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Obrady LIII Walnego 
Zebrania Delegatów  

Związku Miast  
i Gmin Morskich

W dniach 24-25 października 
2019 roku w Darłowie  

odbyły się obrady  
LIII Walnego Zebrania 

Delegatów Związku Miast 
i Gmin Morskich.
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U czestników zebrania powitali 
Arkadiusz Klimowicz, burmistrz 
Darłowa, Andrzej Bojanowski, 

prezes Związku Miast i Gmin Morskich 
oraz dyrektor Biura Marcin Makowski. 
Przedstawiony został także program 
spotkania, który oprócz obrad obejmo-
wał także odsłonięcie pamiątkowej tab-
licy ZMiGM na falochronie wschodnim 
w Darłowie oraz zwiedzanie punktu in-
formacyjnego zrealizowanego w ramach 
projektu South Coast Baltic.

Część konferencyjną rozpoczęła 
prezentacja dotycząca efektywności 
projektu South Coast Baltic przedsta-
wiona przez Martę Czarnecką-Gallas 
– koordynatorkę projektu South Coast 
Baltic w Związku Miast i Gmin Mor-
skich. Prezentacja koncentrowała się 
na korzyściach dla gmin członkowskich 
ZMiGM wynikających z prowadzenia 
projektu South Coast Baltic, na rozwoju 
kompetencji operatorów marin oraz na 
inwestycjach pilotażowych w wybra-
nych marinach.

Kontynuacją prezentacji poświęconych 
projektowi South Coast Baltic było wystą-
pienie Igora Kanieckiego odpowiedzial-
nego za wdrożenie projektu związanego 
z powstawaniem żeglarskich punktów 
informacyjnych w marinach. Zaprezento-
wał efekty sfinansowanego ze środków 
unijnych projektu, którego efektem jest 

stworzenie nowoczesnych punktów in-
formacyjnych w marinach południowe-
go Bałtyku. Stwarzają one żeglarzom nie 
tylko warunki umożliwiające odpoczynek, 
ale także przedstawiają między innymi 
aktualną informacje o ofercie turystycznej 
w danej miejscowości. 

O marinach mówił również dr Mar-
cin Forkiewicz z Wydziału Zarządza-
nia Politechniki Gdańskiej. Tym razem 
w kontekście badania ruchu wodnego 
w marinach południowego Bałtyku. 
M. Forkiewicz skupił się głównie na 
przedstawieniu wniosków dla operato-
rów marin, gmin i miast z Polski.

Raport Najwyższej Izby Kontroli 
o wykorzystaniu nadmorskiego pasa 
technicznego zaprezentował zebranym 
Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Kolejne wystąpienie poświęcone było 
kamperom – pomysłowi na poszerzenie 
oferty turystycznej w gminach i miej-
scowościach Polski. Wiele uwagi po-
święcono nowoczesnej infrastrukturze, 

która jest warunkiem funkcjonowania 
turystyki opartej na wykorzystaniu 
kamperów. Prezentację przedstawił pre-
zes firmy Camper System Bogusz Trepka, 
który w swoim wystąpieniu zaprezento-
wał również analizę rynku oraz omówił 
realizację projektów w kraju i za granicą.

Kolejnym tematem omówionym pod-
czas LIII WZD była prezentacja dotycząca 
kompleksowej modernizacji energetycz-
nej budynków użyteczności publicznej 
w Sopocie. O projekcie mówili Marcin 
Skwierawski, wiceprezydent Sopotu, 
oraz Grażyna Brunn-Mietkiewicz i Joan-
na Krause z Urzędu Miejskiego w Sopo-
cie. Przedstawiony został kompleksowy 
zakres realizowanych usług w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prezes A. Bojanowski podziękował 
prelegentom za udział w obradach, 
a wszystkich delegatów i gości, zaprosił 
do odsłonięcia pamiątkowej tablicy po-
święconej Związkowi Miast i Gmin Mor-
skich w alei na portowym nabrzeżu oraz 
do odwiedzenia żeglarskiego punktu in-

Fot. RoK Pictures

Od lewej Andrzej Bojanowski, prezes ZMiGM
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formacyjnego w marinie w Darłowie po-
wstałego dzięki projektowi South Coast 
Baltic. Zwieńczeniem wieczoru była uro-
czysta kolacja wydana przez burmistrza 
Darłowa Arkadiusza Klimowicza.

Drugi, statutowy dzień LIII Walnego 
Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin 
Morskich rozpoczęła rejestracja delega-
tów, którzy stawili się w łącznej liczbie 
17 uprawnionych do głosowania, dyspo-
nujących 26 głosami. Obrady poprzedziła 
prezentacja Leszka Pochroń-Frankow-
skiego, pracownika firmy Ekoinbud sp. 
z o.o. Zaprezentowana została marka fir-
my „ECOLOGIQ” jako opłacalnej dla samo-
rządów inwestycji w budynki komunalne 
takie jak żłobek, przedszkole czy szkoła. 
Zaprezentowano imponującą statystykę 
projektów pozwalających na wybudo-
wanie w zdecydowanie krótszym czasie 
w stosunku do budownictwa tradycyjne-
go budynków o dużej powierzchni, z lek-
kich modułów drewnianych umożliwiają-
cych jednocześnie zaoszczędzić 40 proc. 
wydatków na energię cieplną. 

Po prezentacji rozpoczęła się część 
statutowa LIII Walnego Zebrania Dele-
gatów.

W skład prezydium obrad weszli: 
wiceprezes Michał Przepiera, członek 

Zarządu Krzysztof Walków oraz dyrektor 
Biura Marcin Makowski. Przybyłych gości 
serdecznie powitał wiceprezes Związku 
Michał Przepiera, który został wybrany 
na przewodniczącego obrad LIII WZD. 
Następnie w głosowaniu jawnym jedno-
myślnie przyjęto zaproponowany porzą-
dek obrad, po czym wybrano członków 
komisji mandatowo-skrutacyjnej (Ber-
nadeta Borkowska – Ustronie Morskie, 
Mateusz Bobek – Międzyzdroje, Kamil 
Pach – Władysławowo) i komisji uchwał 
i wniosków (Krzysztof Walków, prze-
wodniczący – Darłowo, Marek Chroń – 
Hel, Dorota Goyke – Krokowa).

Komisja mandatowo-skrutacyjna 
stwierdziła prawomocność LIII Zebrania 
Delegatów i możliwość podejmowania 
uchwał. W LIII Walnym Zebraniu Dele-
gatów Związku Miast i Gmin Morskich 
wzięło udział 17 mandatów, co daje 26 
głosów. Tym samym komisja stwierdziła 
quorum.

Dyrektor Biura ZMiGM Marcin Ma-
kowski przedstawił działania Związku 
zrealizowane w I i II kwartale 2019 r., 
a także plany budżetowe na rok 2020. 
Program działania Związku w I i II kwar-
tale br. obejmował: cykliczne konferen-
cje; tematykę z zakresu monitoringu 

Bałtyku; projekty ze środków krajowych 
– Polski Patrol Monitoringu Środowiska; 
projekt europejski Marriage, a następnie 
South Cost Baltic, będący promocją połu-
dniowego wybrzeża Bałtyku; targi (Free 
Time Festiwal) i festiwale (twórczości 

Fot. RoK Pictures

Fot. RoK Pictures

Od lewej Arkadiusz Klimowicz, 
burmistrz Darłowa i Marcin Makowski, 
dyrektor Biura ZMiGM

Marina w Darłowie, żeglarski punkt informacyjny SCB
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W. Młynarskiego, JachtFilm); udział 
w targach Expo w Mediolanie; promocję 
polskiego bursztynu (w tym propozycję, 
by rok 2020 ogłosić w ZMiGM Rokiem 
Bursztynu); reprezentowanie poszcze-
gólnych gmin przed administracją pań-
stwową; zbiórkę pieniędzy dla żaglow-
ca „Generał Zaruski” i udział w rejsach 
młodzieży z gmin i miast zrzeszonych 
w ZMiGM; patronat Związku nad impre-
zami organizowanymi w gminach i za-
mieszczanie relacji w kwartalniku „Czas 
Morza”; planowanie wydania przewod-
nika turystycznego po gminach i mia-
stach nadmorskich.

Podczas prezentacji został również 
omówiony plan dochodów i wydatków 
za I i II kwartał 2019 r. i plan na 2020 rok. 
Dyrektor M. Makowski mówił o niezre-
alizowanych projektach, jakimi są kory-

tarze życia i przesunięcie terminu rozli-
czania projektu Land Sea Act. Natomiast 
wszystkie pozostałe zadania zostały 
wykonane zgodnie z planem dochodów 
i wydatków – podsumował dyrektor M. 
Makowski.

Następnie oddano głos członkom 
ZMiGM, którzy zgłosili wolne wnioski. 
Ewa Kapłan, delegatka z Łeby, podkre-
ślając różnorodność problemów z jakimi 
borykają się małe gminy, złożyła projekt 
uchwały, w myśl której strefę przybrzeż-
ną Łeby należy traktować jak obszar 
Żuław. Dzięki temu można ją włączyć 
do programów regionalnych, a nie tylko 
państwowych, które zakładają podjęcie 
tematu dopiero w latach 2030-2036. Za-
rząd ZMiGM wyraził gotowość spotkania 
się, by omówić te problemy, a E. Kapłan 
zaprosiła na to spotkanie do Łeby.

Prezes ZMiGM Andrzej Bojanowski 
zaproponował, by gminy z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego partycy-
powały w stworzeniu przewodnika tu-
rystycznego, który zostanie wykonany 
w ramach projektu Land Sea Act. Projekt 
przewiduje objęcie zasięgiem miasta 
i gminy z obszaru Zatoki Gdańskiej, 
jednak gdyby pozostałe gminy chciały 
partycypować w kosztach, przewodnik 
objąłby całe polskie wybrzeże. 

Kamil Pach (pełnomocnik burmistrza 
Władysławowa) zaapelowałował, żeby 
wystawa bursztynu organizowana przez 
ZMiGM w 2020 roku odbyła się również 
w innych gminach, także we Władysła-
wowie.

Na zakończenie wolnych wniosków 
głos zabrał członek Zarządu Jarosław Kło-
dziński, który zaproponował, żeby w roku 
2020 Związek Miast i Gmin Morskich zor-
ganizował w członkowskich gminach „ku-
linarne rekordy”. Szczegółowa informacja 
na temat tego wydarzenia oraz harmono-
gram zostaną przygotowane przez pre-
zesa Związku A. Bojanowskiego, członka 
Zarządu J. Kłodzińskiego i dyrektora Biura 
M. Makowskiego, a następnie przesłane 
do członków ZMiGM. Drugą propozycją 
J. Kłodzińskiego było zachęcenie człon-
ków do oddelegowania szkolnych drużyn 
na turniej siatkarski, który odbędzie się 
w Gdyni w grudniu. Jarosław Kłodziński 
podsumował również I edycję Konkursu 
Wiedzy o Morzu i przedstawił harmono-
gram konkursu na rok 2020. 

Głos ponownie zabrał przewodniczą-
cy obrad, który poprosił komisję uchwał 
i wniosków o przedstawienie propono-
wanych uchwał oraz o przeprowadze-
nie głosowania. Delegaci jednogłośnie 
podjęli następujące uchwały: Uchwałę 
nr 9/2018/2019 w sprawie przyjęcia pla-
nu dochodów i wydatków na 2020 rok; 
Uchwałę nr 10/2019/2019 – Apel gmin 
nadmorskich ZMiGM w sprawie umiesz-
czenia strefy przybrzeżnej w programach 
operacyjnych na lata 2021-2027 wraz 
z własnym finansowaniem; Uchwałę 
nr 11/2020/2019 w sprawie możliwości 
zaciągania pożyczek w celu utrzymywa-
nia płynności finansowej ZMiGM.

Na zakończenie obrad głos zabrał 
wiceprezes Michał Przepiera, który po-
dziękował wszystkim delegatom i przy-
byłym gościom za udział w zebraniu.

Obrady LIII Walnego Zebrania 
Delegatów Związku Miast  
i Gmin Morskich

»
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W Galerii Morskiej 
w Darłowie 

odsłonięto tablicę 
poświęconą  

ZMiGM
Podczas obrad LIII Walnego 

Zebrania Delegatów 
Związku Miast i Gmin 
Morskich w Darłowie 

prezes Zarządu Andrzej 
Bojanowski odsłonił na 
wschodnim falochronie 

w Galerii Morskiej tablicę 
upamiętniającą Związek 

Miast i Gmin Morskich.

Na tablicy umieszczono em-
blemat ZMiGM oraz nastę-
pującą treść: „Związkowi 

Miast i Gmin Morskich. Stowarzyszenie 
nawiązuje do utworzonego w 1946 r. 
Związku Gospodarczego Miast Mor-
skich, którego Darłowo było członkiem. 
19 kwietnia 1991 delegat darłowskie-
go samorządu poparł ideę utworze-
nia ZMiGM. Związek zarejestrowany 
12 maja 1992 zajmuje się opiniowaniem 
projektów aktów prawnych, dotyczą-
cych gospodarki morskiej oraz wspiera 
nadmorskie samorządy w rozwiązywa-
niu problemów gospodarczych i kultu-
rowych”.

