnym czy komunikacji społecznej
w procesie inwestycyjnym, w tym omówiono problem oczekiwań mieszkańców
w świetle badań Pomorskiego Instytutu
Naukowego, debatowano o wpływie
otoczenia na inwestycję i inwestycji na
otoczenie, a także aspektach związanych
z ekologią na przykładzie mostu w Kwidzynie. Interesujące wystąpienie zaprezentował specjalny gość sympozjum –
inż. arch. Matthias Pfeifer specjalizujący
się w BIM, czyli zarządzaniu projektami,
ale także zarządzaniu eksploatacją.
– Podczas sympozjum dyskutowaliśmy także o doświadczeniach i innowacjach, a także o ryzyku związanym
z inwestycjami – dodaje A. Bojanowski,
w latach budowy tunelu pod Martwą
Wisłą w Gdańsku zastępca prezydenta
Gdańska. – O tym, co jest ważne przy
podejmowaniu decyzji, a także jak reagować na zmiany zachodzące w projektach.
Między innymi przedstawiciele Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego
swoje wystąpienia poświęcili problematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem.
Bardzo ważnym aspektem sympozjum
jest proces upowszechniania tej wiedzy.
To nie tylko kwestia podnoszenia poziomu wykształcenia inżynierów, ekonomistów, ale także przedstawicieli służb,
które analizują i weryfikują działalność
inwestorów.
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6700 MIL MORSKICH, 130 DNI

Na pokładzie jachtu szko
To był bardzo udany sezon. W 2018 roku żaglowiec „Generał
Zaruski”, realizując rejsy szkoleniowe, przepłynął ponad
6700 mil morskich, goszcząc na swoim pokładzie blisko
800 osób i spędzając na morzu blisko 130 dni. W ramach
rejsu „Gdańskiej Szkoły pod Żaglami” zawinął do Londynu.
Była to najdłuższa podróż i najodleglejsza destynacja
w historii gdańskiej jednostki flagowej.

W

sezonie 2018 r. „Generał Zaruski” wraz z młodzieżą wziął
udział w regatach „The Tall Ships
Races”, ale wcześniej, wraz z „Gdańską
Szkołą pod Żaglami”, zawinął do Londynu. Była to najdłuższa podróż i najodleglejsza destynacja w najnowszej historii
(po odbudowie przez miasto Gdańsk)
żaglowca pływającego pod gdańską
banderą. „Generał Zaruski” zacumował
w samym sercu Londynu, w okazałym
basenie St. Katharine Docks, tuż obok
słynnego Tower Bridge. Młodzieżowa
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załoga skorzystała z okazji i zwiedziła
między innymi British Museum, Royal
Museum Greenwich (żaglowiec „Cutty
Sark”, „Royal Observatory”, „Meridian
Line”) i Natural History Museum.
W tegorocznym harmonogramie nie
zabrakło również rejsów dla szkół, placówek opiekuńczych, klubów sportowych
i żeglarskich, stowarzyszeń, fundacji
oraz wypraw z załogami pochodzącymi
z otwartego naboru. Na pokład „Generała Zaruskiego” zawitały m.in. załogi
z Pogotowia Opiekuńczego im. Karola

Olgierda Borchardta, „Akademii Walki
z Rakiem”, Fundacji Hospicyjnej, niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Przełamując nie tylko fale”.
Odbyły się dwa rejsy testowe w ramach
projektu unijnego „Baltic Pass – Maritime Heritage Tours”. Oprócz tego „Generał Zaruski” był jednym z oldtimerów
flotylli gdańskiego Programu Edukacji
Morskiej. Ponadto wziął udział w zlocie polskich i polonijnych żeglarzy na
100-lecie odzyskania niepodległości
(Gdynia) oraz w uroczystościach na Westerplatte rankiem 1 września.
– Na rejs czekałyśmy z córką kilka
miesięcy, to było dla nas wielkie wydarzenie, w dodatku dzień wcześniej
miałam urodziny, więc ci wszyscy młodzi ludzie na pokładzie mnie, 76-letniej
seniorce, zaśpiewali „sto lat”. Cudowni
ludzie, wspaniała załoga. Było bardzo,
bardzo sympatycznie. Ale moje wrażenia nie są tutaj najważniejsze, bo gdy
widziałam radość tych uśmiechniętych, młodych ludzi biorących udział
w rejsie, to pomyślałam, że Gdańsk
zrobił wielką, bardzo ważną rzecz. To
kształtowanie młodzieży, to wspaniałe
wychowanie. Ci młodzi ludzie to nasza
przyszłość – opowiada swoje wrażenia z rejsu „Generała Zaruskiego” pani
Anna Madej.
Związek Miast i Gmin Morskich

olnego „Generał Zaruski”

Jednostkę odwiedziło sporo szkolnych klas. Jak co roku, wielkim zainteresowaniem cieszyły się jednodniowe,
bezpłatne rejsy „Poznaj Generała”,
w których gdańszczanie i turyści mogli
pożeglować po Zatoce Gdańskiej, poznać
historię tej unikatowej jednostki, dzieło
jej odbudowy przez miasto Gdańsk, założenia eksploatacyjne i cele edukacyjne
oraz posłuchać morskich opowieści doświadczonej załogi oficerskiej.
– Mam 37 lat, a żegluję od 17. roku życia. Pływałem na różnych jednostkach, ale
przyznam się szczerze, że gdy zobaczyłem
„Zaruskiego” po remoncie, to zakochałem się w tym jachcie. Stwierdziłem, że
na takim pięknym, drewnianym jachcie
chciałbym pożeglować. To były ogromne
emocje, bo samo żeglowanie nie jest dla
mnie nowością, ale sama możliwość pływania na jachcie z taką historią, który jest
w Polsce już tak długo i tak dużo przeszedł,
to przyjemność. Miałem okazję rozmawiać
z kapitanem i samo to, jak „Zaruski” został
odbudowany, uważam za wielkie osiągnięcie. Co prawda to nie był daleki rejs, ale
emocje były ogromne. Na pokładzie czuć
tę historię; to wyposażenie, robione tak jak
dawniej, robi wrażenie. To takie pływanie
w starym stylu, mam nadzieję, że będę
miał jeszcze okazję żeglować na „ZaruCZAS MORZA 4 (77) grudzień 2018

skim” – mówi Kacper Goc, uczestnik rejsu
„Poznaj Generała”.
Od początku morskiej służby pod
gdańską banderą, żaglowiec „Generał
Zaruski” stale wykonuje swoje zadania na polu wychowania morskiego
i edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży
oraz dorosłych. Pod gdańską banderą
przeżeglował odległość niemal równą
dwukrotności podróży dookoła świata. W każdym sezonie realizuje ok. 30
rejsów, zarówno krótkich, jak też dłuższych. Załogi uczestniczące w tych rejsach odwiedzają nawet kilkadziesiąt

