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Stargard. – We wszystkich naszych 
pomieszczeniach mamy już wylaną 
podłogę – cieszy się Piotr Tarnawski ze 
stargardzkiego MAH. – Uzbroiliśmy ją, 
aby była bardziej wytrzymała, a wkrót-
ce położymy na niej specjalną farbę, 
ułatwiającą przemieszczanie się, na 
przykład z wózkiem paletowym. Tak 
więc powolutku, w miarę posiadanych 
pieniędzy, zbliżamy się do końca prac 
budowlanych. W przyszłym roku, jeśli 
otrzymamy kolejną dotację od Ministra 

Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, 
zajmiemy się wyposażaniem naszego 
magazynu w niezbędny sprzęt.

Tworzenie magazynu zabytków 
archeologicznych stargardzkiego Mu-
zeum Archeologiczno-Historycznego 
w betonowym obiekcie w przyziemiu 
obecnej Szkoły Podstawowej nr 11 
na os. Zachód rozpoczęto w 2013 
r. Adaptacją pomieszczeń zajęli się 
budowlańcy z  miejscowych firm 
„AKT” i Z. Majewskiego. Wykonano 
już m.in. górną warstwę posadzki, 
obudowano przewody, uruchomiono 
instalację elektryczną, wodociągo-

wą, kanalizacyjną i alarmową oraz 
podłączono nagrzewnicę w  cen-
trali wentylacyjnej do węzła c.o. 
W  czwartym, tegorocznym etapie 
inwestycji, prace budowlane zostaną 
już ostatecznie zakończone. Wsta-
wione zostaną również nowe drzwi 
wejściowe, wyposażone w niezbęd-
ne zabezpieczenia, aby uchronić 
obiekt przed włamaniem. Natomiast 
w przyszłym roku pracownicy MAH 
zajmą się zakupem i  ustawianiem 
niezbędnych mebli. W  magazynie, 
oprócz składnicy artefaktów, znajdą 
się bowiem także pomieszczenia so-
cjalno-biurowe i toaleta dostosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Ustawimy biurka, regały i  spe-
cjalne stoły dla archeologów, a także 
zakupimy sprzęt specjalistyczny do 
oznaczania i badania zabytków – do-
daje Piotr Tarnawski. – Dokończymy 
również oświetlenie całego budynku. 
Stworzenie stosownych warunków ma-
gazynowych usprawni i ułatwi bowiem 
możliwość udostępniania artefaktów 
do celów badawczych, publikacyjnych, 
edukacyjnych i wystawienniczych.

Realizacja przedsięwzięcia, które-
go koszt obliczono na ponad 1 mln 
zł, znacznie przekracza możliwości 
finansowe stargardzkiego MAH. Dla-
tego niedawno pracownicy placówki 
sporządzili wniosek do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o przyzna-
nie kolejnej dotacji na dokończenie tej 
inwestycji. Takie dofinansowanie jest 
bardzo ważne, bo dzięki niemu sfi-
nansowano np. 70 proc. tegorocznego 
zadania. Resztę pieniędzy dołożono 
z budżetu miejskiego w ramach dotacji 
na funkcjonowanie MAH. ©℗
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Zagra Gamelan
Goleniów. Gmina Goleniów oraz 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalec-
twem zapraszają dziś (piątek) o g. 
17 do sali koncertowej Goleniow-
skiego Domu Kultury na bezpłatny 
występ orkiestry perkusyjnej Ga-
melan, której członkami są między 
innymi osoby niepełnosprawne.

Koncert stypendystów
Goleniów. W ramach cieszącego 

się dużym uznaniem cyklu spotkań 
z muzyką klasyczną burmistrz Go-
leniowa zaprasza w  sobotę o  g. 
18 do sali koncertowej GDK-u na 
występ utalentowanych goleniow-
skich artystów. Są oni laureatami 
wielu konkursów ogólnopolskich 
i międzynarodowych oraz otrzymują 
artystyczne stypendia ufundowane 
przez burmistrza. Wstęp na koncert 
bezpłatny.

