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GDAŃSK – morze możliwości

Wszystkim delegatom i sympatykom
Związku Miast i Gmin Morskich,
wszystkim mieszkańcom gmin i ich władzom
z okazji Świąt Wielkanocnych
pragniemy życzyć wielu pogodnych chwil
przeżytych w rodzinnej atmosferze.
Życzymy, by radość i nadzieja
Świąt Wielkanocnych
towarzyszyła Wam jak najczęściej,
a wszystkim, od których zależy rozwój naszych społeczności,
życzymy mądrych decyzji wpływających na jakość naszego życia.
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Andrzej Bojanowski

Grzegorz Walczukiewicz

Prezes ZMiGM

Dyrektor Biura

SPIS TREŚCI
W Y DAW CA

Fot. RoK Pictures

Związek Miast
i Gmin Morskich

80-853 Gdańsk

4-6	Rozmowa z Andrzejem Bojanowskim,
prezesem Związku Miast i Gmin Morskich
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Port Gdański stał się strategicznym portem europejskim, uzyskując bezpośrednie,
regularne połączenie kontenerowe z portami Dalekiego Wschodu.
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Darłowo – nowoczesny, wielofunkcyjny port bez barier.
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JAKI ZMIGM?

Chcemy odbudować
pozycję Związku
- Jak Pan ocenia realizację zadań
przez Związek Miast i Gmin
Morskich w ubiegłym roku?
Czy Pana zdaniem taka formuła
konfederacji miast i gmin,
jaką prezentuje Związek, jest
efektywnym narzędziem osiągania
zakładanych celów w aktualnej
rzeczywistości?
- Miniony rok należy ocenić w kilku
płaszczyznach. Jeżeli wziąć pod uwagę
efekty finansowe – możemy być bardzo zadowoleni. Cele zostały osiągnięte,
a nawet przekroczone. Wyraźnie widać
zmianę strategii zarządzania środkami,
pozyskiwanie nowych źródeł finansowania działalności. Jeżeli popatrzymy
na efekty osiągnięte przez Związek
jako organizację – również możemy
być usatysfakcjonowani. Poprawiliśmy
pozycjonowanie w strukturach publicznych, gospodarczych, czy z pogranicza
publiczno-gospodarczego. Zauważalne
staje się wzmacnianie naszej siły, czego wyrazem jest zapraszanie nas coraz
częściej do opiniowania wielu tematów

Z Andrzejem Bojanowskim,
prezesem Związku Miast i Gmin Morskich,
wiceprezydentem Gdańska, rozmawia Roman Kolicki
i uwzględnianie naszych stanowisk.
Mamy zatem dostęp do tych gremiów,
które kształtują interesujące nas obszary
i choćby w procesie opiniowania mamy
konstruktywny udział.
Gdyby z kolei podjąć próbę oceny relacji: Związek - członkowie – odpowiedź
nie jest już tak jednoznaczna. O ile zasada konfederacji miast i gmin, na której
opiera się nasz Związek, jest bez wątpienia słuszna, to mechanizmy powinniśmy

„Kolejnym strategicznym zadaniem jest przygotowanie zmian
w Ustawie o portach i przystaniach morskich. To cel, którym
w odróżnieniu od innych miast portowych Gdańsk jest szczególnie
mocno zainteresowany. Jestem zdania, że przy zachowaniu
dowolności decyzji powinna być dana możliwość wzięcia przez miasto,
województwo odpowiedzialności za przejęcie kontroli i wpływu
na ekonomię zarządzania portem, za rozwój gospodarczy portu.”

chcielibyśmy, aby Związek stał się forum, na którym wypracowywane
byłyby merytoryczne stanowiska będące zwieńczeniem badań,
analiz i przemyśleń w konkretnych sprawach
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modelować. Nie mogą się one ograniczać
do kontaktu między delegatami, bądź
delegatów z organizacją, a poszerzać
o zaangażowanie gmin i chęć wymiany
doświadczeń. W przypadku uczestnictwa gmin również w innych strukturach
stowarzyszeniowych – to także aspekt
oszczędności czasu i finansów. Związek ma spoiwo interesariuszy, bowiem
ma wspólne problemy do rozwiązania,
a przy tym lokalizacyjnie tworzy linearny