Sezon 2018 w liczbach:
• ponad 30 rejsów
• ponad 6700 mil morskich (niemal 1/3 pętli
dookoła świata)
• blisko 130 dni sezonu żeglarskiego (trwającego
zaledwie 180 dni) spędzonych na morzu
• najdłuższy rejs – „Gdańska Szkoła pod Żaglami”
– trwał niemal 3 tygodnie
• blisko 800 uczestników rejsów
• najmłodszy uczestnik rejsu miał 3 latka,
a najstarszy 84
• odwiedziło nas 10 grup z gdańskich szkół
różnego szczebla nauczania
• kilka tysięcy zwiedzających w portach Polski
i Europy
• załoga zajęła dwa pierwsze miejsca
w zawodach sportowych podczas regat
„The Tall Ships Races”
• 2 rejsy w ramach projektu unijnego
„Baltic Pass – Maritime Heritage Tours”
• udział jako delegacja Gdańska i polskich
miast hanzeatyckich w obchodach
Międzynarodowego Dnia Hanzy w Rostocku
• odwiedzone porty: m. in. Gdynia, Hel,
Jastarnia, Darłowo, Rostock, Tejn, Nexø,
Londyn, Kopenhaga, Esbjerg, Stavanger,
Sunderland, Christiansø, Kalmar, Visby,
Skagen, Borgholm, Hanö, Karlshamn,
Karlskrona, Folso, Aspö, Ekenas, Stumholmen,
Skavdo oraz szwedzkie szkiery

portów w kraju i za granicą. Jednostka
bierze udział w największych imprezach
i zlotach żeglarskich, promując dziedzictwo morskie dumnego hanzeatyckiego
Gdańska oraz jego żeglarskie ambicje.
Armatorem jednostki jest Gdański
Ośrodek Sportu.
Strona projektu: http://zaruski.pl
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Tournée Energia
w Gminie 2018!
4 października w Gdańsku zakończyło się tegoroczne tournée
po Polsce cyklu konferencji Energia w Gminie!

XXIX

edycja i IV w tym roku
konferencja z cyklu
Energia w Gminie odbyła się w Nowym Ratuszu Rady Miasta
Gdańska 4 października br. Tym wydarzeniem, redakcja GLOBEnergia zakończyła tegoroczne spotkania z gminami
w ramach cyklu warsztatów i prelekcji.
Gdańska edycja konferencji to 5 godzin
rozmów i prelekcji, prawie 100 przedstawicieli gmin, kilkunastu prelegentów
i ogromna dawka wiedzy i inspiracji.

w tej szczęśliwej sytuacji, że pod względem czystości powietrza mamy nieco
łatwiej niż koledzy z południa, ponieważ nadmorskie położenie pomaga
nam w „przewietrzaniu” naszych miast.
Natomiast tematyka jest interesująca
również dla nas, ponieważ kwestie zanieczyszczenia powietrza są w tej chwili
bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców naszego kraju, również dla gmin
nadmorskich – podsumowuje wydarzenie Grzegorz Walczukiewicz .

Dlaczego Gdańsk?

Gdańsk – dobre miejsce,
by rozmawiać o energet yce
w województ wie
pomorskim

Gdańska edycja konferencji Energia
w Gminie jest realizowana przez redakcję od kilku lat i zawsze cieszy się dużym
zainteresowaniem. Zdaniem Grzegorza
Walczukiewicza, dyrektora Biura Związku Miast i Gmin Morskich, sytuacja pomorskich gmin chociażby w tematyce
zanieczyszczenia powietrza jest nieco
inna niż gmin w południowej Polsce.
– Wszystkie ciekawe tematy, które
do tej pory były poruszane głównie na
południu kraju, są teraz przedmiotem
dyskusji również na północy. Jesteśmy

Aby zrozumieć, dlaczego pomorskie
gminy zapraszane są na konferencję
o energetyce, efektywności energetycznej i oszczędzaniu energii, konferencja
rozpoczęła się od zapoznania uczestników z polityką energetyczną samorządu
województwa pomorskiego. To zadanie przypadło w udziale Jarosławowi
Kumiędze z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego.

– Polityka energetyczna samorządu
województwa pomorskiego w zakresie
energetyki opiera się przede wszystkim na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju, polegającego na budowie
źródeł energii, zarówno tych konwencjonalnych, jak i odnawialnych, przesyle
i dystrybucji tej energii oraz poprawie
efektywności energetycznej u odbiorcy
– wyjaśnił Jarosław Kumięga.

Cz yste Powietrze,
smog, niska emisja
– nie zabrakło sporej
dawki wiedz y
Uczestnicy debaty zwracali uwagę na
jakość powietrza i ograniczanie niskiej
emisji. Oprócz wielu pytań o zagadnienia niskoemisyjne kierowane do autora
monografii naukowej pt. „Niska emisja.
Efektywność energetyczna w gminach
i samorządach” uczestnicy zostali zapoznani z programem rządowym Czyste
Powietrze. Przedstawił go Marcin Gregorowicz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uwagę poświęcono także działaniom antysmogowym.
– Czyste powietrze czy działania
antysmogowe to bardzo modny temat.
Wszedł w życie program Czyste Powietrze, w którego przygotowaniu Stowarzyszenie Producentów i Importerów
Urządzeń Grzewczych (SPIUG) uczestniczyło jako ciało doradcze. Większość
naszych uwag została tam uwzględniona. Moim zdaniem ten program musi
ewoluować, warto go uzupełnić o takie
punkty jak lista referencyjna urządzeń,
które spełniają warunki programu –
podsumował swoje wystąpienie Janusz
Starościk, prezes zarządu SPIUG.

Energia w gminie to też
transport – zrów noważony
i ekologiczny
Emisja komunikacyjna to kolejny temat
priorytetowy w rządowych działaniach
antysmogowych. Nie zabrakło więc rozmów na temat pojazdów elektrycznych.
O tym, że planując infrastrukturę do
ładowania pojazdów w gminie należy
zwrócić uwagę gdzie, dla kogo i jakiego
typu stacje chcielibyśmy zastosować –
mówił Michał Lodziński, ABB.
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– Jeżeli chodzi o stacje szybkiego
ładowania, będą to takie lokalizacje,
dzięki którym użytkownicy pojazdów
będą mogli załatwić sprawę, w której
przyjechali i przy okazji naładować
pojazd. To może być np. urząd miasta.
Natomiast, jeżeli chodzi o wolne stacje
do ładowania pojazdów, to powinny
być lokalizowane przy nowych biurowcach, nowych osiedlach mieszkaniowych, gdzie użytkownicy są w stanie zostawić swój pojazd na kilka lub
kilkanaście godzin – twierdzi Michał
Lodziński.