Celem darłowskiej Galerii Morskiej 
jest upamiętnienie wybitnych ludzi mo-
rza oraz instytucji i firm o charakterze 
morskim, które szczególne zasłużyły 
się dla rozwoju gospodarki morskiej na 
terenie ziemi darłowskiej. Obecnie re-
alizowany jest na wniosek Leszka Wal-
kiewicza, poparty przez mieszkańców 
Darłowa, z Budżetu Obywatelskiego 
projekt dotyczący przywrócenia nieco 
zmienionej Galerii Morskiej na wschod-
nim falochronie w Darłówku.

Na pierwszej z nowych tablic upa-
miętniono 140-lecie oddania do użytku 
nowoczesnego morskiego portu han-
dlowego z infrastrukturą kolejową.

W tym roku zamontowano jesz-
cze tablice upamiętniające: tytułową 
galerię morską; Eryka Pomorskiego – 
króla Danii, Szwecji, Norwegii i księcia 
Pomorza (1381-1459), którego „Do-
minium Maris Baltici” było wykład-
nikiem jego polityki; kaprów króla 
Zygmunta II Augusta, którzy podczas 
I wojny północnej, wiosną 1568 r. 
zdobyli port w Darłówku i zarekwi-
rowali statki i towary przeznaczone 
dla Szwecji walczącej z Polską; Euge-
niusza Kwiatkowskiego, wicepremie-
ra w latach 1935-1939, który w II RP 
przyczynił się do rozwoju handlu 
i gospodarki morskiej, budowy portu 
w Gdyni, floty morskiej i Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. Jako pełno-
mocnik rządu ds. odbudowy Wybrze-

ża trzykrotnie przebywał w Darłowie 
w latach 1945-1947. Doprowadził do 
odbudowy i uruchomienia przeładun-
ków handlowych w porcie Darłowo; 
29. Darłowskiej Eskadry Lotniczej, 
której darłowscy piloci śmigłowców 
w setkach akcji ratowniczych urato-
wali życie wielu ludziom morza; Pań-
stwowego Przedsiębiorstwa Połowów 
i Usług Rybackich KUTER. Darłowskie 
przedsiębiorstwo w latach 1952-1999 
zajmowało się połowami, przetwór-
stwem, remontami kutrów i łodzi, wy-
twarzaniem i naprawą sieci rybackich 
oraz produkcją lodu i mączki rybnej. 
W latach 80. XX w. eksploatowało 
45 kutrów i zatrudniało ponad 1200 
pracowników. W roku 1981 złowiono 
rekordową ilość ryb, 23 187 ton.

Planuje się wykonanie i odsłonięcie 
dalszych tablic pamiątkowych.

L E S Z E K  WA L K I E W I C Z

Fot. RoK Pictures
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O klimacie  
wokół metropolii

Podczas tegorocznej Smart Metropolii, która jest największym 
w Polsce, corocznym kongresem poświęconym współpracy 
małych i dużych gmin w ramach metropolii, słowo „klimat” 
odmieniane było przez wszystkie przypadki, w kontekście 

zarówno środowiska, jak i polityki. 

S M A R T  M E T R O P O L I A  W  G D A Ń S K U

H asło przewodnie tegorocznej, 
ósmej edycji Smart Metropolii 
brzmiało „Klimat dla metropolii. 

Metropolia dla klimatu”, i do niego od-
niosła się prezes Stowarzyszenia Obszar 
Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – So-
pot (OM GGS) Aleksandra Dulkiewicz, 
otwierając 7 listopada 2019 r. dwudnio-
wy kongres w AmberExpo.

– Jaki jest klimat dla metropolii na 
rok przed 30. rocznicą powstania w Pol-
sce samorządów? Funkcjonowanie na-
szego obszaru dowodzi, że metropolia 
jest możliwa. 50 samorządów współ-
pracuje w stowarzyszeniu, mimo że ma 
do tego niewiele narzędzi – podkre-
ślała Aleksandra Dulkiewicz. – Ale co 
z ustawą metropolitalną? Każdy widzi, 
że jedyna oficjalna w Polsce metropo-
lia śląsko-zagłębiowska sprawdza się. 
Nie pozwolimy, by przeciwstawiano 
Polskę A Polsce B. Metropolie to nie 
tylko 12 największych miast, to także 
miasteczka i gminy. Współpracę samo-
rządów realizujemy obecnie przez zin-
tegrowane inwestycje terytorialne. To 
działa, ale potrzebujemy także rozwią-
zań prawnych na poziomie ustawy.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, 
wiceprezes OM GGS, wspomniał o ostat-
niej kampanii wyborczej w Polsce, pod-
kreślając, jak wiele kandydaci na posłów 
mówili o sprawach dotyczących klimatu.

– Jako grupa samorządowców zade-
klarowaliśmy przed chwilą bardzo wy-
raźnie wolę współpracy w tej dziedzinie. 
Teraz oczekujemy propozycji ustawo-
wych, by słowa z kampanii przeniosły 
się na konkretne działania. Będziemy 
sprawdzać, czy przedwyborcze obietnice 
są realizowane – zaznaczył W. Szczurek.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, 
wiceprezes OM GGS, przypomniał, że 
samorządy w Polsce na początku lat 90. 
zrealizowały wiele inwestycji związa-
nych z ochroną środowiska.

– Wówczas uzyskaliśmy wspar-
cie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, który przyznawał dotacje 
i bezzwrotne pożyczki na poprawę stanu 
wody i powietrza – przypomniał Jacek 
Karnowski. – Dziś likwiduje się miej-
skie, powiatowe i gminne fundusze tego 
typu, a fundusze wojewódzkie podlega-
ją centralizacji i uzależnieniu od rządu. 
Jacek Karnowski podkreślił, że samo-

rządy walczą o decentralizację środków, 
których administracja centralna nie jest 
w stanie rozdysponować. 

Christopher Todd, dyrektor wydziału 
ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Poli-
tyki Regionalnej i Miejskiej Komisji Euro-
pejskiej, również mówił o wyzwaniach, 
przed którymi stoi cały świat. Mówił 
o prognozach (w 2050 roku na świecie 
będzie 9,5 miliarda ludzi, a ok. 70 proc. 
z nich mieszkać będzie w miastach) 
i o ambitnym planie Komisji Europejskiej, 
by uczynić z Europy pierwszy neutral-
ny energetycznie kontynent na świecie. 
Podkreślił jednocześnie, że powstać ma 
nowy fundusz na pomoc tym regionom, 
które są najbardziej zagrożone skutkami 
zmian klimatycznych. – W obecnej per-
spektywie finansowej w ramach fundu-
szy spójności inwestowaliśmy głównie 
w zrównoważony rozwój miast. Pojawiły 
się także nowe możliwości współpracy 
na szczeblu regionów, czyli zintegrowane 
inwestycje terytorialne. Obserwujemy, że 
świetnie się sprawdzają, m.in. Pomorze 
jest tu doskonałym przykładem – ocenił 
Ch. Todd i przypominał, że jeden z głów-
nych celów UE na lata 2021-27 to „Europa 
bliżej obywateli”, który ma być realizowa-
ny za pomocą narzędzia podobnego do 
ZIT. – To dla nas bardzo istotne, by kon-
tynuować tworzenie lokalnych strategii 
i odpowiedzi na wyzwania, także w za-
kresie zmian klimatycznych.

Ostatnim wydarzeniem pierwszego 
dnia kongresu była debata „Metropolie 
a małe miasta”. Debatujący byli zgodni 
co do tego, że metropolizacji postępu-
jącej na całym świecie nie da się za-
trzymać. Bartosz Jakubowski, ekspert 
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego 

ds. transportu, mówił z kolei o zjawi-
sku wykluczenia transportowego. Za-
znaczył, że obszarem największego 
wykluczenia są granice województw. 
Przywołał także przykład tego nega-
tywnego zjawiska, z leżącego tuż za 
granicą metropolii Gdańsk – Gdynia 
– Sopot Nowego Dworu Gdańskiego. 
– Tu wykluczenie ma aspekt finansowy. 
Jak korzystać z transportu publicznego, 
skoro jest niedostępny finansowo?

Bartosz Jakubowski krytykował mar-
szałków województw za to, że nie roz-
wijają sieci transportu autobusowego na 
swoich obszarach. Prowadzący debatę 
Mikołaj Chrzan, wicenaczelny „Gazety 
Wyborczej”, przypomniał, że na Pomo-
rzu i Dolnym Śląsku marszałkowie zain-
westowali w lokalną kolej.

– Brak transportu publicznego na 
wsiach to ogromny problem, który 
chcemy pokonać – dodał Ch. Todd. – 
W jednym z regionów realizowany jest 
ciekawy projekt dotyczący transportu 
publicznego na obszarach o małej liczbie 
ludności. Nie ma tam regularnego trans-
portu publicznego, a ci, którzy go potrze-
bują, zamawiąją transport na dany dzień 
i do miejsca, w którym jest potrzebny. 
Prof. Grzegorz Gorzelak z EUROREG Uni-
wersytetu Warszawskiego podkreślił, że 
Polska to kraj o jednym z największych 
w Europie wskaźników policentryczności 
i że to właśnie duże ośrodki miejskie łączą 
nasz kraj z gospodarką globalną. 

Związek Miast i Gmin Morskich był 
jednym z patronów kongresu Smart Me-
tropolia.

I Z A B E L A  B I A Ł A 
W W W. G DA N S K . P L
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W obliczu zmian 
środowiskowych

I N N O W A C Y J N O Ś Ć  R O Z W I Ą Z A Ń

Design Plus

I I I  P O M O R S K I E  E K O  F O R U M

W kongresie wzięło udział wielu interesujących prele-
gentów z dziedziny designu, mody, czy innowacyjnych 
rozwiązań. Między innymi byli wśród nich: Achim Hack 

reprezentujący Uniwersytet w Wismarze, który jest liderem pro-
jektu CTCC, Anna Kamińska, Ho:LO – recykling banerów na eko-
torby, Milena Młynarska zajmująca się storyboardem, Nina Ba-
ckman reprezentująca Silence Meal Project, Róża Janusz – Grow 
Lab, koncentrująca się nad problemem tworzenia ekologicznych 
rozwiązań, które zastąpią plastik, oraz Shereen AlOuran, która 
mówiła o tym, jak przenieść kreatywność do biznesu.

Słowa: „Przyszłość, którą chcemy, musi zostać zaprojekto-
wana, inaczej dostaniemy taką przyszłość, której nie chcemy”, 
które wypowiedział Joseph Beuys – to swoiste motto kongre-
su i zarazem trafna sentencja szczególnie dla przedsiębiorców, 
którzy swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami chcą zmieniać 
przyszłość. 

Warsztaty projektu CTCC miały na celu pomoc w rozwoju 
przedsiębiorstw z regionu Morza Bałtyckiego. Punkt wyjścia 
stanowiło przedstawienie przez każdego przedsiębiorcę swojej 

P onad 200 osób wzięło udział w trze-
ciej edycji Pomorskiego Eko Forum, 
największej na Pomorzu debaty śro-

dowiskowej. W Centrum Wystawienni-
czo-Kongresowym AmberExpo w Gdań-
sku samorządowcy, eksperci branżowi 
i naukowcy debatowali o najbardziej palą-
cych problemach w zarządzaniu środowi-
skiem. Forum otworzył panel „Adaptacja 
gmin do zmian klimatu – czy wiemy jak 
działać?”, w którym podkreślono koniecz-
ność dostosowania miast i gmin do funk-
cjonowania w zmieniających się warun-
kach klimatycznych. Zaprezentowano 
ciekawe przykłady i rozwiązania z zakresu 
planowana przestrzennego, zagospoda-
rowania wód opadowych, prognozowa-
nia i monitoringu.

Z kolei w panelu „Gospodarka od-
padami – ciągle w obliczu zmian” naj-
więcej uwagi poświęcono nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminie. W ostatniej części Forum 
dla zainspirowania przedstawicieli gmin 

firmy, czym się zajmuje, na jakim jest etapie rozwoju i jakie ma 
plany na przyszłość. Kolejno trenerzy zajęli się pracą nad prob-
lemami i słabymi stronami przedsiębiorstw, z którymi sami 
przedsiębiorcy nie potrafią sobie poradzić. Ostatnim etapem 
warsztatów była praca nad rozwiązaniami, a także prototypa-
mi, jakie można wprowadzić do przedsiębiorstw. 

zaprezentowano projekty i programy 
ekoedukacyjne.

W specjalnych blokach dyskusyjnych 
„Ekorozmowy” uczestnicy mogli za-
dawać pytania i skonfrontować swoje 
opinie z prelegentami. Do „Ekorozmów” 
zaproszono ciekawych gości, cenionych 
ekspertów środowiskowych i prawnych.