Styczeń w kościele
Goleniów. W kościele pw. św Ka-

tarzyny w niedzielę o g. 16 odbędzie 
się koncert Mariusza Stycznia. Wstęp 
wolny. (hz)

Pierwsi muzycy orkiestry
Koszalin. Taki tytuł nosi piątkowy 

koncert symfoniczny w  Filharmo-
nii Koszalińskiej. Główną postacią 
wieczoru i  solistą będzie skrzypek 
Natan Dondalski, a orkiestra zagra 
pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza. 
W  programie: koncert skrzypcowy 
a-moll opus 53 Antonina Dworzaka 
i II symfonia C-dur op. 61 Roberta 
Schumanna. Początek występu o g. 
18.30.

Poezja i piosenka
Koszalin. Uczniowie różnych 

typów szkół koszalińskich wezmą 

udział w  dwóch wydarzeniach ar-
tystycznych, które w  sobotę o  g. 
10 przygotowuje Centrum Kultury 
105. Turniej recytatorski im. Cy-
priana Kamila Norwida przebiegnie 
w Domku Kata przy ul. Grodzkiej 3, 
a Koszaliński Konkurs Poezji i Pio-
senki Lwowskiej w sali Club 105. 
Wstęp wolny.

Złota jesień  
na scenie
Koszalin. W niedzielę odbędzie 

się kolejna edycja Przeglądu Zespo-
łów Śpiewaczych i  Folklorystycz-
nych Złota Jesień 2017. Udział 

wezmą zespoły seniorów: wokalne, 
instrumentalne, wokalno-instru-
mentalne, chóry, folklorystyczne, 
kabaretowe, kapele ludowe i  po-
dwórkowe. Przegląd rozpocznie 
się o g. 12 w sali kina Kryterium 
Centrum Kultury 105.

Moskiewski balet
Koszalin. To będzie niecodzienne 

wydarzenie kulturalne w  Hali Wido-
wiskowo-Sportowej przy ul. Jana i Ję-
drzeja Śniadeckich. W niedzielę o g. 18 
na scenie rozpocznie się widowisko pt. 
„Dziadek do orzechów” z muzyką Piotra 
Czajkowskiego w wykonaniu grupy tan-
cerzy Moscow City Ballet w choreografii 
Victora Smirnova-Golovanova.

Królewskie Miasto 
w kryminale
Darłowo. Dziś (piątek) o  g. 14 

w  Zespole Szkół Morskich gościł 
będzie Marcel Woźniak, autor bio-

grafii Leopolda Tyrmanda. Literat, 
który wiele razy bywał w Królewskim 
Mieście na wakacyjnym festiwalu 
Media i Sztuka, promuje swoją nową 
powieść kryminalną pt. „Mgnienie”. 
Akcja toczy się m.in. w Darłowie. ©℗
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Magazyn artefaktów czeka tylko na wyposażenie

Budowlańcy  
kończą robotę
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Co się dzieje?

W niedzielę o g. 18 artyści z Moscow City Ballet z Rosji wystąpią na scenie 
w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Ko-
szalinie.  Fot. Ryszard PAKIESER/archiwum

Już wkrótce w muzealnym magazynie 
zabytków archeologicznych na os. 
Zachód w Stargardzie zakończą się 
wszelkie prace budowlane.

W celu wsparcia zrównoważonego 
rozwoju morskiej turystyki wędkarskiej 
w regionie Południowego Bałtyku, w tym 
na obszarze województwa zachodniopo-
morskiego, zainicjowany został międzyna-
rodowy projekt „CATCH, Coastal Angling 
Tourism – a development Chance for the 
South Baltic Region”, finansowany ze 
środków programu Interreg Południowy 
Bałtyk. Projekt realizowany jest przez 

międzynarodowe konsorcjum, którego li-
derem jest Uniwersytet w Rostoku (Niem-
cy), a partnerami – Federacja Zielonych 
„GAJA” (Polska), Unia Ochrony Wybrze-
ża – EUCC (Niemcy), Centrum Kultury 
i  Turystki „Agila” (Litwa), Uniwersytet 
w Kłajpedzie (Litwa) oraz Gmina Vording-
borg (Dania).