Pompy ciepła
– dla now ych
i ter momoder nizowanych
obiektów
Mity i wątpliwości związane z pompami ciepła zawsze budzą spore zainteresowanie wśród uczestników. Tak
było i tym razem. O hałasie w pompach
ciepła opowiedział Artur Karczmarczyk, który uważa, że hałas w pompach ciepła nie stanowi problemu,
jeżeli urządzenie zostanie prawidłowo
zamontowane.
CZAS MORZA 4 (77) grudzień 2018

– Wtedy oddziaływanie fali dźwiękowej poza granicą działki nie powinno
być nieprzyjemne dla użytkowników czy
sąsiadów. Trzeba zwrócić uwagę na kilka
szczegółów związanych z konstrukcją
urządzenia i sposobem montażu – doradza Artur Karczmarczyk.

Cz yste Powietrze
to też ter moizolacja
Temat programu Czyste Powietrze
i termomodernizacji budynków nie
cichnie. Nie mogło go więc zabraknąć
podczas spotkania z gminami. O termoizolacji jako podstawie do zmniejszenia zapotrzebowania na energię
opowiadał Jakub Zarzycki z Saint-Gobain Isover.
Termoizolacja, według Jakuba Zarzyckiego, jest podstawą do redukcji
zapotrzebowania na energię głównie
z jednego prostego powodu:
– Musimy od niej wyjść, aby w późniejszym etapie, kiedy następuje dobór
źródła ciepła, był on dobrze dopasowany do danej kubatury budynku, czyli
najpierw dobrze izolujemy wszystkie
przegrody zewnętrzne, a dopiero później

myślimy o samym źródle ciepła – przekonywał Jakub Zarzycki.

Edukacja w wielu
dziedzinach – będzie
jeszcze ciekawiej
Uczestnicy gdańskiej edycji konferencji dowiedzieli się też, jak wybierać okna.
Taki temat poruszył Michał Piekarski
z Saint-Gobain Glassolutions. Rozmawiano o tym, jak finansować inwestycje
energooszczędne w samorządach oraz
czy warto inwestować w budynki prefabrykowane. O zaletach i technologii budynków prefabrykowanych opowiadał
Michał Beśka ze Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe. Z zasadami
kompletowania, doboru i konfiguracji
systemów fotowoltaicznych zapoznał
uczestników Michał Marona, SolarEdge.
Wysoka frekwencja i wiele pytań
pokazały, że spotkania edukacyjne dla
samorządów są potrzebne. Energia
w Gminie wróci w 2019 roku – z nowymi tematami, pomysłami i w nieco
zmienionej formie.
R E DA KC JA G L O B E N E R G I A

17

S E A P O RT + S PA C E I N F R A S T R U C T U R E

Wokół portów powstaje
„kosmiczna” sieć
informatyczna
Wokół portów powstaje sieć informatyczna, która bazuje na technologiach kosmicznych – mówił
prof. Marek Grzybowski, przewodniczący zarządu Baltic Sea & Space Cluster podczas konferencji
„Sea Port + Space Infrastructure. Synergic Network Under Common Management”, która
odbyła się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Jej uczestnicy rozmawiali m.in.
o rozwiązaniach przyszłości, które już wkrótce mogą mieć zastosowanie w portach i w żegludze.

fot. GospodarkaMorska.pl

W

iększość satelitów służy ludziom, którzy działają na lądzie
i na morzu. Pamiętajmy o tym,
że morzem przewozimy ok. 85-90%
towarów, w zależności od relacji, natomiast na lądzie jest tylko ok. 20-25%
towarów – mówił prof. Marek Grzybowski, przewodniczący zarządu Baltic Sea &
Space Cluster.
Obecny na konferencji Maciej Brzozowski z Portu Hamburg przedstawił
nowoczesne rozwiązania, które już funkcjonują w tym porcie.
– Udało nam się stworzyć właściwie
zaczątek inteligentnej infrastruktury
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transportowej. Drogi, tory kolejowe, ale
także tory wodne w samym porcie i na
dostępie do portu zostały wyposażone
w czujniki, które sprawdzają różne parametry, np. natężenie ruchu, ewentualnie
wykrywają sytuacje konfliktowe. Tworzymy mapę funkcjonowania portu, taki
„port monitor”, który pokazuje w czasie
rzeczywistym, jak ten port funkcjonuje
– mówił Maciej Brzozowski.
Dodał, że jest to część realizowanego w Porcie Hamburg projektu „Smart
Port”, opierającego się na dwóch filarach: smart port logistics oraz filarze
związanym ze zmniejszeniem emisji ge-

nerowanej przez port, m.in. zanieczyszczeń, hałasu i światła. – W tych obu obszarach staramy się sprawić, aby ten port
stanowił mniejsze obciążenie dla miasta,
ale jednocześnie, żeby jego wydajność
wzrosła – powiedział.
Jan Jarmakowski, dyrektor zarządzający Hutchinson Ports Gdynia, podkreślił, że technologia ma wpływ na jakość
pracy.
– Jeśli chodzi o Hutchinson Ports, to
my w tej chwili bardzo mocno inwestujemy w technologie informatyczne
mające na celu wspomaganie zarządzania terminalami kontenerowymi oraz
Związek Miast i Gmin Morskich

w technologie mające na celu automatyzację oraz zdalne sterowanie urządzeniami przeładunkowymi. Dzięki zdalnemu sterowaniu poprawia się w istotny
sposób jakość pracy pracowników portowych – mówił Jan Jarmakowski.
Dyrektor Jarmakowski poinformował,
że Hutchinson Ports Gdynia przygotowuje się obecnie do modernizacji 85 m nabrzeża kontenerowego i chce zastosować
tam urządzenia do cumowania statków,
tzw. ShoreTension – technologię pozwalającą na stabilizację statku przy nabrzeżu w momencie cumowania, co ułatwia
jego obsługę. W przypadku gdyńskiego
portu rozwiązanie ma umożliwić także
skrócenie ścieżki cumowniczej, co wpłynie m.in. na efektywne wykorzystanie
nabrzeża.
Obecny na konferencji Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu
Gdynia, przedstawił plany rozwojowe portu. To m.in. budowa portu zewnętrznego, czyli nowego terminalu
kontenerowego o zdolności przeładunkowej 2 mln TEU, z rezerwą terenu na
kolejne 0,5 mln TEU. port zewnętrzny
będzie przedłużeniem Nabrzeża Śląskiego. Z pirsu węglowego ma się roz-

fot. GospodarkaMorska.pl

jest umieszczenie tzw. small LNG, czyli małego terminalu gazu płynnego,
z którego będzie można bunkrować
statki. Powstanie tam także mała elektrownia gazowa, która będzie zasilała
port zewnętrzny w energię elektryczną.
Dr Wiktor Szydarowski, project
manager TENTacle, projektu, którego
jednym z celów jest przekonanie unijnych urzędników o konieczności przedłużenia korytarza transportowego
Bałtyk-Adriatyk z Gdyni do Szwecji,
Norwegii i Finlandii, zwrócił uwagę, że