W trakcie Forum stworzono także 
strefę wystawców, w której można było 

poznać dobre praktyki, usługi i rozwią-
zania technologiczne sprzyjające ochro-
nie środowiska, a także nawiązać kon-
takty branżowe.

Relację z Forum można obejrzeć na 
fanpage’u Pomorskiego Eko Forum: www.
facebook.com/pomorskie.ekoforum/.

AG N I E S Z KA  O R Ł O W S KA 
C E O  P O M O R S K I E G O  E KO  F O R U M

#LUBIEWIEDZIEĆ  
– to hasło, które przyświecało 

uczestnikom trzeciej edycji 
Pomorskiego Eko Forum, które 

odbyło się 21 listopada br. 
w Gdańsku.

W dniach 10-11.10.2019 roku 
przedsiębiorcy z Warmii i Mazur oraz 

regionu Morza Bałtyckiego wzięli udział 
w IV Międzynarodowym Kongresie Design 
Plus oraz w zorganizowanych warsztatach 

w ramach projektu CTCC. 
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Modernizacja 
szkół

9 szkół średnich objął 
program „Gdańsk Miastem 

Zawodowców”, który znacznie 
poprawi jakość kształcenia 

uczniów w szkołach 
przygotowujących do zawodu. 

Całkowita wartość projektu 
wynosi ponad 65 mln zł; kwota 

ta zostanie niemal w całości 
pokryta z dofinansowania 

unijnego.

G D A Ń S K  M I A S T E M  Z A W O D O W C Ó W

R ealizacja projektu „Gdańsk mia-
stem zawodowców” ma podnieść 
standard w dotychczasowej infra-

strukturze budowlanej szkół średnich 
– wyjaśnia prezydent Aleksandra Dul-
kiewicz. – Nowoczesne wyposażenie 
wpłynie na lepsze przygotowanie mło-
dych ludzi do wykonywania konkretne-
go zawodu i dostosowania się do wy-
mogów rynków pracy. 

Pierwszym zakończonym zadaniem 
w ramach programu była przebudowa 
Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących 
Conradinum. W budynku wymieniono 
okna i drzwi, grzejniki, wentylację oraz 
instalację kanalizacyjną, osuszono ścianę 
budynku i izolację zewnętrzną. Koszt in-
westycji wyniósł 879 450 zł.

styczne wyposażenie do pracowni che-
micznej i środowiskowej. Łączny koszt 
prac to niemal 700 tys. zł. 

We wrześniu br. zakończyła się mo-
dernizacja warsztatów szkolnych i pra-
cowni szkolnej w budynku Zespołu Szkół 
Samochodowych przy ul. Elbląskiej. 
Pracownie wyposażono m.in. w nowo-
czesne stanowiska do badań systemów 
wtryskowych. Szkoła otrzymała mo-
tocykl. W planach jest także dostawa 
samochodu do diagnostyki aut hybry-
dowych. 

Program objął także Zespół Szkół 
Łączności. Roboty budowlane, które 
zakończyły się z końcem września, pro-
wadzone były w trzech budynkach zaj-
mowanych przez ZSŁ. Koszt inwestycji 
to niecałe 10,4 mln zł. 

W ramach programu prowadzone są 
prace w Zespole Szkół Energetycznych. 
Przy tej placówce powstaje nowy budy-
nek z pracowniami. Na jego dachu zosta-
ną zamontowane urządzenia energetyki 
odnawialnej, a w jego sąsiedztwie zo-
stanie wykonana niewielka elektrownia 
wiatrowa. Koszt inwestycji to ponad 
2,6 mln zł. Prace trwały do listopada br. 

Na terenie Zespołu Szkół Morskich 
trwa budowa 2-poziomowego pawi-
lonu przeznaczonego na laboratoria 
i pracownie. Koszt prac, które zakończą 

się w lutym 2020 r., wynosi 6,3 mln zł. 
Na terenie Zespołu Szkół Architektury 
Krajobrazu i Handlowo-Usługowych po-
wstanie budynek, w którym odbywać się 
będą warsztaty na potrzeby kształcenia 
w zawodach technik obsługi turystycz-
nej oraz technik architektury krajobrazu. 
Dwukondygnacyjny budynek zostanie 
wyposażony w windę. Przetarg na reali-
zację zadania został już ogłoszony. 

Na przełomie 2019 i 2020 r. planowa-
ne jest ogłoszenie przetargu na rozbudo-
wę i modernizację wiat warsztatowych 
na terenie PSB przy al. Grunwaldzkiej. 
Prace przy przebudowie wiat powinny 
potrwać do września przyszłego roku. 
Ponadto na terenie Zespołu Szkół Ga-
stronomiczno-Hotelarskich zaplanowa-
no dobudowę pomieszczeń, które będą 
przeznaczone na pawilony warsztatowe. 

Projekt „Gdańsk miastem zawo-
dowców – rozwój infrastruktury szkół 
zawodowych: budowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz wyposażenie obiek-
tów szkół zawodowych w Gdańsku” jest 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

A N E TA  N I E Z G O DA

Zakończono również przebudowę 
2 pracowni w głównym budynku Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej. 
Zainwestowano tam także w zago-
spodarowanie terenu wokół placówki. 
Dodatkowo szkoła otrzyma specjali-

Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Nowoczesna sala lekcyjna w Zespole Szkół Łączności

Pracownia w Zespole Szkół 
Samochodowych
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Sylwestrowe  
szaleństwo

Vox, Happysad, Kalwi & Remi, Nocny Kochanek, Zakopower, 
a może Roksana Węgiel – spędź sylwestra przy muzyce, którą 

lubisz. W tym roku miejskie koncerty sylwestrowe odbędą 
się aż w sześciu lokalizacjach! Możesz bawić się w parku 

Oruńskim, Jarze Wilanowskim, na molo w Brzeźnie, przy hali 
Olivia, na Targu Węglowym lub Długich Ogrodach! Przyjdź 

ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną i baw się dobrze!

M I E J S K I E  K O N C E R T Y  W  G D A Ń S K U

W związku z tym, że poprzedni 
rok pokazał nam, iż organiza-
cja koncertów sylwestrowych 

w kilku dzielnicach to idealne rozwią-
zanie dla wszystkich mieszkańców mia-
sta, w tym roku postanowiliśmy jeszcze 
bardziej otworzyć się na ich potrzeby, 
i do czterech zeszłorocznych miejsc do-
łożyliśmy jeszcze dwa. Dzięki temu jesz-
cze więcej mieszkańców będzie mogło 
wspólnie świętować powitanie nowego 
roku. 

Każda z sylwestrowych dzielnic bę-
dzie charakteryzowała się inną tematyką 
muzyczną. Charakterem miasta stają się 
dzielnice, dlatego sentymentalny park 
Oruński z amfiteatrem przywita nowy 
rok przy polskich hitach zespołu Vox, 
a kolorowy Chełm w Jarze Wilanowskim 
będzie się bawił z zespołem Happysad. 
Elektryzujące Brzeźno powita nowy 
rok na molo przy muzyce duetu Kalwi 
& Remi, rockowa Oliwa rozgrzeje nas 
wspólnie z Nocnym Kochankiem przy 
hali Olivia, natomiast koncert główny 
odbędzie się w tym roku przy Długich 
Ogrodach, gdzie folkowo pożegnamy 
stary rok wraz z zespołem Zakopower!

Z kolei gwiazdą sylwestra dla dzie-
ci i młodzieży będzie Roksana Węgiel. 
Impreza dla najmłodszych odbędzie się 
na Targu Węglowym (teren Jarmarku 
Bożonarodzeniowego) i rusza wcześniej, 
bo o 17.30.

Dodatkowo, korzystając z zeszłorocz-
nego doświadczenia, w noc sylwestrową 
zostaną podstawione specjalne sylwe-
strowe autobusy, dzięki którym będzie 
można skorzystać ze wszystkich atrak-
cji, przemieszczając się między sylwe-
strowymi scenami. Dopełniając tradycji 
wspólnego witania nowego roku przez 
wszystkich mieszkańców Gdańska, na 
Długich Ogrodach staną telebimy, na 
których transmitowane będą wejścia na 
żywo z koncertów w pozostałych dziel-
nicach. Wykorzystując technologię stre-
amingu, będziemy mieli okazję w tym 
samym czasie sprawdzić, jak bawią się 
mieszkańcy w każdej z poszczególnych 
dzielnic.

Tradycyjnie o północy, wspólnie 
z władzami Gdańska, przywitamy nowy 
rok. W każdej dzielnicy odbędzie się od-
liczanie, transmitowane na żywo, na te-
lebimie na Targu Węglowym. Mając na 

uwadze zdrowie wszystkich zwierząt, 
Gdańsk rezygnuje z tradycyjnego pokazu 
sztucznych ogni. 

Zeszłoroczna frekwencja pokaza-
ła nam, że mieszkańcy bardzo chętnie 
biorą udział we wspólnym witaniu 

nowego roku. Rok 2018 pożegnaliśmy 
w ok. 25 tys. osób; w tym roku spodzie-
wamy się jeszcze większego odzewu 
i mamy nadzieję, że z roku na rok chęt-
nych do wspólnego świętowania będzie 
przybywać.

ZAKOPOWER HAPPYSAD

NOCNY KOCHANEK

Fot. Marta Wojtal Fot. Jowita Stęszewska
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Urząd Morski w Słupsku 
zostanie zlikwidowany

Urząd Morski w Słupsku rozpoczął działalność w 1954 roku 
i zatrudnia obecnie 300 pracowników. Jego zasięg kompetencji 

obejmuje wybrzeża morskie w granicach powiatów: 
lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego, 

i kołobrzeskiego oraz część akwenu morza terytorialnego 
i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej wyznaczonej 

przez południki skrajnych powiatów. Do jego zadań należy 
administrowanie morzem zgodnie z prawem polskim 

i międzynarodowym. Dotyczy to bezpieczeństwa portu 
i żeglugi, polityki portowej, ochrony środowiska morskiego 

na podległym terenie oraz ochrony i utrzymania brzegów 
morskich czy oznakowania nawigacyjnego dróg morskich. 

C Z Y  P R O T E S T Y  W P Ł Y N Ą  N A  Z M I A N Ę  S T A N O W I S K A ?

W połowie listopada ogłoszono, 
że z dniem 1 stycznia 2020 
roku Urząd Morski w Słupsku 

przestanie funkcjonować. Jego obo-
wiązki przejmą urzędy morskie w Gdyni 
i Szczecinie.

Podjęto intensywne prace przygo-
towawcze do reformy, która formalnie 
usunie jednostkę administracji morskiej 
w Słupsku. Przeciwko reorganizacji 
i likwidacji słupskiego urzędu protestują 
pracownicy i związki zawodowe. Przed-
stawiciele Ogólnopolskiego Związku Za-
wodowego Oficerów i Marynarzy skie-
rowali do ministra gospodarki morskiej 
protest przeciwko likwidacji z prośbą 
o zmianę decyzji.

Według rozporządzenia ministra 
kompetencje Urzędu Morskiego w Słup-
sku, zarządzającego terenem nadmor-
skim od Kołobrzegu po Łebę (od 175 km 
do 340 km brzegu morskiego) rozdzie-
lone zostaną, zgodnie z granicami woje-
wództw, między urzędy w Gdyni i Szcze-
cinie. Pod Szczecin będą podlegać porty 
w Darłowie i Kołobrzegu oraz przystanie 
w Chłopach i Jarosławcu. Porty morskie 
w Ustce, Łebie i w Rowach przejdą pod 
zarząd Urzędu Morskiego w Gdyni.

Michał Kania, rzecznik prasowy mi-
nistra gospodarki morskiej i żeglugi 

śródlądowej, stwierdził, że taki podział 
jest faktycznie planowany. Ministerstwo 
przygotowuje odpowiednie dokumen-
ty i rozporządzenia. Planowaną datą 
reorganizacji administracji morskiej jest 
1 stycznia 2019 roku.

W Słupsku ma powstać zamiejscowa 
delegatura Urzędu Morskiego w Gdyni. 
Dyrektor urzędu Włodzimierz Kotuniak 
będzie sprawować swoją funkcję do koń-
ca 2019 roku, natomiast wicedyrektor 
Maciej Jeleniewski został już odwołany 
ze stanowiska. W nowym roku zastąpi go 
szef delegatury Wojciech Grzymkowski.

Nieoficjalnie 1/3 pracowników otrzy-
ma wypowiedzenie. Nietknięte zostaną 
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Z ostatniej chwili – 3 grudnia br. 
Rząd jednak nie rezygnuje. Projekty rozporządzeń ws. likwidacji Urzę-

du Morskiego w Słupsku zostały zmienione i uzupełnione. Od 1 kwietnia 
2020 r. Urząd Morski w Słupsku przestanie istnieć, jeśli zmienione i uzupeł-
nione projekty dwóch rozporządzeń ministra gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej wejdą w życie. Te czekają już tylko na rozpatrzenie przez komi-
sję prawniczą i podpis ministra.  

struktury w kapitanatach, bosmanatach, 
służbach portowych i służbach związa-
nych z ochroną brzegu morskiego. 