układ nieprzekraczający 350 kilometrów.
Jest to więc efektywny układ, który należy pogłębić poprzez wymianę doświadczeń szerszych niż te płynące z pracy
Związku. A zatem spotkania, wymiana
poglądów, wiedzy i doświadczeń i to nie
tylko delegatów, ale także specjalistów.
Gmin większych z gminami mniejszymi. Zwłaszcza tego ostatniego aspektu
Związkowi bardzo brakuje, a jest to jeden
z celów strategicznych Związku. Dlatego
w styczniu rozpoczęte zostały negocjacje z Unią Metropolii Polskich z siedzibą
w Warszawie, których efektem ma być
podpisanie strategicznego porozumienia dotyczącego wymiany doświadczeń,
wspieranie wspólnych interesów. Unia
Metropolii Polskich to w kontekście gmin
jedno z najbardziej opiniodawczych ciał
Związek Miast i Gmin Morskich

stowarzyszeniowych w kraju zrzeszających 12 największych miast w Polsce.
Ma rozbudowane narzędzia analityczne, istotny wpływ na przeprowadzenie
zmian legislacyjnych. Oczekujemy, że ta
współpraca może wzmocnić chęć budowania, determinację w formułowaniu
rzeczywistej polityki morskiej dla Polski.

- W czym upatruje Pan
największych rezerwuarów
rozwojowych Związku
i jak je wyzwolić?
- Obecnie większość delegatów stanowią burmistrzowie lub przewodniczący rad miast, co w efekcie wpływa
na polityczno-dyskusyjny charakter
funkcjonowania Związku. W przyszłości chcielibyśmy, aby Związek stał się
forum, na którym wypracowywane byłyby merytoryczne stanowiska będące
zwieńczeniem badań, analiz i przemyśleń w konkretnych sprawach. Prace te
muszą charakteryzować się ciągłością
zainteresowania w dłuższym horyzoncie
czasowym, wybiegać poza incydentalną
interwencję. Myślę, że dopiero w przypadku debaty na temat kanału udało
się nam wyjść poza dotychczasowe
stereotypy dyskusji, którą pogłębiliśmy,
zapraszając do niej znawców przedmiotu i szeroki wachlarz specjalistów oraz
praktyków. Chciałbym, żebyśmy podobnie zrobili w przypadku Nord Stream
czy ochrony brzegów. Ale jeżeli ochrony
brzegów – to dyskusja winna dotyczyć
nie tylko technicznych metod jego ochrony, ale także tego co gminy robią w tym
zakresie, jaką mają politykę dotyczącą
odwodnienia terenów, jak rekultywować te tereny, które zniszczyliśmy nieprzemyślaną gospodarką mieszkaniową
itd. Dlatego jeżeli wkrótce będziemy się
znowu zajmować tymi problemami, to
chciałbym, żeby w spotkaniach wzięło
udział kilku specjalistów z tych gmin,
które mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, a my pogłębimy je zapraszając do dyskusji przedstawicieli np.
świata nauki.
Taka wymiana doświadczeń jest tym
istotniejsza, że ciągle stoimy jeszcze
w obliczu możliwości wykorzystania
funduszy europejskich. Nie słyszałem, by
dotychczas któraś z gmin aplikowała do
programu „Innowacyjna Gospodarka”,
CZAS MORZA 1(41) marzec 2010

A. Bojanowski, wiceprezydent gdańska, prezes ZMiGM

bądź choćby chciała aplikować, w czym
jako Związek moglibyśmy przecież pomóc. Zależy nam również na przygotowaniu naszych członków do kolejnego
okresu programowania.

- To już element programowy.
Jak zatem zdefiniowałby Pan
inne największe wyzwania stojące
przed Związkiem w nadchodzącym
czasie?
- Wspomniane wcześniej zadanie ma
charakter strategiczny, obliczone jest na