fot. GospodarkaMorska.pl

poczynać nowy, prawie 3-km układ
portowy, prowadzący do nowego
wejścia głównego do portu o szerokości 300 m. Port zewnętrzny będzie
posiadał nabrzeże o długości 2500 m,
szerokości 700 m i 4 stanowiska cumownicze dla statków o maksymalnej
długości 490 m, szerokości 72 m, 16 m
maksymalnego zanurzenia i pojemności do 30 tys. TEU. Na końcu nowego
pirsu portu zewnętrznego planowane
CZAS MORZA 4 (77) grudzień 2018

tworzenie korytarzy transportowych
przynosi pozytywne efekty społeczno-gospodarcze.
– Pewnego rodzaju peryferyjność
regionu Blekinge sprawia, że poszukujemy sposobów uzyskania dostępu
do korytarzy transportowych. Chcemy doprowadzić do tego, aby korytarz
[Bałtyk-Adriatyk – red.] zaistniał na
mapie, czyli wyciągnął się niejako przez
autostradę morską i Karlskronę w stro-

nę Göteborga. W ślad za inwestycjami
infrastrukturalnymi przychodzą również
biznesmeni, przychodzą inwestorzy,
którzy inwestują chociażby w punkty
obsługi ładunków, w życie gospodarcze,
tworzą nowe miejsca pracy – mówił dr
Wiktor Szydarowski.
Oś Bałtyk-Adriatyk jest jednym
z 9 głównych korytarzy transportowych sieci TEN-T o długości 2400 km,
łączącym północ z południem Europy. Jego podstawowym 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.
Dr Tomasz Białas, rektor Wyższej
Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, powiedział, że jest to uczelnia biznesowa,
a morze i porty „to przecież biznes”.
– Kształcimy studentów w zakresie
tegoż biznesu, ale i prawa, które pomaga biznesowi. Również, co wydaje
się naszym osiągnięciem, coraz lepiej
kształcimy w zakresie logistyki, a ta na
nowoczesnym poziomie powinna rozwiązywać większość problemów, m.in.
portów morskich – mówił dr Tomasz
Białas.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L
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Deepwater Container
Terminal Gdańsk laureatem
„Bursztynowej Kaczki”.
Nagroda została wręczona
podczas spotkania biznesu
morskiego Wybrzeża
gdańskiego „Wspólna Kaczka”
2018. Gala odbyła się w hali
Gdynia Arena.

M

iłośnicy „Wspólnej Kaczki” spotykają się co roku w drugi piątek października. W tej edycji
udział wzięło 2140 gości ze 193 firm.
Przy 213 stołach zasiedli przedstawiciele wszystkich największych polskich
przedsiębiorstw branży morskiej: portów, stoczni, przedsiębiorstw żeglugowych, firm spedycyjnych i logistycznych,
a także współpracujące z nimi podmioty: brokerzy, maklerzy, rzeczoznawcy,
agenci i morscy ubezpieczyciele.
W spotkaniu gościli także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, województwa pomorskiego, władz samorządowych oraz parlamentarzyści.
– W tym roku ponownie przyznajemy nagrodę główną w postaci
„Bursztynowej Kaczki”. Utrzymujemy
w mocy przyznawanie „Bursztynowych Jaj”. Natomiast w tym roku pojawia się również nowa nagroda. Stwierdziliśmy, że powinniśmy nagradzać
także ważnych menadżerów gospodarki morskiej, a do nich najbardziej
pasuje chyba koło sterowe – mówił
Adam Meller, przewodniczący Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.
„Bursztynowa Kaczka” przyznawana
jest za najbardziej spektakularne osiągnięcia w polskiej gospodarce morskiej.
DCT Gdańsk otrzymał tę nagrodę za

20

„Bursztynowa
Kaczka” 2018
przyznana

doprowadzenie do obecności w gdańskim porcie statków największego sojuszu kontenerowego na świecie Ocean
Alliance i osiągnięcie rekordowych
przeładunków (1,59 mln TEU).
– To bardzo satysfakcjonujące. Dziękuję wszystkim, którzy zapracowali na
tę nagrodę – mówił Cameron Thorpe,
prezes DCT Gdańsk, laureata „Bursztynowej Kaczki”.
Tego wieczoru przyznano także
trzy wyróżnienia. „Bursztynowe Jajko” powędrowało do firmy Adampol
za uruchomienie w 2017 r. regularnych
serwisów transportu samochodów
osobowych przez Port Gdańsk w relacjach eksportowych i importowych.
– To wyróżnienie jest dla nas bardzo ważne, ponieważ w 2014 r. Port
Gdańsk zaufał nam, jeśli chodzi o rozwój automotive w Gdańsku i w ciągu
dwóch lat pokazaliśmy, że można
zrobić przeskok z 6 tys. na 90 tys. obsługiwanych samochodów osobowych
w Porcie Gdańsk w ciągu roku – mówił
Mateusz Chajewski z firmy Adampol,
wyróżnionej „Bursztynowym Jajkiem”.
Dodał, że firma ma w planach dalsze
projekty. Do uruchomionego już serwisu między Portem Gdańsk a Wielką
Brytanią dołączy Skandynawia. Trwają
również prace nad projektem związanym z Chinami, Jedwabnym Szlakiem
i połączeniem ich z Gdańskiem.
Drugie „Bursztynowe Jajko” trafiło
do Stoczni CRIST za budowę promu pasażersko-samochodowego o innowacyjnym napędzie hybrydowym (diesel-electric) P310 Elektra dla fińskiego
armatora Finferries, pierwszej w Polsce
jednostki o takim napędzie.
Trzecie „Bursztynowe Jajko” natomiast otrzymała Polska Izba Spedycji
i Logistyki za stworzenie silnej, działającej skutecznie od 25 lat organizacji

branżowej firm spedycyjnych i logistycznych w istotny sposób wspierającej obrót portowo-morski w Polsce.
Wyróżnienie „Bursztynowy Ster”
przyznano Ireneuszowi Kuligowskiemu, prezesowi Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków, za
ogromny wkład w rozwój polskiego
ship managementu oraz wysiłki na
rzecz stworzenia takich uwarunkowań
prawnych, które spowodują powrót
statków pod polską banderę.
– Przyjmuję to wyróżnienie nie
tylko dla siebie, ale również jako wyróżnienie dla kolegów, którzy razem
ze mną działali, czy to moi koledzy
z Green Management, czy ze Stowarzyszenia. Mieliśmy bardzo silną,
wyspecjalizowaną grupę ludzi, którzy stworzyli projekt – powiedział
Ireneusz Kuligowski, prezes Zarządu
PZZS, wyróżniony „Bursztynowym
Sterem”.
Gościem specjalnym tej edycji
„Wspólnej Kaczki” był Port Koper (Luka
Koper), słoweński port morski leżący
nad Adriatykiem, który stał się jednym
z centrów eksportu polskich jabłek
oraz importu do naszego kraju owoców egzotycznych i warzyw.
Wydarzeniu „Wspólna Kaczka” towarzyszyło także Forum Gospodarki
Morskiej Gdynia 2018 będące miejscem dyskusji o najważniejszych sprawach i problemach branży morskiej.
Atmosfera „Wspólnej Kaczki” pozwala
porozmawiać o nich raz jeszcze, lecz
w zupełnie innej atmosferze.
Spotkanie biznesu morskiego wybrzeża gdańskiego „Wspólna Kaczka”
w tym roku odbyło się po raz 19., a 10.
w Gdyni. Kolejna edycja w przyszłym
roku.
G O S P O DA R KA M O R S KA . P L
Związek Miast i Gmin Morskich