Negatywne uwagi zgłosiła Kancela-
ria Prezesa Rady Ministrów RP w spe-
cjalnym piśmie skierowanym do Mini-
sterstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej. Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów zgłosiła kilka uwag do doku-
mentu, podkreślając, że proponowana 
zmiana jest sprzeczna z decentralizu-
jącym Polskę kierunkiem polityki rządu 
Mateusza Morawieckiego. Jak sugeru-
je Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
lepszym pomysłem byłoby wdrożenie 
działań naprawczych w administracji 
morskiej. Jak czytamy w piśmie: „Uwa-
gę zwraca brak szczegółowego uzasad-
nienia dla projektowanego zniesienia 
Urzędu Morskiego w Słupsku. Zawarte 
w uzasadnieniu stwierdzenie, iż zmiana 
»przyczyni się do bardziej efektywnego 
i sprawniejszego realizowania zadań 
administracji morskiej« wydaje się nie-
wystarczające w odniesieniu do plano-
wanej poważnej reorganizacji struktury 
terenowej administracji morskiej. 

W uzasadnieniu należałoby także 
omówić skutki społeczno-gospodarcze 
zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku, 
gdyż – wbrew stanowisku projektodaw-
cy – nie wydaje się, aby mające się odbyć 
na przestrzeni półtora miesiąca zniesienie 
urzędu administracji rządowej zatrudnia-
jącego kilkaset osób mogło nie wywołać 
żadnych skutków (zarówno w odniesieniu 
do możliwości niezakłóconego wyko-
nywania zadań terenowej administracji 
morskiej w okresie przejściowym, ale tak-
że dla społeczności lokalnej). 

Zaproponowane rozwiązanie, polega-
jące na podzieleniu i włączeniu urzędu, 
w którym stwierdzono liczne nieprawid-
łowości, wynikające z wieloletnich zanie-
chań do dwóch pozostałych jednostek, 
których praca również nie była (w ocenie 
NIK) wolna od pomyłek, może powodo-
wać dużo większe trudności w realizacji 
ustawowych zadań – zarówno w części 
dotyczącej obszaru Urzędu Morskiego 
w Słupsku, jak i obszaru urzędów szcze-
cińskiego i gdyńskiego”.

W sprawie projektowanej likwidacji 
głos zabrał także Związek Miast i Gmin 
Morskich. W liście do premiera czytamy:

 Gdańsk, 19 listopada 2019 r. 

 24/ZMiGM/2019

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

w imieniu Związku Miast i Gmin Morskich zwracam się o pilną interwencję 

i wstrzymanie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku. 

Związek Miast i Gmin Morskich wyraża się krytycznie wobec ogłoszonych 

13 listopada 2019 r. planów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-

dowej w sprawie likwidacji z dniem 01.01.2020 r. Urzędu Morskiego w Słupsku. 

Związek jako przedstawiciel miast i gmin nadmorskich wyraża szereg obaw 

w kwestii skutecznej współpracy samorządów, dotychczas skupionych wokół 

Urzędu Morskiego w Słupsku, z urzędami nieznającymi w pełni specyfiki regio-

nu, a konieczność nowej współpracy wiązać się będzie z dotarciem do odległych 

urzędów morskich w Gdyni lub Szczecinie. 

Wiadomym jest, że zadaniem Urzędu Morskiego jest administrowanie mo-

rzem zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym, zabieganie o bezpie-

czeństwo portów i żeglugi, prowadzenie polityki morskiej, ochrona środowiska 

na podległym terenie oraz ochrona i utrzymanie brzegów morskich czy oznako-

wania nawigacyjnego dróg morskich. Likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku, 

który działa od 1954 roku, zaburzy bieżącą oraz przyszłą realizację wielu bardzo 

istotnych zadań i inwestycji. Trudno przecenić zasięg działania Urzędu Morskie-

go w Słupsku, który swoimi kompetencjami obejmuje wybrzeże morskie w gra-

nicach powiatów: lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego, koło-

brzeskiego i część akwenu morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy 

ekonomicznej wyznaczonej przez południki skrajnych powiatów. 

Za utrzymaniem funkcjonowania Urzędu Morskiego w Słupsku stoją argu-

menty natury merytorycznej i społecznej, dlatego prosimy o wsparcie naszego 

protestu.

Z poważaniem

Andrzej Bojanowski

Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich
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W rejsie  
po przyjaznym 

Bałtyku

Kiedy za oknem coraz 
krótszy dzień i coraz 

bardziej brakuje wszystkim 
słońca, warto przypomnieć 

o tegorocznym, czwartym 
już Rejsie Żeglarskim South 

Coast Baltic, który odbył 
się w dniach 4-14 sierpnia 

i zabrał uczestników 
w podróż z Bornholmu 

przez Pomorze Zachodnie 
do Pomorza Przedniego. 
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T ym razem były to 28 łodzi z Danii, 
Niemiec, Polski, Litwy i Austrii, 
o długości od siedmiu do piętnastu 

metrów, w tym jedna jednostka egzo-
tyczna. Dzięki dziewięciometrowemu 
jachtowi motorowemu Pedro Donky 30 
„Heiba” Heinza Meiberta możemy po-
wiedzieć, że po raz pierwszy także i mo-
torówka stała się częścią flotylli South 
Coast Baltic. 

– Mam nadzieję, że naszą obecność 
zaakceptują wszyscy żeglarze – pod-
sumowuje swoje obawy Heinz Meibert 
już pierwszego wieczoru. Ale nie może 
być mowy o zastrzeżeniach. Przeciw-
nie. Pozostali uczestnicy flotylli składają 
wyrazy szacunku Meibertowi, który aby 
dołączyć do grupy, był już w drodze 
od czterech miesięcy. A jak się później 
okaże, dzięwięciometrowy Pedro okaże 
się na pewnych odcinakch resju nawet 
błogosławieństwem dla flotylli.

Bo na Bałtyku jest czasami cisza, 
czasami wiatr z różnych i nieprzewi-
dywalnych kierunków, a czasem wręcz 
optymalne warunki, które pozwalają 
cieszyć się samym żeglowaniem. I tak 
doświadczyło go prawie stu uczest-
ników czwartego Rejsu Żeglarskiego 
South Coast Baltic. 

Ukryte  port y,  k iełbaski 
i  t radycy jna latarnia 
morska

Gdy pierwszego dnia, rano łodzie 
opuszczają port w malowniczej miej-
scowości Svaneke na Bornholmie, świeci 

słońce. Tylko powiew wiatru popycha je 
do oddalonego o 60 mil morskich Darło-
wa na zachodniopomorskim wybrzeżu.

Ponieważ 18 łodzi zbliża się do pol-
skiego wybrzeża od otwartego morza, 
trudno sobie wyobrazić, że już za chwi-
lę będą mogły zacumować w cichym, 

SOUTH COAST BALTIC
Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network; 
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Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk 2014 – 2020.
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»

osłoniętym porcie. Na Bałtyku na 
szczęście często udaje się znaleźć por-
ty z doskonałą infrastrukturą, które są 
osłonięte w ujściach rzek. Dotyczy to 
również drugiego portu wycieczki, Dar-
łowa na Wieprzy. Za nim jest już pierw-
sza atrakcja: unikalny przesuwany most, 
który jest zarezerwowany dla pieszych 
i otwiera się co godzinę.

Po obfitym grillowaniu z kiełbaskami 
i innymi polskimi specjałami, wieczo-
rem, jak co dzień podczas Rejsu South 
Coast Baltic, odbywa się spotkanie szy-
prów. Doświadczony kapitan prowadzą-
cej łodzi Adam Walczukiewicz, a także 
koordynatorzy rejsu Jens Masuch i Nicole 
Spittel, zastępca dyrektora zarządzają-
cego Stowarzyszenia Turystycznego Po-
morza Przedniego, informują kapitanów 
o prognozie pogody na nadchodzący 
dzień, udzielają wskazówek nawigacyj-
nych i dotyczących miejsc do cumowa-
nia, a nawet zabytków. Tak więc wszyscy 
są zawsze na bieżąco i każdy uczestnik 
ma poczucie bezpieczeństwa na drodze, 
nawet jeśli łódź musi na chwilę zboczyć 
z kursu.

Najmniejszą łodzią, która odważyła 
się przepłynąć otwarte morze z Svaneke 
do Darłowa, jest 29 Kings Cruiser „Saga” 
z Bornholmu, na pokładzie której płyną 
Lars Nygaard i Sara Bøgsted-Gildberg, 

i jest to ich pierwsza dłuższa podróż 
tym jachtem. – Podczas, gdy na więk-
szych jachtach jest możliwa spokojna 
żegluga wysoko nad linią wodną, my 
na „Sadze” jesteśmy zaledwie 60 centy-
metrów nad powierzchnią wody, a więc 
– bezpośrednio narażeni na działanie 
sił natury morza. Ale pomimo częstego 
zmoczenia, zazwyczaj pływanie nią to 
świetna zabawa. Ponadto, wiemy też, 
że w porcie możemy spotkać innych że-
glarzy i zrelaksować się na lądzie – mó-
wią Sara i Lars. 

Następnym etapem rejsu jest Koło-
brzeg, największy i przez wielu uzna-
wany za najpiękniejszy nadmorski kurort 
w Polsce. Wejście flotylli do leżącego 
u ujścia Parsęty portu odbywa się na 
krótkich dystansach i wszystkie łodzie 
znajdują miejsca blisko siebie. Niektórzy 
uczestnicy po zacumowaniu, korzystają 
także z okazji, aby odwiedzić długą ko-
łobrzeską plażę. A to tylko krótki spacer 
od miejsca postoju, czyli Mariny Solna. 
Inną lokalną atrakcją jest XIX-wieczna 
latarnia morska ze wspaniałym wido-
kiem na miasto i morze. 

Burzl iwe przy jęcie 
w Świnoujściu

Najlepsza pogoda czeka na żeglarzy 
następnego dnia na 50-milowym odcin-
ku do Świnoujścia – marzenie o żeglar-
stwie bałtyckim z najlepszymi wiatrami 
z północnego wschodu. Przynajmniej na 
początku; potem wiatr znów się uspo-
kaja, a jachty poruszają się z prędkością 
około trzech węzłów wzdłuż wybrzeża. 
Gdy tylko łodzie zacumują w północnym 
basenie mariny na zachodnim brzegu 
Świnoujścia, niebo zamyka się i nad ma-
rinę nadchodzi prawdziwa ulewa. Morze 
Bałtyckie imponująco pokazuje, z czego 
jest stworzone. Dla dwojga Austriaków, 
Jade i Othmara Smarzijów, którzy biorą 
udział w rejsie na swojej nowej Jean-
neau Sun Odyssey, Bałtyk jest prawdzi-
wą inspiracją. Wcześniej zdecydowali 
się opuścić Morze Adriatyckie i swoją 
motorówkę, aby odkryć Bałtyk żaglów-
ką, pomimo nieprzewidzianej pogody. 
Nawet po ulewie oboje zgadzają się: – 
Zazwyczaj pływamy w Chorwacji, gdzie 
latem jest niesamowicie gorąco i tłocz-
no. Cieszymy się teraz ze zmieniającej się 
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W rejsie po przyjaznym Bałtyku
pogody i nowego akwenu. Z niecierpli-
wością czekamy na małe porty i miasta 
wzdłuż całego wybrzeża Bałtyku, o któ-
rym już tyle słyszeliśmy .

Przekraczanie  
polsko-niemieckiej  
granicy  na rowerze

Po deszczu przychodzi słońce. Rów-
nież w tym przypadku niebo wkrótce 
znów się rozchmurzyło. Następnego 
dnia ładna pogoda trwa i zapewnia 

uczestników rejsu czekała już burmistrz 
Heringsdorfu Laura Isabelle Marisken. 

– Doświadczenie wyjątkowej atmo-
sfery tła Ahlbecker Seebrücken w pięk-
nym słońcu wraz ze wszystkimi uczest-
nikami, którzy tu przybyli, było dla mnie 
jedną z głównych atrakcji całej trasy – po-
wiedział Thomas Schwarz, kapitan statku 
klubowego Bayer Leverkusen Yacht Club 
„LeYa”, którego załoga składa się z dwóch 
młodych ludzi, Viktora i Vincenta, ich 
matki Barbary i jej przyjaciółki Iny.

noujściu zbierają flotyllę. Flotylla urosła 
do 28 łodzi. Na kursie południowym 
suną drogą cesarza przez Kanał Piastow-
ski. Kanał został otwarty w 1880 roku 
i łączy Odrę z Zalewem Szczecińskim 
i Morzem Bałtyckim. Stara Świna, trud-
na w nawigacji, służyła jako linia że-
glugowa od momentu otwarcia kanału, 
dzięki któremu port w Szczecinie zyskał 
na znaczeniu.