Głównym celem projektu CATCH jest 
promocja zrównoważonego wędkarstwa 

i przybrzeżnej turystyki wędkarskiej jako 
elementu rozwoju ekonomicznego regio-
nów nadmorskich w oparciu o dostępne 
zasoby naturalne. W  trakcie realizacji 
projektu podmioty tworzące międzynaro-
dowe konsorcjum będą zwracać uwagę 
na znaczenie zrównoważonego podej-
ścia do wędkarstwa, promując wzrost 
świadomości ekologicznej wędkarzy oraz 
podmiotów i  instytucji prowadzących 
lokalną działalność turystyczną. W  ra-
mach przedsięwzięcia prowadzone będą 
warsztaty dla tych środowisk oraz opra-
cowane zostaną materiały edukacyjno-in-
formacyjne, wspierające założone kierunki 
rozwoju turystyki wędkarskiej w regionie 
Południowego Bałtyku.

W dniu 8 listopada 2017 roku 
w miejscowości Peenemünde w Niem-
czech odbyła się międzynarodowa kon-
ferencja projektu CATCH „Przyszłość 
zrównoważonej turystyki wędkarskiej na 
wodach przybrzeżnych”. W konferencji 
udział wzięli przedstawiciele środowisk 
wędkarskich, branży turystycznej, in-
stytucji naukowych, administracji oraz 
organizacji pozarządowych. Wśród za-
proszonych prelegentów znaleźli się: Gerd 
Lange z Ministerstwa Gospodarki, Pracy 
oraz Zdrowia Meklemburgi i Pomorza 
Przedniego, dr Harry Strehlow z Thünen 
Institute of Baltic Sea Fisheries, Katharina 
Poser z Uniwersytetu w Rostoku, Niels 
Lagergaard Pedersen z Fishing Zealand, 
Holger Bente z Fish Maps, Karl Kliefoth 
z Fiskado UG Mecklenburg-Vorpommern, 
Håkan Häggström z County Administra-
tive Board in Stockholm.

W trakcie konferencji przeprowadzony 
został panel dyskusyjny z udziałem: Kaare 

Manniche Ebert z Denmark Sportfishing 
Association, Sandry Hippauf z Mecklen-
burg-Vorpommern Tourist Board, Antanasa 
Kontautasa z Fishery Service przy Mini-
sterstwie Rolnictwa Litwy, Iwony Krępic 
ze Stepnickiej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej oraz Daniela Melina ze Swedish 
Board of Agriculture.

Wygłoszone prelekcje oraz dyskusja 
panelowa pozwoliły na zaznajomienie się 
z tematyką turystyki wędkarskiej w obsza-
rze Południowego Bałtyku, jak również 
zgłębienie i  uszczegółowienie wiedzy 
z zakresu niniejszej tematyki. Co więcej, 
konferencja pozwoliła na porównanie róż-
nych punktów widzenia, a także słabych 
i  mocnych stron w  zakresie podejścia 
i  traktowania branży turystyczno-węd-
karskiej w Danii, Niemczech, Polsce na 
Litwie oraz w Szwecji.

Sektor rekreacji wędkarskiej stanowi 
niezwykły element rozwoju terenów przy-
brzeżnych. Potencjał jego rozbudowy może 
i powinien iść w parze z ekologicznym, 
zrównoważonym podejściem do ochrony 
zasobów ryb atrakcyjnych wędkarsko, 
jak również ich siedlisk. Jednym z zało-
żeń projektu CATCH jest udostępnienie 
branży wędkarskiej i turystycznej narzędzi 
wspomagających ich rozwój, tj. platformy 
internetowej zawierającej oferty noclegowe 
dla wędkarzy, oferty przewodników i skle-
pów wędkarskich oraz właścicieli kutrów 
wędkarskich, publikacje edukacyjne, filmy 
promujące najbardziej atrakcyjne łowiska 
wędkarskie Wybrzeża, wyniki analiz spo-
łecznych określających wysoki potencjał 
rozwoju gospodarczego danych regionów 
poprzez budowanie marki i produktu tu-
rystyki wędkarskiej.