N O W E L I Z AC JA U S TAW Y O RY B O Ł Ó W S T W I E M O R S K I M

Powstanie Główny Inspektorat
Rybołówstwa Morskiego

P

odstawowym celem projektowanej
ustawy jest – jak powiedział podczas posiedzenia komisji podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz
Witkowski – reforma okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego
tak, aby przygotować je do nowych zadań, nowych wyzwań, scalić z trzech
niezależnych bytów w jeden z siedzibą
w Słupsku.
Podkreślił, że Unia Europejska i wspólna polityka rybołówstwa nakłada obowiązek raportowania i kontroli. Te kontrole nierzadko nie spełniają swojego
celu, a wręcz są powodem nieporozumień i niepokojących zachowań – tłumaczył obecną sytuację Witkowski.
Poprawki redakcyjne proponowało
biuro legislacyjne senatu. Zmiany zaproponował też Senator Piotr Florek
(PO), który przedstawił pisma związków
zawodowych. Te uznały, że jedna z po-

Połączone senackie komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Infrastruktury przyjęły bez poprawek nowelizację
ustawy o rybołówstwie morskim. Ma ona m.in. stworzyć
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
zamiast trzech okręgowych.
prawek klubu poselskiego PiS wywróciła całkowicie początkowe założenia
reformy w kwestii dotyczącej gwarancji
zatrudnienia.
Główną zmianą w ustawie z 19 grudnia 2014 roku o rybołówstwie morskim
jest utworzenie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą
w Słupsku. Obecnie działają trzy inspektoraty okręgowe: w Gdyni, Słupsku
i Szczecinie, a także 14 oddziałów terenowych.
Nowy organ ma być odpowiedzialny
za zadania związane z kontrolą przestrzegania przepisów o rybołówstwie
morskim oraz organizacją rynku rybne-

go, a także za koordynację działań Polski
w ramach realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Nowelizacja ustawy
przewiduje też zmiany o charakterze porządkującym w przepisach dotyczących
rejestru statków rybackich.
Nowelizacja przewiduje też możliwość
wymiany przyznanej indywidualnej
kwoty połowowej na inną indywidualną
kwotę połowową innego armatora statku
rybackiego i umożliwienie przekazywania indywidualnych kwot połowowych
między statkami tego samego armatora,
który jest jednocześnie ich właścicielem.
PA P

B E Z P I E C Z N I E N A KĄ P I E L I S KA C H M O R S K I C H W G D A Ń S K U
Wyjątkowo ciepłe lato i wysoka temperatura wody
zachęcały w sezonie 2018 plażowiczów do kąpieli
morskich. 31 sierpnia ostatni raz można było
skorzystać z akwenów strzeżonych przez ratowników.
To dzięki nim po raz kolejny w Gdańsku nie
odnotowano przypadku utonięcia na kąpieliskach.

M

inął już 29. sezon funkcjonowania kąpielisk administrowanych przez Gdański Ośrodek
Sportu. W okresie od 23 czerwca do 31
sierpnia ratownicy podjęli 86 interwencji (18 w wodzie i 68 na plaży), z czego
73 bezpośrednio na kąpieliskach. Blisko
pół tysiąca osób skorzystało z pomocy w punktach medycznych. Do najczęstszych dolegliwości plażowiczów
należały udary słoneczne, poparzenia,
zasłabnięcia, użądlenia oraz różnego
rodzaju urazy.
CZAS MORZA 4 (77) grudzień 2018

Ratownicy
na medal

– Gdańskie Kąpieliska Morskie to
jedne z najbezpieczniejszych akwenów
strzeżonych. Minął kolejny rok, w którym nie zanotowano przypadku utonięcia w miejsca strzeżonych przez naszych
ratowników – mówi Leszek Paszkowski
dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu.
Ratownicy patrolowali jak zwykle
również akweny niestrzeżone. Ponadto pełnili dyżury całodobowe, podczas
których kilkanaście razy podejmowali
interwencje w godzinach wieczornych
i nocnych. Gdańskie Centrum Ratow-

nictwa Wodnego, funkcjonujące przy
molo w Brzeźnie, przyjmowało zgłoszenia przez całą dobę. W ciągu sezonu
letniego ratownicy podjęli ponad sto interwencji związanych z poszukiwaniami
zagubionych dzieci. Dzięki wsparciu Saur
Neptun Gdańsk możliwy był darmowy
kolportaż opasek w ramach akcji „Mamo
tu jestem”.
Podobnie jak w latach ubiegłych, grupa kilkudziesięciu młodych gdańszczan
korzystała przez całe wakacje z zajęć
„Letniej szkoły ratownictwa”, asystując »
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Ratownicy na medal
» ratownikom

i podpatrując ich w codziennej pracy.
Na gdańskich kąpieliskach powiewało
w tym sezonie aż sześć Błękitnych Flag,
czyli międzynarodowych znaków jakości
przyznawanych kąpieliskom i marinom.
Jest to potwierdzenie, że gdańskie kąpieliska spełniają najwyższe kryteria
w zakresie czystości wód i plaż, ekologii,
bezpieczeństwa oraz infrastruktury. Systematyczne badania potwierdzały, że
przez znaczną większość sezonu woda
spełniała najwyższe normy. Ze względu
na wysokie temperatury nie ominęły
nas sinice, które zadomowiły się na części kąpielisk przez kilka dni. Szczególnie
narażone były plaże w Brzeźnie i Jelitkowie. Najwyższą temperaturę wody,
blisko 25°C, odnotowano na początku
sierpnia. W tym samym czasie występowały również najwyższe temperatury
powietrza, dochodzące do 33°C.
Niezmiennie zależy nam na bezpieczeństwie, dlatego ratownicy wodni
w dalszym ciągu będą czuwać nad bezpieczeństwem plażowiczów przez cały rok.
W 2014 roku swoją działalność rozpoczęło pierwsze Centrum Ratownictwa
Wodnego mieszczące się przy molo
w Brzeźnie, natomiast od października
br. ratownicy stacjonują również na plaży na Gdańsku-Stogach.
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Największym zaskoczeniem dla
mieszkańców i turystów odwiedzających Gdańsk będzie otwarcie jednego kąpieliska w Gdańsku-Brzeźnie już
od 1 czerwca.
Wraz z biegiem lat zaobserwowano
znaczny wzrost liczby odwiedzających
plażę w tym miesiącu. Pozostałe kąpieliska ruszą jak zawsze wraz z początkiem
wakacji, czyli 19 czerwca.
Na plaży można znaleźć dwa całoroczne place zabaw. Jeden z nich przypomina konstrukcję żaglowca „Generał
Zaruski”, który funkcjonuje już od 2016
roku, niedawno dołączyły do niego
Gdańskie Kamieniczki. Najmłodsi mogą
z nich korzystać na plaży w Brzeźnie