Moment, w którym kanał otwiera 
się na bezmiar Zalewu Szczecińskiego, 
zapiera dech w piersiach. Wiatr jest 
sprzyjający i obiecuje wspaniałe wra-
żenia żeglarskie nad Zalewem Szcze-
cińskim. – Nigdy bym nie pomyślał, że 
Zalew Szczeciński będzie tak szeroki, tak 
duży i rzeczywiście nadaje się do żeglugi 
– mówi Giedrus Gipas z Litwy. Zawsze 
chciał poznać ten region, a zwłaszcza Po-
morze Przednie. – Przypomina mi nasz 
Zalew Kuroński, nawet jeśli nie jest tak 
rozległy – dodaje. Rodzimym portem 
jego dziewięciometrowej „Bossa Nova”, 
Jeanneau Sun Odyssey, jest Uostadvaris, 
więc prawdopodobnie odbył najdłuższą 
podróż ze wszystkich.

Przez  płytk ie  wody,  
bl i żej  natur y

Po minięciu Achterwasser dopływa 
się do naturalnego portu Krummin. Cisza 
i spokój pośród natury stanowi wyraźny 
i przyjemny kontrast dla świętującego 
Szczecina, w którym podczas postoju 
flotylli South Coast Baltic trwał akurat 
festiwal Pyromagic.

Na żeglarzy czeka zróżnicowany pro-
gram lądowy następnego dnia. Wyciecz-
ki rowerowe do Peenemünde z wizytą 
w muzeum historyczno-technicznym, 
wycieczka do wioski rybackiej Freest 
z wizytą w stoczni Freest to niektóre ele-
menty programu organizowanego przez 
lokalnych partnerów.

»
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optymalne warunki do wycieczki ro-
werowej wzdłuż Kaiserbäder na wyspie 
Uznam. Ale wcześniej jest postój na gra-
nicy między Polską a Niemcami, o czym 
przypominają tylko dwa kamienie gra-
niczne i pozostała nawa leśna.

Już po niemieckiej stronie, na za-
bytkowym molo w Ahlbeck, z winem 
musującym, muzyką klasyczną, jas-
nym słońcem i ciepłym powitaniem na 

Aby odkryć architekturę cesarskiego 
spa, jedziemy następnie do nadmorskich 
uzdrowisk Heringsdorf i Bansin lub do 
polskiego uzdrowiska Świnoujście.

Flotyl lą  t rasą  cesarską 
Następnego dnia niebo znów się 

śmieje. Mniejsze łódki, które omijały ot-
warte morze lub inne, które nie byłyby 
w stanie odbyć dłuższej podróży, w Świ-
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Dwa dni później pojawia się wspo-
mniana „Heiba” Heinza Meiberta. Po-
maga wiodącej łodzi „Wiatr”, ciągnąc 
ją we właściwym kierunku. Przy silnym 
wietrze i niewielkiej przestrzeni do skrę-
tu byłoby to dość nużące w przypadku 
jachtu o długości 50 stóp.

Burzl iwe Bodden
Przedostatni etap pokazuje, jak nie-

spokojne mogą być wody Bodden. 
Na Zatoce Greifswaldzkiej niebo staje 
się ciemnoszare. Pojawia się silny wiatr 
do 30 węzłów. Ale to znika tak szybko, 
jak się pojawiło. I już przed nami duń-
ska zatoka Wiek i tor wodny prowa-
dzący do rzeki Ryck. Po przepłynięciu 
koło drewnianego mostu składanego 
w Wieck jest jeszcze około dwóch mil 
morskich, następnie celem jest mari-
na Yachtzentrum Greifswald, niedaleko 
stoczni muzealnej i portu muzealnego 
uniwersyteckiego i hanzeatyckiego mia-
sta Greifswald. Z około 50 historycznymi 
statkami jest to największy z niemie-
ckich portów muzealnych i idealny jako 
tło dla studentów, którzy spotykają się 
tutaj wieczorem na piwo lub przekąskę. 

Wieczór kończy się obejrzeniem filmu 
w szopie w pobliżu portu i stanowi przy-
jemny kontrast do genialnego spektaklu 
w Szczecinie.

Port dzieli zaledwie kilka kroków 
od historycznego centrum tętniącego 
życiem hanzeatyckiego miasta z ryn-
kiem, licznymi restauracjami i ciekawą 
ceglaną zabudową gotycką. Rano przed-
ostatniego dnia uczestnicy mają moż-
liwość szczegółowego zapoznania się 
ze wszystkimi zabytkami podczas wy-
cieczki z przewodnikiem.

Wszystk ie  aspekty 
południowego wybrzeża 
Morza Bałt yckiego 
podczas  jednej  wycieczki

Ostatnim celem międzynarodowego 
rejsu jest Marina Kröslin.

Imponujące wrażenia z obcowania 
z naturą, gościnność we wszystkich 
marinach, a przede wszystkim dobra 
zabawa podczas wspólnego żeglowania 
po raz kolejny zainspirowały żeglarzy. 
Uczestnicy mogli przekonać się, jak róż-
norodne jest południowe wybrzeże Mo-
rza Bałtyckiego. Z jednej strony żywe 
polskie nadmorskie kurorty, takie jak 
Darłowo, Kołobrzeg czy Świnoujście 
z pięknymi piaszczystymi plażami, czy 
rozwijający się Szczecin, z drugiej strony 
raczej spokojne Pomorze Przednie z ką-
pieliskami cesarza: Heringsdorf, Bansin, 
Ahlbeck czy Krummin w Achterwasser 
pokazują dobitnie bogaty kontrast ca-
łego wybrzeża południowego Bałtyku, 
także od strony lądu.

Region charakteryzuje się wyjątko-
wą różnorodnością. Wielu uczestników 
zdecydowało się wziąć udział w rejsie, 
aby doświadczyć dokładnie tego po raz 
pierwszy. – Znamy już dobrze zachod-
ni Bałtyk, ale odcinek między Stralsun-
dem a skrajnym Pomorzem Zachodnim 
był dla nas nadal białym punktem na 

South Coast Baltic to inicjaty-
wa marketingowa, w ramach któ-
rej 14 regionalnych stowarzyszeń 
z Niemiec (Pomorze Przednie), 
Danii (Bornholm), Polski (Zachod-
niopomorskie, Pomorskie), Litwy 
(region Kłajpedy) i Rosji (Obwód 
Kaliningradzki) połaczyło siły, aby 
skutecznie promować unikalne wa-
lory południowego wybrzeża Morza 
Bałtyckiego jako destynację dla że-
glarzy i motorowodniaków. Region 
charakteryzuje się nietkniętą przy-
rodą, żywą historią i kulturą, niekoń-
czącymi się plażami, wyjątkowymi 
krajobrazami, lagun i rzek oraz 
gościnnością mieszkańców. Żegla-
rze, którzy chcą to wszystko odkryć, 
mogą wybierać z szerokiej gamy 
miejsc do cumowania. Od marin 
rodzinnych po pięciogwiazdkowe, 
każdy znajdzie coś dla siebie.

Inicjatywa marketingowa jest 
wspierana przez Unię Europejską 
(Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego – EFRR) w ramach Pro-
gramu Interreg Południowy Bałtyk 
2014-2020.

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.

mapie – mówi uczestnik rejsu Werner 
Schliecker, który wraz z żoną Ursel 
i psem Felixem dołączył do flotylli South 
Coast Baltic już po raz drugi.

Czwarty rejs został zorganizowa-
ny i sfinansowany w ramach inicjaty-
wy marketingowej South Coast Baltic 
i przy wsparciu UE w ramach programu 
Interreg South Baltic 2014-2010. Piąty 
rejs planowany jest na koniec czerwca 
w 2020 roku i, podobnie jak trzy po-
przednie rejsy, będzie prowadzony 
z Gdańska przez Kaliningrad do Kłajpedy.

M A RT I N A  M U E L L E R ,  
M A RTA  C Z A R N E C KA- GA L L AS
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Gdański Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Łoś Lucek mówiący ludzkim głosem, anielski młyn, karuzela z rumakami, adwentowa 
brama, parady elfów, przedmioty z duszą i świąteczne smakołyki. Jarmark 

Bożonarodzeniowy zlokalizowany w historycznym centrum Gdańska jest jak bajka. 
Urzeka turystów i mieszkańców, którzy zimowy czas najchętniej spędzają właśnie tu. 

L U C E K ,  M Ł Y N ,  K A R U Z E L A  I  E L F Y

N awiązująca do katarzynkowych 
zwyczajów i historii pierników, 
pachnąca przyprawami Parada 

Piernikowa z udziałem prezydent Gdań-
ska Aleksandry Dulkiewicz i Andrzeja 
Bojanowskiego, prezesa Międzynarodo-
wych Targów Gdańskich SA, zainaugu-
rowała w sobotę 23 listopada br. kolejną 
edycję gdańskiego Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego. 

Wyjątkową atmosferę gdańskiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego tworzy 
oryginalna, budująca specyficzny, świą-
teczny klimat scenografia. Są tu uliczki 
wytyczone tylko na ten szczególny czas: 
Czekoladowa, Cynamonowa, Anielska 
czy Wigilijna. Jest Łoś Lucek, który nuci, 
mruczy i przemawia ludzkim głosem. 
Wysoko z anielskiego młyna spoglądają 
na nas Trzej Królowie, anioły i święci. Po-
jawiają się elfy, Królowa Śniegu ze swoją 
świtą i rozśpiewani kolędnicy. Można 
zakręcić się na przepięknej bajkowej ka-
ruzeli albo znaleźć chwilę wytchnienia 
przy kapliczce ze Świętą Rodziną. Swój 
pełen blasku zakątek pod jemiołą mają 
też zakochani.

Każdego roku jarmarkowa scenogra-
fia wzbogacana jest o nowe elementy. 
Tym razem po raz pierwszy zobaczymy 
5-metrowej wysokości bramę w kształ-
cie adwentowego świecznika. Jej szczyt 
jest jednocześnie punktem widokowym. 
Brama skrywa też w sobie świąteczną 
niespodziankę – zdobi ją największy 
w Gdańsku kalendarz adwentowy. Co-

dzienne odsłanianie kolejnego okienka 
stanie się nową tradycją Jarmarku.

Sercem Jarmarku jest Plac Dobrych 
Życzeń. Wokół niego rozstawione są 
świątecznie udekorowane, rozświetlone 
drewniane domki pełne smakołyków 
z różnych stron świata. Jest w czym 
wybierać: alzackie podpłomyki, węgier-
skie kurtosze, grecka bugatsa, krymskie 
czebureki, hiszpańskie churrosy, austria-
ckie sery, litewskie kiełbasy, tureckie 
chałwy, polskie pierogi i tradycyjne wa-
fle gdańskie. Zmarzniętych rozgrzewa 
gorąca czekolada, grzane piwo z mio-
dem i imbirem, cydr z dodatkiem rumu 
i oczywiście aromatyczny korzenny 
grzaniec z pomarańczami, serwowany 
w kolekcjonerskich kubkach – co roku 
w innym wzorze i kolorze.

Jarmark Bożonarodzeniowy to też 
idealne miejsce dla wszystkich po-
szukujących niebanalnych pomysłów 
na prezenty. Zachwycają ludowe szop-
ki, świątki, aniołki, drewniane zabawki Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

www.gdansk.pl
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i bawełniane przytulanki. Miłośnicy no-
woczesnego wzornictwa docenią orygi-
nalną biżuterię i ceramikę, ręcznie malo-
wane szale i przedmioty upcyklingowe: 
męskie muszki (z odzyskanego drewna) 
czy wełniane dzianiny i czapki wykona-
ne z odzyskanych do ponownego szycia 
materiałów.

W najkrótszy dzień roku w Szwecji 
obchodzony jest Dzień św. Łucji (Luciada-
gen). Zgodnie z tradycją tego dnia odby-
wają się tam pochody ubranych na biało 
dziewcząt, śpiewających pieśni, niosących 
świece i częstujących ciasteczkami. Prze-
wodzi im dziewczyna (Lussibrut), której 
głowa zdobi korona ze świec. Bo Dzień 
św. Łucji to dzień światła. I taki też ma-
lowniczy pochód dzięki orszakowi z Kal-
maru zobaczyliśmy na ulicach Gdańska.

Na ulicy Mariackiej z kolei w jednym 
z okien pojawiła się szopka bożonaro-

dzeniowa pełna bursztynowych rzeźb 
i ozdób. Szopka powstała z inicjatywy 
Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu 
przy współpracy z miastem Gdańsk. 