Warto nadmienić, iż w ramach projektu 
CATCH Federacja Zielonych „GAJA” orga-
nizuje serię warsztatów dla przedstawicieli 
branży turystyczno-wędkarskiej. Pierwsze 
z serii sześciu spotkań warsztatowych miało 
już miejsce – w Szczecinie 20 marca 2017 
roku. W spotkaniu wzięło udział blisko 60 
osób reprezentujących większość podmio-
tów aktywnych w sferze turystyki przyrod-
niczej, począwszy od instytucji nadzorują-
cych, poprzez organizacje pozarządowe, 
kończąc na animatorach i przewodnikach 
aktywnej turystyki. Podczas warsztatów 
prelegenci przybliżyli naukowe oraz prak-
tyczne aspekty zrównoważonej morskiej 
turystyki wędkarskiej, w  tym zagrożenia 
i szanse, ale też przykłady funkcjonujących 
już pomysłów i przedsięwzięć, takich jak 
np. „Rewilding Oder Delta”, czy działania 
przewodników wędkarskich realizujących 
skutecznie biznes na obszarach polskiej 
części Bałtyku. W ramach dyskusji i prac 
warsztatowych uczestnicy zgodzili się co 
do potrzeby realizacji projektu CATCH dla 
ukierunkowania turystyki wędkarskiej na 
ideę zrównoważonego rozwoju.

Przykłady z wielu miejscowości nad-
morskich dowodzą, że sektor morskiej tu-
rystyki wędkarskiej znacznie się uaktywnił. 
Bardzo istotne jest jednak ukierunkowanie 
rozwoju tej branży na rozwój zrównowa-
żony. Bardzo cenne mogą okazać się tu 
doświadczenia z innych krajów nadbałtyc-
kich, gdzie wędkarstwo morskie – pomimo 
dość krótkiej historii – stało się poważnym 
obszarem dochodu społeczności lokalnych 
i rozwoju regionów nadmorskich.
� Radosław�Brzeziński�

� Jakub�Skorupski
�Federacja�Zielonych�„GAJA”

Wędkarstwo morskie jest jedną z najmniej docenianych i eksploatowanych 
gałęzi turystyki aktywnej w regionie Pomorza Zachodniego. Szczególnie 
wyraźna jest asymetria w rozwoju tego sektora nie tylko w wymiarze 
transgranicznym – pomiędzy stroną polską i niemiecką, ale również 
transregionalnym – pomiędzy Pomorzem Zachodnim a pozostałą częścią 
polskiego Wybrzeża. Wielki potencjał drzemiący w morskiej turystyce 
wędkarskiej stanowi szansę rozwoju, która, o ile realizowana będzie 
w sposób zrównoważony, stanowić może doskonały przykład pogodzenia 
potrzeb ekonomicznych regionu z ochroną przyrody oraz polepszania 
warunków życia społeczności lokalnych w wymiarze socjalnym.

Celem�projektu�CATCH�jest�promocja�zrównoważonej�turystyki�wędkarskiej�na�wodach�morskich,�zarówno�wśród�wędkarzy,�jak�i społeczności�lokalnych.�
Jednym�z zadań�projektu�jest�dostarczanie�efektywnych�narzędzi�dla�regionalnej�branży�turystycznej�oraz�połączenie�wszystkich�tych�elementów�za�pomocą�innowacyjnej�platformy�informatycznej.�

Projekt�ma�również�na�celu�wzrost�świadomości�ekologicznej�wędkarzy�oraz�osób�prowadzących�lokalną�działalność�turystyczną�skierowaną�do�wędkarzy.�
Projekt�CATCH�bazuje�na�współpracy�między�biurami�turystycznymi,�punktami�noclegowymi,�gminami,�stowarzyszeniami�wędkarskimi�i turystycznymi�oraz�organizacjami�zawodowymi�rybaków.

Liderem projektu jest Uniwersytet w Rostoku (Niemcy).
Pozostali partnerzy projektu: Unia Ochrony Wybrzeża – EUCC (Niemcy), 

Centrum Kultury i Turystki „Agila” (Litwa), Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa), Gmina Vordingborg (Dania), 
Federacja Zielonych „GAJA” (Polska)

Projekt CATCH realizowany jest w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Więcej informacji na stronie projektu: www.catch-southbaltic.eu
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