na lewo od wejścia 51 oraz w Jelitkowie pomiędzy wejściami 63 i 64. Do ich
dyspozycji są zjeżdżalnie, daszki, ścianki
wspinaczkowe, tunele oraz wiele innych.
Na brak nowości nie mogą narzekać
również zwierzaki i ich właściciele. Na
plaży dla psów mieszczącej się przy wejściu 34 pojawią się wygrane w konkursie
nowe zabawki dla pupili. Będą to przyrządy takie jak tuba, słupki czy poręcze
do przeskakiwania. Oprócz nich znajdą
się pisuar dla zwierzaków, nowa ławka
oraz pojemnik na nieczystości.
GOS

Sezon 2018 w liczbach:
• kąpieliska czynne łącznie przez 568 godzin
• 96 ratowników wodnych i 18 ratowników
medycznych
• 18 interwencji w wodzie
• 68 interwencji na plaży
• blisko 500 osób zaopatrzonych w punktach
medycznych
• w 13 przypadkach konieczne było wezwanie
karetki pogotowia ratunkowego
• zakaz kąpieli (wysoka fala, silne prądy
wsteczne, zanieczyszczenie) – średnio
110 godzin
• najwyższa temperatura wody: 25°C
(na początku sierpnia)
• najwyższa temperatura powietrza: 33°C
(na początku sierpnia)
• najwyższy stan morza: 4 stopnie w skali
Douglasa, tj. fala o wysokości przekraczającej
okresowo 1,25 m – Wyspa Sobieszewska
i Stogi.
• 50 osób niepełnosprawnych ruchowo
skorzystało z pływających wózków-amfibii
(na kąpieliskach Brzeźno oraz Stogi)
• blisko 1500 m3 odpadów stałych
wywiezionych z plaży
• ponad 70 imprez sportowych i rekreacyjnych
na plaży
Związek Miast i Gmin Morskich

PRIORYTETY INFRASTRUKTURY

V Forum Korytarza
Bałtyk-Adriatyk
Po Łodzi (2014), Gdańsku
(2015, 2017) i Szczecinie
(2016), tegoroczne Forum
Korytarza odbyło się 6-7
grudnia br. w Gdyni.

T

ermin Forum przypadł w przeddzień 5. rocznicy podpisania
w Gdyni przez prezesów Andrzeja
Bojanowskiego (Związek Miast i Gmin
Morskich – ZMGM), Piotra Niedźwieckiego (Samorządowe Konsorcjum dla
Rewitalizacji Magistrali Węglowej –
SKRMW), Tomasza Sowińskiego (Związek Miast Nadwiślańskich – ZMN),
Andrzeja Stanucha (Stowarzyszenie
Samorządowe dla Autostrady A1 –
SSA1), Wojciecha Szczurka (Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej
– SMAB) i Ryszarda Świlskiego (Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
– SPRKTBA) Porozumienia Samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk.
Porozumienie to przewiduje m.in.
organizację dorocznego Forum interesariuszy korytarza Bałtyk-Adriatyk. To jedyne w Polsce cyklicznie odbywające się
spotkanie przedstawicieli samorządów
regionalnych i lokalnych administracji
państwowej, zarządców infrastruktury
transportowej, portów morskich, specjalnych stref ekonomicznych, wyższych
uczelni, a także zainteresowanych interesariuszy.
Tegoroczne forum miało po raz
pierwszy charakter międzynarodowy.
Uczestnikami Forum byli samorządowcy
szwedzcy, współpracujący z miastem
Gdynia w ramach zarówno projektu
unijnego TENTacle (wypracowującego wizje rozwoju sieci korytarzy TEN-T
w regionie Morza Bałtyckiego), jak i Porozumienia z 11 czerwca br. dot. wspólnego lobbingu przedłużenia korytarza
Bałtyk-Adriatyk z Gdyni do Goeteborga.
CZAS MORZA 4 (77) grudzień 2018

Na fakt ten zwrócili uwagę otwierający Forum Ryszard Toczek, reprezentujący prezydenta Gdyni i prezesa SMAB
oraz Ryszard Świlski, wicemarszałek
województwa pomorskiego, prezes
SRPKTBA).
Podczas dwudniowego Forum miało
miejsce 28 wystąpień. Forum skupiło
blisko 90 uczestników reprezentujących
m.in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo
Infrastruktury, 8 urzędów marszałkowskich, porty morskie, miasta – węzły
miejskie TEN-T, operatorów logistycznych, wyższe uczelnie, instytuty naukowe, samorząd gospodarczy, klastry
morskie i transportowe, firmy consultingowe, media.
Goście ze Szwecji reprezentowali
stowarzyszenie Baltic Link – głównie
region Blekinge, partnera wiodącego
projektu TENTacle.
Koordynator projektu Wiktor Szydarowski przedstawił aktualny etap prac
nad projektem oraz potencjał synergii
wszystkich korytarzy sieci bazowej w regionie Morza Bałtyckiego.
Tematyka forum tradycyjnie już obejmowała główne wyzwania dotyczące
realizacji infrastruktury korytarza. Temat
ten był prezentowany przez przedstawicieli urzędów marszałkowskich leżących
na trasach trzech odnóg tego korytarza:
wschodniej (woj. śląskie i mazowieckie),
centralnej (woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie) i zachodniej (woj.
lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). Priorytety rozwoju węzłów
miejskich przedstawiono na przykładzie
Łodzi i Gdyni (główne w oparciu o wyniki projektu TENTacle). Przedstawiciele
portów morskich przedstawili wizje rozwoju portów w perspektywie do 2030 r.
Przedstawiciele największych centrów logistycznych w strefie korytarza –
Euroterminal Sławków i węzeł logistyczny Łódź-Stryków przedstawili aktualny
potencjał obu węzłów.