Gdańsk jest jedynym miastem w Pol-
sce mającym unikatowy carillon mobilny. 
Składa się on z 48 dzwonów o łącznej 
wadze niemal pięciu ton. Podczas Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego carillon brzmiał 
oczywiście w świątecznym repertuarze. 
Od 6 grudnia głównym bohaterem Jar-
marku był oczywiście zasiadający na 
swoim tronie i częstujący dzieci słodycza-
mi św. Mikołaj. Pamiątką tak niezwykłego 
spotkania jest pocztówka z dedykacją: 
Niech nie traci we mnie wiary, ani duży, 
ani mały! Najmłodsi mogli też uczestni-
czyć w kreatywnych warsztatach, pod-
czas których tworzyli świąteczne ozdoby, 
aniołki i stroiki. Na lot testowy w wirtu-
alnej rzeczywistości 360° zapraszają elfy, 

które w swoim domku przygotowały 
wielką modernizację świąt! Nowością 
w tym roku były nie tylko najnowszej 
generacji automatyczne turbo szybkie 
sanie, ale też renifery-roboty, które za-
stąpią tradycyjnego Rudolfa i spółkę. 
Pomożecie elfom udoskonalić święta? 
Najpierw dzięki saniom przenieść się 
można do krainy św. Mikołaja, by następ-
nie wpaść w tunel czasu i przelecieć nad 
kilkoma znanymi miastami i miejscami 
na świecie. Można będzie polecieć nawet 
w kosmos!

Jarmark to nie tylko otwierająca 
Parada Piernikowa, ale także wiele bar-
wnych korowodów czy widowiskowych 
parad. To także Parada Baśniowo-Zimo-
wa oraz orszak kolędniczy z gwiazdą, 
turoniem, aniołem, diabłem i innymi 
tradycyjnymi postaciami.

Wyróżnikiem gdańskiego Jarmarku 
jest akcja charytatywna na rzecz Fun-
dacji Hospicyjnej oraz zbiórka na rzecz 
ratowania bazyliki Świętego Mikołaja, 
której grozi katastrofa budowlana. Datki 
zbierano do skarbony lub na stoisku Fun-
dacji, bo tu za dowolny datek można było 
stać się właścicielem jednego z cudnych 
aniołów, wykonanych przez uczniów 
uczestniczących w konkursie plastycz-
nym „Anieli grają dla Hospicjum”.

Jarmark Bożonarodzeniowy ot-
warty jest do 1 stycznia 2020 roku. 
Wszystkich, którzy zdążą przyjechać 
do Gdańska w tym terminie, serdecznie 
zapraszamy do odwiedzenia tego cza-
rownego miejsca. 

Niejako przy okazji przypominamy, 
że Międzynarodowe Targi Gdańskie są 
organizatorem dorocznego Jarmarku 
św. Dominika. Tę jedną z największych 
imprez plenerowych w Europie odwie-
dzają miliony turystów, stanowi więc 
znakomitą okazję do promocji miasta, 
gminy, regionu. Warto już dziś o tym 
pomyśleć, a kontakt z Międzynarodo-
wymi Targami Gdańskimi ułatwi pod-
jęcie trafnej decyzji. 

Z ostatniej chwili:
10 grudnia br. portal European Best 

Destinations ogłosił wyniki konkursu 
na Best Christmas Markets (Najlepszy 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Europie). 
Trzecie miejsce za Budapesztem i Wied-
niem zajął Gdańsk. Gratulujemy! Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
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Protest ostrzegawczy 
armatorów morskich 

jednostek wędkarskich 
92 morskie jednostki wędkarskie przez dwie godziny blokowały 

25 listopada porty na środkowym Pomorzu. Protest ostrzegawczy 
był odpowiedzią na unijny zakaz połowu dorsza od 2020 r.  

i zwłokę w nowelizacji ustawy o recyklingu.

W  P O R T A C H  N A  P O M O R Z U  Ś R O D K O W Y M

P rotest ostrzegawczy przeprowa-
dzony został przez armatorów 
skupionych w Stowarzyszeniu 

Armatorów Jachtów Komercyjno-
-Sportowych oraz Bałtyckim Stowa-
rzyszeniu Wędkarstwa Morskiego. 
Poinformowali oni, że jest odpowiedzią 
na październikową decyzję ministrów 
państw UE o wprowadzeniu od 2020 r. 
zakazu połowu dorsza we wschodniej 
części Morza Bałtyckiego oraz na zwło-
kę w nowelizacji ustawy o recyklingu. 
Bez zmiany w ustawie trudniący się 
rybołówstwem rekreacyjnym, zareje-
strowanym jako transport morski, nie 
mają prawa do rekompensat.

Armatorzy protestowali w kilku por-
tach środkowego Pomorza, blokując je. 
W Kołobrzegu w proteście wzięło udział 
26 jednostek, we Władysławowie – 22, 
w Ustce i Łebie – po 15, a w Darłowie 
– 14. Łącznie w akcji uczestniczyły 
92 jednostki rybołówstwa rekreacyjne-
go z ok. 200 zarejestrowanych. 

– My walczymy o pieniądze dla za-
łóg, za złomowanie i na przetrwanie. 
(...) Dłużej na ruch ministerstwa nie 
możemy czekać. Nie jesteśmy bene-
ficjentami Brukseli, nie otrzymujemy 
z UE żadnych pieniędzy, tak jak rybacy 

komercyjni – mówił prezes zarządu 
SAJKS z Kołobrzegu Waldemar Giża-
nowski. 

W. Giżanowski zaznaczył, że postulaty 
zostały wysłane do ministra gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej. – Doma-
gamy się odszkodowania dla armatorów 
jednostek rybołówstwa rekreacyjnego 
za wprowadzenie zakazu połowu dorsza 
od 1 stycznia 2020 r., rekompensaty dla 
załóg z tytułu utraty stanowisk pracy 
oraz możliwości trwałego wycofania 
jednostek z prowadzonej działalności 
– poinformował. 

Dodał, że organizatorzy protestu 
ostrzegawczego domagają się spotka-
nia m.in. z ministrem Markiem Gróbar-
czykiem. Według W. Giżanowskiego do 
końca listopada miała zostać ustalona 
konkretna data spotkania. 

Powiedział, że jeśli do niego nie doj-
dzie albo będzie ono bezowocne, to jest 
realne, że protest przybierze bardziej 
radykalną formę. Następnym krokiem 
miałoby być zablokowanie strategicz-
nych portów, jak Port Północny, Baza 
Kontenerowa, wejścia do Gdańska i Gdy-
ni, blokowanie promów oraz bazy paliw 
płynnych LNG w Świnoujściu.

W Kołobrzegu podczas spotkania 
organizacyjnego dotyczącego prote-
stu prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia 
Wędkarstwa Morskiego z Darłowa An-
drzej Antosik zaznaczył, że armatorzy 
jednostek wędkarskich nie będą jeździć 
do Brukseli. – Mamy swój rząd. Teraz 
będziemy żądać od naszego rządu pie-
niędzy i rekompensat – podkreślił. 

W jego ocenie, skoro NFOŚiGW za su-
szę wypłacił rolnikom 1 mld 200 mln zł, 
to pieniądze na rekompensaty są. – 
Chcemy, by minister Gróbarczyk roz-
mawiał z nami jako koordynator działań 
naprawczych, do czego się zobowiązał 
w styczniu, a najlepiej, by rozmawiał 
z nami premier – mówił A. Antosik.

W przesłanym PAP przez dyrektora 
biura prasowego MGMiŻŚ Michała Ka-
nię stanowisku ministerstwa w sprawie 
żądanych rekompensat przez armato-
rów jednostek wędkarskich napisano, że 
słuszne jest oprotestowanie decyzji UE 
o zakazie połowu dorsza. Jednocześnie 
zaznaczono, że rekompensaty powinny 
pochodzić z UE, a nie od polskiego rządu. 
„Takie stanowisko rządu zostało przeka-
zane do UE” – poinformował Kania.

Zaznaczył, że ministerstwo zgodnie 
z propozycją Komisji Europejskiej z 31 paź-
dziernika pracuje nad tym, by część nie-
wykorzystanych środków Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego prze-
znaczyć na pomoc właścicielom statków, 
którzy poławiali wschodniobałtyckiego 
dorsza i chcą teraz trwale wycofać swoje 
jednostki z eksploatacji.

Ministrowie państw UE odpowie-
dzialni za sprawy rybołówstwa uzgod-
nili 15 października w Luksemburgu pra-
wie całkowity zakaz wyławiania dorsza 
we wschodniej części Morza Bałtyckie-
go od 2020 r. Możliwe mają być jedynie 
tzw. przyłowy (przypadkowe połowy), 
ograniczone w skali całego roku do 
2 ton. Ma to pomóc w odbudowie stada. 

G O S P O DA R KA M O R S KA . P LFot. T. Bobin
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K O S Z T E M  4  M L N  Z Ł

Półwysep pełen 
inwestycji

Hel pięknieje z dnia na dzień. 
Rok 2019 był wypełniony 

inwestycjami. Z dumą 
patrzymy na zrealizowane 

inwestycje i z nadzieją 
myślimy o kolejnych. 

Zrealizowane przedsięwzięcia 
doceniają zarówno 

mieszkańcy, jak i turyści. Na 
inwestycje wydano w tym 

roku 4 mln zł.

Czym możemy się 
pochwal ić?

Zacznijmy od remontu i budowy dróg. 
I tak rok 2019 oznaczał zakończenie bu-
dowy ul. Żeromskiego, a także remonty: 
drogi na cyplu, drogi pomiędzy Wiej-
ską 57 i 59, ulicy Morskiej, drogi łączącej 
ul. adm. Steyera z Leśną oraz remont 
ulicy Strażackiej wraz z placem przed 
remizą OSP. Skoro wspomniana została 
helska OSP, to możemy się pochwalić 
dofinansowaniem zakupu samochodu 
pożarniczego dla OSP Hel.

Kolejne przedsięwzięcia cieszą się za-
interesowaniem nie tylko mieszkańców 

Helu, ale także licznie odwiedzających 
go turystów. To II etap zagospodaro-
wania Bulwaru Nadmorskiego i zakup 
mobilnej sceny. Przebudowana została 
również ścieżka rowerowa na odcinku 
Hel – Jurata. Inwestycja realizowana 
w ramach projektu „Pomorskie Trasy Ro-
werowe o znaczeniu międzynarodowym 
R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)” 
zakończona zostanie w marcu 2020 r.

Inny wymiar mają kolejne zrealizo-
wane projekty – tym razem w kategorii 
troski o klimat. Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Helu – to inwe-
stycja realizowana w ramach Poddzia-
łania 10.1.1. Efektywność energetyczna 
– mechanizm zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go, remont kotłowni, wymiana instalacji 
oświetleniowej w budynku. Jaśniej jest 
także na ulicach Helu, a to dzięki rozbudo-
wie oświetlenia ulicznego we współpracy 
z Energą – Oświetlenie sp. z o. o. 

Warto także wspomnieć o zagospo-
darowaniu terenów zielonych, powsta-
niu rzeźby „Rzepka” i ... ustanowieniu 
rekordu Guinnessa.

Nie pozostaje nam nic innego jak za-
prosić Państwa do odwiedzenia pięknie-
jącego właśnie dla Was, naszego niepo-
wtarzalnego Helu. 

Hel jest piękny o każdej porze roku, 
dlatego zawsze czekamy na Was z ot-
wartymi sercami.
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Orłowo Morskie odkryte 
dla turystyki zdrowotnej

Z  K A R T  H I S T O R I I  –  K U L T U R A  M O R S K A  W  I I  R P

Na początku XIX wieku oczy ku-
racjuszy kierują się ku małej 
osadzie rybackiej na zachód 

od Sopotu. Orłowo miejscem wypo-
czynku sopockich letników stało się 
dokładnie 200 lat temu. Wprawdzie 
władze Rzeczypospolitej dopiero 100 lat 
później określiły ramy w Ustawie z dnia 
23 marca 1922 roku o uzdrowiskach, 
która miejscowość będzie mogła starać 
się o to miano. To w dniu ogłoszenia 
ustawy uzdrowiskami zostały Zakopane 
i Inowrocław. W nawiązaniu do art. 2 
pkt. 3, w którym czytamy „Za uzdro-
wiska uważać należy miejscowości po-
siadające kąpieliska morskie”, Orłowo 
miało otwartą drogę, by tego zaszczytu 
dostąpić. 

Sopot, uznany kurort nad południo-
wym brzegiem Bałtyku, tuż „pod nosem” 

wychował sobie beniaminka, który bardzo 
szybko zaczął gonić wytrawnego rywala. 
Obecna dzielnica Gdyni była niewielką 
wsią położoną nad brzegiem morza, oto-
czoną ze wszystkich stron lasami, które 
porastały wzgórza morenowe do wód 
Zatoki Gdańskiej. Letnicy przebywający 
w Sopocie na wypoczynku udawali się 
na nabożeństwa w okolice majątku w Ko-
libkach. „Poprzez kolejne stulecia Kolibki, 
jak i powstała w I poł. XIX w. nieopodal 
majątku osada rybacka Orłowo (Adler-

horst) nie zatraciły swoich niewątpliwie 
wspaniałych walorów krajobrazowych. 
Wprawdzie każdego roku morze zabie-
rało kolejne centymetry najpiękniejszej 
atrakcji turystycznej, wspaniałego klifu, 
jednak z roku na rok następowało większe 
zainteresowanie tą okolicą ze strony let-
ników. Właściwy okres Orłowa i Kolibek 
jako letniska rozpoczął się w latach 30. 
XIX w. W 1834 roku w Gdańsku wydane 
zostało dzieło J.E. Böttchera „Der See-
bade-Ort-Zoppot bei Danzig”, w którym 
autor opisuje także Kolibki. Dowiadujemy 
się zeń, że sopoccy kuracjusze wyznania 
rzymsko-katolickiego udawali się na msze 
święte do nieistniejącego dziś kościoła 
św. Józefa1. Obecnie po kościółku nie ma 
śladu. Gdyby istniał, stałby na ziemnym 
wzgórzu pomiędzy ruchliwymi ulicami 
przy dawnej stacji paliwowej CPN. 