Michał Kwiatkowski z Ministerstwa
Infrastruktury omówił plany aktualizacji
kluczowych dokumentów korytarzowych:
Planu Pracy Korytarza Bałtyk-Adriatyk
i Strategii Rozwoju Transportu. Ten ostatni
dokument jest opublikowany na stronie
internetowej ministerstwa i trwa przyjmowanie uwag do projektu. Plan Pracy
Korytarza B-A będzie aktualizowany – po
raz czwarty – w przyszłym roku.
Ożywioną dyskusję wywołała informacja o planach rozwoju Via Carpathia
– zgłaszano zastrzeżenia do polityki
promocji tej trasy, łączącej port w Kłajpedzie ze strefą „Trójmorza”, co może
być oceniane jako zagrożenie dla portów
morskich.
Paweł Krekora z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej skupił swoją wypowiedź na
najbliższych planach dotyczących
rozwoju portów morskich, w tym na
przekopie Mierzei Wiślanej, służącemu
rozwojowi portu morskiego w Elblągu
i na rewitalizacji dróg wodnych śródlądowych. Temat otwarcia Zalewu Wiślanego w stronę pełnego morza wywołał
dyskusję, w której dominowała opinia,
że nie jest to inwestycja ekonomicznie
uzasadniona. Wskazywano na pilniejsze zadania związane z rewitalizacją
Wisły czy Odry.
Aktualne wyzwania stojące przed
włączeniem przynajmniej dolnego odcinka rzeki Wisły do sieci TEN-T i rozwoju sieci portów rzecznych przedstawił
Tomasz Sowiński – prezes ZMN. Podobne wystąpienie w odniesieniu do Odry
miał Rafał Zahorski z województwa
zachodniopomorskiego. Zwrócił uwagę
na zasadność inwestowania w transport wodny śródlądowy jako kluczowy
element systemu transportowego Polski
i Europy Środkowej.
Pozycje portów bałtyckich jako
węzłów autostrad morskich i znaczenie tych ostatnich dla łączenia korytarzy sieci bazowej zaprezentował »
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V Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk
» przedstawiciel Organizacji Portów Bał-

tyckich Bogdan Ołdakowski. Stwierdził,
że idea autostrad morskich nie powinna ograniczać się do samej trasy morskiej, ale rozciągać się na cały łańcuch
logistyczny, w którym podróż morska
jest tylko jednym z ogniw. Tematykę autostrad morskich kontynuował
Michał Graban z UMWP, przedstawiając początki inicjatywy przedłużenia
Korytarza Bałtyk-Adriatyk z korytarzem ScanMed w porcie Nynäshamn
k. Sztokholmu, połączonym żeglugą
promową z Gdynią i Gdańskiem. Przedstawił również potencjał rozwijania
połączeń Korytarza Bałtyk-Adriatyk
z węzłami transportowymi na Ukrainie
(głównie port w Odessie).
Partnerzy szwedzcy (Tore Almlöf)
przedstawili wizję rozwoju korytarza
transportowego Baltic Link, łączącego port morski w Karlskronie z portem

w Goeteborgu. Dzięki powstałemu
w ostatnim czasie terminalowi intermodalnemu w mieście Alvesta (skrzyżowanie Baltic Link z korytarzem ScanMed)
możliwe jest powstanie odgałęzień
transportowych na całą Szwecję.
Michał Tuszyński z Gdyni i Jonas
Olsson z Karlskrony przedstawili inicjatywę przygotowania mapy drogowej
włączenia Baltic Link do sieci bazowej
TEN-T, zaś szczegółowe cele projektu
TENTacle, w którym uczestniczą polscy partnerzy – Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Gdynia i Zarząd Morskiego
Portu Gdynia – przedstawił kierownik
tego projektu Ryszard Toczek. Zwrócił
uwagę, że warunkiem terminowej, tj.
do 2030 r. i właściwej pod względem
wymagań eksploatacyjnych TEN-T, realizacji połączeń ostatniej mili jest przejęcie tego zadania przez rząd RP. Jeżeli

to nie nastąpi, korytarz w Gdyni nie
powstanie do 2030 r. Przedstawił także
cele nowego projektu transportowego
„HUPMOBILE”, służącego przygotowaniu do realizacji jednego z projektów
z Planu Pracy BAC – rozwoju kolei podmiejskiej w Trójmieście.
Grzegorz Walczukiewicz (ZMiGM)
przedstawił
sylwetkę
Eugeniusza
Kwiatkowskiego – inicjatora powstania
Związku Gospodarczego Miast Morskich (obecnie ZMiGM), a także korytarzy transportowych północ-południe
– przez porty w Szczecinie, Gdyni
i Gdańsku. Uczniem E. Kwiatkowskiego
i wielkim orędownikiem Trans-European North-South Motorway (TEM) był
prof. Witold Andruszkiewicz, któremu
ZMiGM poświęcił ostatnio obszerną
publikację.
Forum przyjęło stanowiska dotyczące:
– włączenia trasy Via Carpathia do sieci
połączeń drogowych portów polskich
– Jerzy Lewandowski (Krajowa Izba
Gospodarki Morskiej);
– rozwijania dziedzictwa kulturowego
Szlaku Bursztynowego przez przyjęcie promocyjnej marki Korytarza
Bałtyk-Adriatyk – Korytarz Szlaku
Bursztynowego – Tadeusz Palmowski, Ryszard Wrzosek (Uniwersytet
Gdański, PTTK);
– propozycji zmian tras połączeń i liczby
węzłów miejskich (w Polsce) w strefie
korytarza Bałtyk-Adriatyk – Michał
Graban (SPRKTBA);
– X Forum Strategii UE dla Regionu
Morza Bałtyckiego – Marta Cholewczyńska-Dmitruk (UMWP);
– wiodącej roli Uniwersytetu Morskiego
w Gdyni (dawna Akademia Morska)
w badaniach naukowych dot. szerokiej problematyki Korytarza Bałtyk-Adriatyk – Maciej Matczak (Uniwersytet Morski Gdynia);
– współpracy polsko-szwedzkiej w zakresie rozwijania autostrady morskiej
Gdynia-Karlskrona w kierunku Goeteborga.
RYS Z A R D T O C Z E K
S T O WA R Z Y S Z E N I E M I A S T
AUTOSTRADY BURSZTYNOWEJ
U R Z Ą D M I A S TA G D Y N I
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Dwa lata aktywności
Spółki Pętla Żuławska
Dobiega końca drugi rok aktywności naszej spółki w projekcie INTERREG SOUTH COAST
BALTIC. Projekt kreślony jako 3-letni kończy się w październiku 2019 roku. Ze względu na
fakt, że nasza spółka jest spółką celową i powołana została na czas określony, zmuszeni
jesteśmy do skrócenia naszej aktywności do marca 2019 roku. W tym przypadku ostatnie
rozliczenie projektowe dokona się dla nas jesienią 2019 roku, a więc jeszcze przed
zakończeniem okresu funkcjonowania spółki (31.12.2019 r.).