Po zakończonej mszy świętej kura-
cjusze z Sopotu wracali drogą powrotną 
brzegiem morza (była to alternatywna 
trasa do Sopotu). Przechodząc w pobliżu 
zabudowań, można było zobaczyć piasz-
czystą plażę i kilka domków miejscowych 
rybaków. Okolica była bardzo cicha i za-
chęcała do powrotu w celach wypoczyn-
kowych. Do rybackich checzy pukali goście 

Podczas naszych wspólnych 
podróży w czasie, po rozwoju 

różnych elementów kultury na 
Pomorzu do wybuchu drugiej 
wojny światowej spróbujemy 

zachować chronologię 
wydarzeń. Niemiecki Gdańsk 

i Sopot mają już wysoka 
kulturę wypoczynkową.

Pocztówka archiwalna. Ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. 

Ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni
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z zamiarem wynajęcia pokoju. Z czasem 
miejscowi przygotowywali izby mieszkal-
ne ze szczególnym nastawieniem na wy-
najmujących. Okazało się, że przybywający 
poza noclegami zachwycili się kaszubską 
kuchnią i jej potrawami. Gospodynie ka-
szubskie serwowały kuracjuszom regio-
nalne dania oparte na rybnej diecie. Tym 
sposobem Orłowo zyskało pierwszych 
letników, którzy mieli już dość sopockiej 
wrzawy i licznych tam przebywających 
kuracjuszy. Wiejski charakter Orłowa połą-
czony z wręcz idealnymi warunkami przy-
rodniczymi spowodował powolny, lecz 
stały rozwój funkcji wypoczynkowych. 

Poprawa dostępności transportowej 
spowodowana wybudowaniem drogi łą-
czącej Gdańsk z zachodnimi terenami Prus 
ułatwiła przemieszczanie się transportem 
kołowym do Wejherowa, Pucka i dalej 
na zachód lub na północ. Stara droga 
wiodła z Sopotu w kierunku dzisiejszego 
centrum Gdyni, by przy dworcu SKM Gdy-
nia Wzgórze św. Maksymiliana rozdzielić 
się w dwóch kierunkach. W kierunku pół-
nocnym (obecna ul. Świętojańska) biegła 
droga przez oksywskie wzgórze obok 
kościoła św. Michała Archanioła do Pucka, 
a dalej do Władysławowa oraz w kierun-
ku zachodnim (obecna ul. Śląska i Morska) 
do Chyloni, Rumi, Wejherowa i jeszcze da-
lej do Szczecina.

Do Orłowa przybywało coraz więcej 
osób zainteresowanych wypoczynkiem 
letnim i zimowym. Walory morskiego 
powietrza zostały dostrzeżone o wiele 
wcześniej, gdyż w posiadłości położonej 
nad brzegiem morza bywała żona króla 
Polski: „Królowa Marysieńka (1641-1716) 
– Maria Kazimiera d’Arquien, z Francji do 

Polski przyjechała jako dwórka Ludwiki 
Marii, żony Władysława IV, następnie Jana 
Kazimierza; poślubiła najpierw wojewodę 
kijowskiego Jana Zamoyskiego a owdo-
wiawszy wyszła za hetmana Jana Sobie-
skiego i od 1674 roku była królową Polski: 
Przykuć do siebie wspaniałego człowieka. 
Dzielić wszystkie jego myśli, zachować 
dlań przez 30 lat urok fizyczny i duchowy, 
podsadzić go na tron i usiąść mu tam na 
kolanach i to wszystko będąc prawie bez 
ustanku w ciąży – czyż to nie jest swe-
go rodzaju wielkość? – pisał z podziwem 
Boy-Żeleński2. W związku z pobytem 
królowej z pokolenia na pokolenie były 
przekazywane opowieści dotyczące żony 
króla. Przekazy te były bardzo dobrym 
nośnikiem reklamowym dla tego miejsca. 

Już w połowie XIX wieku w Orłowie 
stały domy stawiane z myślą wyłącznie 
dla kuracjuszy. Coraz większa popular-

ność tej osady spowodowała odpływ 
gości z pobliskiego Sopotu. Walory kli-
matyczne były co najmniej takie same 
jak w Sopocie, a zasłonięcie orłowskiej 
plaży od bałtyckich sztormów przez 
Półwysep Helski sprawiało, że zachod-
nie wiatry nie były dokuczliwe, tłumione 
przez zwartą ścianę leśną oraz wysoki 
klif redłowski dochodzący bezpośred-
nio do zatoki. Goła ściana klifu widziana 
z wielu miejsc Zatoki Gdańskiej kusiła 
amatorów atrakcyjnych widoków. Gdy 
weszło się po stromym zboczu, podzi-
wiać można było widok na szeroki hory-
zont od Zatoki Puckiej, zwanej także Ma-
łym Morzem Kaszubskim, aż po ujście 
Wisły. Jak na dłoni widoczne były statki 
wypływające z Gdańska i łodzie rybackie 
udające się na połów. Złożoność dóbr 
przyrodniczych i antropogenicznych 
zdecydowała o gwałtownym wzro-
ście popularności Orłowa. Do początku 
XX wieku mieszkańcy Orłowa nie mieli 
w okolicy konkurencji wypoczynkowej. 
Najbliżej położonymi miejscowościami, 
w których mogli zatrzymywać się kura-
cjusze na wypoczynek, było Oksywie na 
północy, a na południu Sopot i Gdańsk.

JA R O S Ł AW  K Ł O D Z I Ń S K I 
R A D N Y  G DY N I

1 J. Drozd, Powstanie letniska w Orłowie Mor-
skim, [w:] D. Płaza-Opacka, T. Stegner, (red.), 
Wędrówki po dziejach Gdyni cz. I, Gdynia 2004, 
s. 60-61.

2 S. Kitowski, M. Sokołowska, Ulice Gdyni o hi-
storii i patronach, Alter Ego, Gdynia 2001. s. 129.

Ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni

Ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni
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Planowanie 
przestrzenne 

obszarów 
morskich

Dokumenty programowe oraz wytyczne polityki Unii 
Europejskiej, a także wyniki dotychczasowych działań 

prowadzonych w regionie Morza Bałtyckiego jednoznacznie 
wskazują na wagę, jaką należy przykładać do planowania 

przestrzennego obszarów morskich, niebieskiego 
wzrostu (według definicji przyjętej w Unii Europejskiej, 

długoterminowej strategii wspierania zrównoważonego 
wzrostu w całym sektorze morskim) oraz zrównoważonego 

zarządzania obszarami nadmorskimi.

P R O J E C T  L A N D - S E A - A C T

J est to explicite ujęte w Dyrektywie 
2014/89/EU z 23 lipca 2014 roku, 
w której szczegółowo opisano ramy 

stosowania dla morskiego planowania 
przestrzennego. Parlament Europejski, 
w rekomendacji 2002/413/EC, dotyczącej 
wdrażania zintegrowanego zarządzania 
obszarami nadmorskimi na terenie Euro-
py, zdefiniował ogólne zasady dotyczące 
zarządzania w obszarach nadmorskich, 
integracji międzysektorowej oraz poziomy 
zarządzania. Dodatkowo wskazane jest 
stosowanie podejścia partycypacyjnego, 
opartego na wykorzystaniu wiedzy rze-
czywistych użytkowników przestrzeni 
morskiej. Powyższe dokumenty zwracają 
także uwagę na konieczność włączania 
elementów oddziaływań ląd – morze 
(ang. land – sea interactions – LSI) w ra-
mach efektywnego planowania w obsza-
rach morskich i nadmorskich. 

Władze miejscowości nadmorskich 
z regionu Morza Bałtyckiego szukają no-
wych i bardziej efektywnych sposobów 
wykorzystania środowiska naturalnego 
oraz wartości kulturowych związanych 
z morzem. Nowe pomysły na korzystanie 
z obszarów morskich (morskie akwakul-
tury czy produkcja energii odnawialnej) 
często powodują konflikty z istniejącymi 
sposobami korzystania z tych obszarów 
(na przykład rybołówstwo, turystyka czy 
wypoczynek). W chwili obecnej na pozio-
mie zarządzania regionem Morza Bałty-
ckiego nie ma wspólnie wypracowanych 
wytycznych co do całościowego trakto-
wania obszarów morskich i nadmorskich, 
ich środowiska naturalnego oraz zbilan-
sowanych interesów lokalnych wspólnot 
i potrzeb małego biznesu w stosunku 
do wymagań związanych z dużymi inwe-
stycjami. 

Morskie planowanie przestrzenne 
jest uznanym i efektywnym narzędziem 
do promowania zintegrowanego plano-
wania morskich obszarów. Kluczowym 
wyzwaniem w tych działaniach jest uzy-

skanie spójności planowania morskiego 
z planami rozwoju lądowego, co dodatko-
wo jest warunkiem niebieskiego wzrostu. 
Problem spójności planów jest szczególnie 
ważny w przypadku planowania nowych 
działań, które będą miały wpływ na spo-
soby korzystania z obszarów morskich lub 
lądowych, co prowadzić może w konse-
kwencji do konfliktów lub ograniczania 
dalszego rozwoju całego obszaru lub kon-
kretnych aktywności gospodarczych. 

Kolejnym wyzwaniem jest konieczność 
zdefiniowania skali przestrzennej (lokalna, 
regionalna itp.) oraz czasowej (krótka, 
średnia, długa) oddziaływań ląd – morze 
oraz w dalszej perspektywie, wypracowa-
nie odpowiednich rozwiązań. Założenia 
morskiego planowania przestrzennego 
zazwyczaj odnoszą się do dużej skali, 
z długą perspektywą czasową; natomiast 

oddziaływania ląd – morze zazwyczaj 
opisują działania lokalne, często podejmo-
wane ad hoc. 

Aby osiągnąć założenia niebieskiego 
wzrostu, konieczne są działania integra-
cyjne zarówno w podejściu tematycznym, 
jak i sektorowym. W kontekście oddziały-
wań ląd – morze zazwyczaj uwzględnia 
się takie elementy jak zależności pomię-
dzy ekosystemami morskimi, krajobraz, 
wartości kulturowe oraz potrzeby po-
szczególnych sektorów gospodarczych.

Projekt Land – Sea – Act (pełna nazwa 
w języku polskim: „Oddziaływanie morze 
– ląd wspierające niebieski wzrost obsza-
rów nadmorskich Morza Bałtyckiego”), 
finansowany w ramach Interreg Baltic 
Sea Region Programme, gromadzi wie-
le grup interesariuszy zaangażowanych 
w zarządzanie oraz planowanie obszarami 
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nadmorskimi w celu szukania i wypraco-
wania najlepszych możliwych rozwiązań 
do zastosowania w morskim planowaniu 
przestrzennym, z uwzględnieniem strate-
gii niebieskiego wzrostu. 

Wykonawcy projektu, realizując stu-
dia przypadku, zidentyfikują wyzwania 
z zakresu oddziaływań ląd – morze oraz 
wspólnie z zaangażowanymi interesariu-
szami będą pracować nad propozycjami 
elastycznych rozwiązań dotyczących 
praktyk zarządzania obszarami nadmor-
skimi. Główny nacisk zostanie położony 
na propozycje przestrzennych rozwiązań 
z myślą o społeczeństwach nadmor-
skich, które można będzie zastosować na 
każdym poziomie zarządzania w krajach 
regionu Morza Bałtyckiego. We wszyst-
kich działaniach stosowane będą różne 
metody badawcze, których wspólną ce-

chą jest duże zaangażowanie społeczne 
oraz transdyscyplinarne podejście do 
rozwiązywania problemów na skalę 
lokalną, regionalną oraz o znaczeniu 
transnarodowym.

Oczekuje się, że władze planistyczne 
rejonów nadmorskich oraz podmioty roz-
wijające inicjatywy z zakresu niebieskiego 
wzrostu w regionie Morza Bałtyckiego 
uzyskają dodatkową wiedzę oraz umie-
jętności do rozwiązywania problemów 
z zakresu oddziaływań ląd – morze. 

Partnerzy w projekcie Land – Sea – Act 
zdecydowali się ukierunkować największe 
wyzwania w stosunku do dwóch grup 
problemów: 
1)  rozwiązania dotyczące planowania 

przestrzennego w celu uzyskania sen-
sownych kompromisów w odniesieniu 
do obszarów nadmorskich, 

2)  przedsiębiorczość działająca w obsza-
rach nadmorskich w ramach niebie-
skiego wzrostu. 
W ramach działań projektowych, 

20 września 2019 r. w Instytucie Oce-
anologii PAN zorganizowany został 
pierwszy warsztat ekspercki projektu 
Land – Sea – Act. Celem warsztatu była 
identyfikacja interesariuszy związanych 
ze środowiskiem morskim Zatoki Gdań-
skiej oraz ocena ich związków z szeroko 
rozumianą kulturą morską. Uczestnikami 
zajęć byli zaproszeni eksperci (naukowcy 
i praktycy), których działalność związana 
jest z szeroko rozumianym morzem i/lub 
kulturą morską. Wyniki warsztatu pozwolą 
zespołowi IO PAN na dobór grup docelo-
wych, których wiedza i percepcja środowi-
ska morskiego powinna zostać uwzględ-
niona w dalszych działaniach projektu.
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Mistrzostwa Europy 
U21 w Klasie Laser

27 sierpnia 2019 roku 
zakończyły się rozgrywane 
w Dziwnowie Mistrzostwa 
Europy U21 w Klasie Laser 

(Radial/Standard). 

W  D Z I W N O W I E

W toczącej się przez prawie sie-
dem dni rywalizacji udział brało 
199 zawodniczek i zawodników 

z 37 krajów Europy i świata. Łącznie ro-
zegrano 12 wyścigów wśród dziewcząt 
i 11 wśród chłopców. Dodać przy tym 
należy, że sportowa walka o tytuły była 
bardzo zacięta i wyrównana. Dopiero na 
półmetku regat zaczęli o sobie przypomi-
nać faworyci zawodów, którzy z każdym 
kolejnym wyścigiem pięli się coraz wyżej 
w klasyfikacji generalnej. Wtedy także 
ukształtowała się czołówka stawki meda-
lowej i choć zmiany były możliwie nawet 
ostatniego dnia regat, to kandydaci do 
miejsc na podium byli już poza zasięgiem 
sporej części zawodników. 

Tytuł mistrzyni Europy w kategorii 
U21 dziewcząt (Laser Radial) zdobyła 
Ana Moncada (Hiszpania), wyprzedzając 
Ekaterinę Sanko (Białoruś) oraz Julię Bu-
esselberg (Niemcy). 

Tytuł mistrza Europy w kategorii 
U21 chłopców (Laser Standard) zdobył 

Anastasios Panagiotidis (Grecja), wy-
przedzając Maora Benharocha (Izrael) 
oraz Dimitrisa Papadimitriou (Grecja). 

Tytuł mistrza Europy w kategorii U21 
(U19) chłopców (Laser Standard) wy-
walczył Nico Naujock (Niemcy), wyprze-
dzając Philipa Walkenbacha (Niemcy) 
oraz Alexandra Kowalskiego (Francja). 

Zwycięzcami w klasyfikacji Open 
European Trophy (kategoria Laser Stan-
dard U19) są: 1 miejsce – Arthit Mikhail 
Romanyk (Tajlandia), 2 miejsce – Nico 
Naujock (Niemcy), 3 miejsce – Philip 
Walkenbach (Niemcy). 

Zwycięzcami w klasyfikacji Open 
European Trophy (kategoria Laser Stan-
dard) są: 1 miejsce – Anastasios Pa-
nagiotidis (Grecja), 2 miejsce – Maor 
Benharoch (Izrael), 3 miejsce – Vishnu 
Saravanan (Indie). 

Podsumowując zawody, Jean-Luc 
Michon (EuroIlca Chairman) podkreślił 
bardzo dobrą organizację regat oraz nie-
zwykle sympatyczną atmosferę, która 
towarzyszyła wszystkim uczestnikom 
przez cały czas trwania zawodów. Słów 
uznania nie kryli także sami zawodnicy 
i trenerzy, którzy zwrócili – obok doce-
niania samego portu i jego infrastruk-
tury – szczególną uwagę na wzorową 
pracę zespołu sędziowskiego. Burmistrz 
Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak dziękował 
za sportową walkę, gratulując jedno-
cześnie osiągniętych wyników. 

Filmowe relacje z każdego dnia zawo-
dów można znaleźć na kanale YT/dziw-
now4sailing. 

Klasa Laser wróci do Dziwnowa także 
w roku 2020, a konkretnie 22-30 sierp-
nia, kiedy to zostaną tutaj rozegrane 
Mistrzostwa Świata Juniorów w Klasie 
Laser Radial.
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World Athletics 
Half Marathon 
Championships 

IAAF
Od roku trwają przygotowania do największej w dziejach 

Gdyni imprezy biegowej. Gdyńskie Centrum Sportu jest 
przygotowane na przyjęcie dwudziestu tysięcy biegaczek 

i biegaczy, którzy zgłoszą swój udział w tej rekordowej 
sportowej imprezie masowej. 

G D Y N I A  2 0 2 0

25 listopada 2019 roku, czyli 
na 4 miesiące przed startem, 
wolnych miejsc jest stosunko-

wo niewiele. Gotowość do startu zgłosili 
reprezentanci 60 krajów. Są wśród nich 
zarówno amatorzy, jak i wyczynowi bie-
gacze. Mistrzowie krajów i kontynentów. 

Dla jednych będzie to biegowe wy-
darzenie życia, dla innych kolejny start 
w kalendarzu lekkoatletycznych imprez 
w Europie. Z uwagi na różne zaawanso-
wanie uczestniczek i uczestników będą 
wyznaczone specjalne strefy czasowe, tak 
aby zawodnicy wolniej biegający nie prze-
szkadzali w biegu wytrawnym biegaczom.

Zapewne już wkrótce zapełni się limit 
dwudziestu tysięcy półmaratończyków, 
a kolejni będą przybywać. Prezydent Gdy-
ni Wojciech Szczurek, kolegium prezyden-
ta i Gdyński Ośrodek Sportu nie podjęli 
jeszcze decyzji o zwiększeniu puli miejsc 
dla uczestników. Jednak docierają infor-
macje, że jest olbrzymia pokusa ze strony 
władz Gdyni, by marcowy bieg uczynić 
rekordową imprezą biegową w Polsce. 
Przepustowość przygotowanej trasy wy-
nosi do 30 tysięcy osób. W przypadku 
tak dużej liczby uczestników organizato-
rzy muszą zapewnić odpowiednie środki 
bezpieczeństwa. Od 1 listopada 2019 roku 
obowiązuje nowa cena za pakiet startowy, 
a jest to 180 złotych. Ten pułap cenowy 
będzie obowiązywał do wyczerpania 
wolnych miejsc. W cenę wchodzi: pro-
fesjonalny pomiar czasu, ubezpieczenie, 
zabezpieczenie medyczne, pamiątkowa 
koszulka i medal. Podstawowy pakiet 
startowy można też uzupełnić o dodat-
kowe usługi, jak np. ubezpieczenie od 
kosztów rezygnacji z udziału w zawodach, 
grawerowanie medalu, indywidualny pa-
kiet zdjęć z biegu czy nocleg w jednym 
z rekomendowanych hoteli.

Organizatorzy spodziewają się do 40 
tysięcy kibiców bezpośrednio związa-
nych ze startującymi i drugie tyle kibiców 
rozstawionych na całej trasie sportowej 
rywalizacji. 

Organizacja zawodów tej rangi poniesie 
wiele kosztów organizacyjnych, na które 
Gdynia jest przygotowana. To wielkie 
wydarzenie marketingowe i reklamowe. 
Już funkcjonuje specjalnie utworzona na 
tę okoliczność ogólnodostępna strona in-
ternetowa https://worldathleticshalfma-
rathon.com/gdynia2020/, na której jest do 

kilku tysięcy wejść w każdym tygodniu, by 
na bieżąco śledzić przygotowania do tej 
wyjątkowej imprezy sportowej. Impreza 
ma swoje unikatowe logo oraz medal dla 
uczestnika. Medal jest dwustronny i na-
wiązuje do morskiego charakteru miasta 
oraz do naturalnego bogactwa Morza 
Bałtyckiego. To będzie wyjątkowa pa-
miątka, która pojedzie do kilkudziesięciu 
krajów na całym świecie. Medal jest duży, 
został skrupulatnie zaprojektowany i ma 
kształt kompasu. Z jednej strony na tarczy 
znajduje się kolorowe logo mistrzostw 
oraz kropelka najcenniejszego skarbu Bał-
tyku – bursztynu. Rewers medalu zdobi 
kontur Polski z miejscem do wygrawe-
rowania nazwiska i wyniku uzyskanego 
podczas biegu półmaratońskiego. Wy-
jątkowość tego medalu stanowi fakt, że 
można go otworzyć, a w środku znajduje 
się róża wiatrów wraz z kompasem. 

Oprócz biegu głównego na dystan-
sie półmaratońskim, który wystartuje 

w ostatni weekend marca 2020 roku, od-
będą się biegi dzieci i młodzieży oraz Bieg 
Gwiazd Lekkiej Atletyki. Impreza charyta-
tywna z udziałem znanych zawodników 
polskiej lekkoatletyki. Razem z organiza-
torami będą: Małgorzata Sobańska, Li-
dia Chojecka, Anna Rogowska, Grzegorz 
Gajdus i Wojciech Kałdowski. Bez ich 
wsparcia trudno byłoby zdobyć prawo  
do organizacji tak znamienitej imprezy 
sportowej w wydaniu światowym. 

Gdynia Półmaraton to niezwykle moc-
na i wyrównana stawka zawodnicza. Na 
starcie zobaczymy Norwega Sondre Nor-
dstada Moena, zawodnika z czasem po-
niżej jednej godziny na dystansie 210975 
m. Jest on bowiem rekordzistą swojego 
kraju. Do rywalizacji z Norwegiem staną 
uznani afrykańscy biegacze. Między inny-
mi znani w Gdyni Ben Sumikwo z Ugandy 
i Hilary Maiyo Kimaiyo.

Lokalni kibice wiążą nadzieje z wystę-
pem Marcina Chabowskiego, Polaka, któ-
ry znajduje się w czołówce europejskich 
biegaczy. Polski biegacz to specjalista od 
biegów na 10 km i półmaratonu. W swo-
jej karierze stawał już na podium między-
narodowych imprez. Mamy nadzieje, że 
podobnie będzie w Gdyni. Byłby to sym-
patyczny polski akcent podczas świato-
wej rywalizacji. Czas mija bardzo szybko. 
Wkrótce sylwester, pierwszy dzień wiosny 
i Mistrzostwa Świata w Półmaratonie. 

Do zobaczenia na starcie. 



Związek Miast i Gmin Morskich
W Y K A Z  D E L E G A T Ó W  ( K A D E N C J A  2 0 1 8 - 2 0 2 2 )

 1. Cedry Wielkie  Wojciech Mańkiewicz – radny

 2. Darłowo   Krzysztof Walków – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Darłowie 

 3. Dziwnów  Grzegorz Jóźwiak – burmistrz 
   Zbigniew Jeszka – radny

 4. Elbląg  Janusz Hajdukowski – radny

 5. Gdańsk  Andrzej Bojanowski

 6. Gdynia  Jarosław Kłodziński – radny

 7. Gniewino  Zbigniew Walczak – wójt

 8. Hel  Marek Chroń – przewodniczący rady miasta

 9. Jastarnia  Tyberiusz Narkowicz – burmistrz

 10. Kołobrzeg  Artur Dąbkowski – radny

 11. Kosakowo  Marcin Kopitzki – zastępca wójta

 12. Krokowa  Dorota Goyke – radna

 13. Krynica Morska  Krzysztof Swat – burmistrz

 14. Lębork  Witold Namyślak – burmistrz 
   Marian Kurzydło – zastępca burmistrza

 15. Łeba  Andrzej Strzechmiński – burmistrz 
   Ewa Kapłan – wiceburmistrz

 16. Mielno  Olga Roszak-Pezała – burmistrz

 17. Międzyzdroje  Mateusz Bobek – burmistrz

 18. Puck  Hanna Pruchniewska – burmistrz 
   Amadeusz Walke – radny

 19. Pruszcz Gdański miasto  Janusz Wróbel – burmistrz

 20. Sopot  Marcin Skwierawski – wiceprezydent miasta

 21. Szczecin  Michał Przepiera – wiceprezydent miasta

 22. Trzebiatów  Józef Domański – burmistrz 
   Wojciech Grzymkowski

 23. Ustronie Morskie  Bernadeta Borkowska – wójt

 24. Władysławowo  Roman Kużel – burmistrz

 25. Urząd Marszałkowski  
  Województwa Pomorskiego członek wspierający

 26. Urząd Marszałkowski  
  Województwa  
  Warmińsko-Mazurskiego  członek wspierający