J

uż dziś możemy jednak z dużą satysfakcją stwierdzić, że udało się nam
zrealizować wiele działań promocyjnych, szkoleniowych i marketingowych.
W ramach projektu SOUTH COAST
BALTIC otrzymaliśmy do dyspozycji
100000 euro, z której połowę wydawaliśmy wspólnie z liderem projektu i pozostałymi partnerami (12 partnerów),
natomiast pozostałą kwotę w wysokości
50000 euro miała do dyspozycji Spółka
Pętla Żuławska. Do dnia dzisiejszego
wydaliśmy 48500 euro na działania
wspólne oraz ok. 32000 euro na działania własne.
Wymieńmy kilka działań, z których jesteśmy najbardziej zadowoleni i dumni.
Po pierwsze – podkreślić należy nasz
udział w targach krajowych i zagranicznych finansowanych z projektu: Berlin
2016, Düsseldorf 2017, 2018, Sztokholm
2018, Warszawa 2017 i 2018, Nadarzyn
2017, Łódź 2018.
Po drugie – wspólne z partnerami projektu wydanie „Przewodnika po portach
i przystaniach południowego wybrzeża
Bałtyku”, który dystrybuowany był na
»
wspomnianych imprezach targowych

SOUTH COAST BALTIC
Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network;
STHB.02.01.00-DE-0070/16. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk 2014 – 2020.
CZAS MORZA 4 (77) grudzień 2018
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Dwa lata aktywności Spółki Pętla Żuławska
» i w marinach Pętli Żuławskiej (publikacja

w czterech wersjach językowych).
Po trzecie – wykonanie projektu, druk
i dystrybucja ulotek pokazujących atrakcje
w otoczeniu każdej z marin Pętli Żuławskiej w nakładzie łącznym 22000 egz.
Po czwarte – wydanie informatora
o warunkach nawigacyjnych Zalewu Wiślanego 5000 egz. (wersja dwujęzyczna).
Po piąte – wydanie informatora
o infrastrukturze Pętli Żuławskiej (mosty, śluzy, gestorzy itp.) w nakładzie
2000 egz. corocznie.
Po szóste – współpraca przy corocznej organizacji rejsu żeglarskiego Gdańsk
– Kłajpeda (2017 i 2018 r.).

Po siódme – wymiana doświadczeń
z partnerami lokalnymi i międzynarodowymi poprzez wspólne spotkania (5 spotkań międzynarodowych i 4 regionalne).
Po ósme – wypracowanie koncepcji
realizacji Święta Pętli Żuławskiej (rejs
promocyjny) i jego pierwsza realizacja
w 2018 roku.
Po dziewiąte – systematyczne informowanie o projekcie SOUTH COAST
BALTIC na stronie SCB i stronie Pętli Żuławskiej oraz w lokalnej i ogólnokrajowej prasie (8 artykułów).
Co jeszcze przed nami?
Otóż wspólnie z innymi partnerami: wydamy przewodnik po po-

łudniowym wybrzeżu Bałtyku dla
motorowodniaków (cztery wersje
językowe) wraz z interaktywną stroną internetową, wydamy regionalny
przewodnik po firmach czarterowych
w obszarze Pętli Żuławskiej, zamówimy film pokazujący główne problemy, które napotykają żeglarze na Pętli
Żuławskiej i sposoby ich pokonywania, a także zorganizujemy kolejne
spotkanie regionalnych interesariuszy projektu SOUTH COAST BALTIC na
Pętli Żuławskiej.
MICHAŁ GÓRSKI

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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Kurs dla operatorów
i pracowników marin
W dniach 20–22 listopada br. Wydział InżynieryjnoEkonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie
zorganizował kurs dla pracowników i operatorów marin.

K

urs przeprowadzono w ramach
projektu SOUTH COAST BALTIC
Establishing durable cross-border
boating destination management on
the basis of the MARRIAGE cooperation
network finansowanego przez Interreg
South Baltic Programme 2014–2020,
który jest realizowany od października
2016 roku. Założeniem kursu było zdobycie przez pracowników praktycznej
wiedzy przekazanej przez najlepszych
specjalistów. Wpłynie to na poprawę
bezpieczeństwa portów jachtowych
i zadowolenia turystów odwiedzających mariny polskiego wybrzeża.
W kursie uczestniczyły osoby zatrudnione w portach jachtowych znajdujących się na terenie województw
zachodniopomorskiego i pomorskiego
oraz Łotwy. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w profesjonalnym kursie pierwszej pomocy,

po którym otrzymali certyfikaty European Resuscitation Centre. Kurs odbył
się w RescueLab w Szczecinie, a jego
program dostosowany był do potrzeb
pracowników portów jachtowych.
W kolejnych dniach uczestnicy brali
udział w warsztatach dotyczących zarządzania, trendów w turystyce żeglarskiej,

marketingu, informacji turystycznej oraz
psychologii. Część szkolenia poświęcona
była obsłudze osób starszych i niepełnosprawnych. Zajęcia z tego zakresu odbywały się z wykorzystaniem specjalnego
kombinezonu – symulatora odczuć wieku starczego.
Przeprowadzona została również prezentacja „dobrych praktyk” stosowanych
w niemieckich portach jachtowych, które
przyczyniają się do zwiększenia komfortu żeglarzy seniorów korzystających

z ich usług. Wśród trenerów były osoby
z doświadczeniem w zarządzaniu portami
jachtowymi z Danii, Chorwacji i Niemiec,
a także nauczyciele akademiccy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajęcia odbyły się w szczecińskiej
siedzibie firmy Brillux Polska Sp. z o.o.
Za organizację kursu z ramienia Akademii Morskiej odpowiadały dr inż.
Aleksandra Łapko, dr inż. Ewa Hącia oraz
dr inż. Roma Strulak-Wójcikiewicz.

SOUTH COAST BALTIC
Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network;
STHB.02.01.00-DE-0070/16. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk 2014 – 2020.
CZAS MORZA 4 (77) grudzień 2018
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Gdański Jarmark
Bożonarodzeniowy

Od 1 grudnia w centrum Gdańska dzieje się niezwykle świątecznie. Na Targu Węglowym,
w Zbrojowni i Forum Gdańsk dziesiątki stoisk z rękodziełem, strefa gastronomiczna
(Food Court) z polskimi i światowymi potrawami oraz napojami, a także te najbardziej świąteczne
atrybuty Jarmarku Bożonarodzeniowego: Anielski Młyn, Łoś Lucek, Karuzela Gdańska,
Górka Lodowa z torami saneczkowymi, Parada Elfów, św. Mikołaj, Królowa Śniegu
czy Orszak Kolędników – aż trudno wymienić wszystkie atrakcje czekające na wszystkich,
którzy zawitają do Gdańska do 23 grudnia (Food Court zaprasza do 13 stycznia 2019 r.).
Fot. Grzegorz Mehring www.gdansk.pl