lata, tak jak kiedyś takim tematem była
autostrada A1. Kolejnym strategicznym
zadaniem jest przygotowanie zmian
w Ustawie o portach i przystaniach morskich. To cel, którym w odróżnieniu od innych miast portowych Gdańsk jest szczególnie mocno zainteresowany. Jestem
zdania, że przy zachowaniu dowolności
decyzji powinna być dana możliwość
wzięcia przez miasto, województwo
odpowiedzialności za przejęcie kontroli i wpływu na ekonomię zarządzania
portem, za rozwój gospodarczy portu.
Dzisiaj jest to po stronie Ministerstwa >
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Chcemy
odbudować...
> Infrastruktury, Ministerstwa Skarbu,
które są daleko od morza... Ostatnie lata
wystarczająco jasno udowodniły, że porty, choćby w procesie restrukturyzacji,
są pozostawione same sobie. W odróżnieniu od hutnictwa, przemysłu wydobywczego, czy nawet stoczni... Dzisiaj
samorządy Gdańska czy województwa
pomorskiego dojrzały, by przejąć tę odpowiedzialność. Stąd m.in. projekt, który
Gdańsk, Związek Miast i Gmin Morskich
oraz Hawr realizują obecnie w celu przejęcia francuskich doświadczeń w sferze
przekształceń municypalnych.
Zamierzamy również rozbudować
nasz potencjał fachowy umożliwiający nam udzielanie pomocy w pisaniu
studiów wykonalności projektów dla
naszych członków. Często są to gminy
niewielkie, niedysponujące odpowiednimi siłami fachowców, zmuszone są

więc sięgać po firmy zewnętrzne, nie
zawsze dające gwarancję najwyższej jakości usługi. Moglibyśmy w ślad za tym
udzielać pomocy w zakresie planowania
finansowania tych projektów, konstruować mechanizmy przechodzenia w projekty „twarde” itd.
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„Największy jednak potencjał widzę w samych naszych delegatach,
w strukturach Związku. Bez aktywnej komunikacji wewnętrznej trudno
marzyć o rozwoju.”
Poza tym Związek musi realizować
działalność umożliwiającą pozyskiwanie
środków na realizację tych wszystkich
wspomnianych tu przykładowo projektów. Takich jak np. wspieranie organizacji
konferencji pn. Gdańsk stolicą polskiego
bursztynu.

- W kim upatruje Pan
najważniejszych sojuszników
w realizacji zadań, jakie stawia
przed sobą Związek?
- Co oczywiste największym sojusznikiem naturalnym jest miasto Gdańsk.
Duża więź i zrozumienie prezydenta Pawła Adamowicza dla potrzeby istnienia
i działalności Związku Miast i Gmin Morskich są ogromnie pomocne. Nie ukrywam, że w perspektywie 2011 roku i organizacji przez Gdańsk Europejskich Dni

Morza w maju przyszłego roku wsparcia
oczekujemy od Związku Miast Bałtyckich,
który dla miasta jest ważnym partnerem.
Sprawdzonym sojusznikiem jest Urząd
Marszałkowski, z którym mamy bardzo dobre relacje, no i wreszcie władza
centralna – Ministerstwo Infrastruktury,

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Dotychczasowe doświadczenia świadczą
o dobrej współpracy, a prowadzone rozmowy upoważniają do optymizmu.
Największy jednak potencjał widzę
w samych naszych delegatach, w strukturach Związku. Bez aktywnej komunikacji wewnętrznej trudno marzyć o rozwoju. I tak na przykład znakomicie układa
się nam współpraca z Darłowem i samo
Darłowo ogromnie na tym skorzystało.
Podobnie jest z Gdańskiem czy Gniewinem. Inne jednak ośrodki nie są już tak
aktywne. To jednak sygnał także dla nas
– należy być może rozwinąć działalność
edukacyjną, kształtującą świadomość
i potrzeby w tym zakresie.

- Co Pana zdaniem jest największą
słabością Związku, a co jego
największym atutem?
- Mocną stroną jest nowa ekipa, nowi
ludzie, którzy tworzą Biuro Związku. Są
sprawni, szybko uczą się, są efektywni
w swoim działaniu, także w sferze wypracowywania środków finansowych.
Dużo jeżdżą, nawiązują kontakty, dyskutują, są blisko naszych członków i innych
partnerów, z którymi mamy obiecujące
relacje. To jest nasz ogromny atut. Natomiast słabością jest pewien okres
w życiu Związku, w którym nie potrafił
on znaleźć swojego miejsca. Prawdopodobnie nie uzyskiwano z ośrodków
centralnych odpowiedzi na pytania, nie
otrzymywano od nich zadań ani pomocy. Teraz musimy to wszystko mozolnie
odtwarzać, budować to co moglibyśmy
konsumować, a energię koncentrować
na strategicznych zadaniach. Odbudowując pozycję Związku mamy się do
czego odwoływać, bowiem np. w latach
90. głos Związku w sprawie autostrady
A1 czy Ustawy o portach i przystaniach
morskich był głosem niebywale się liczącym. Chcielibyśmy wrócić do takiej
pozycji.

- Dziękuję za rozmowę.
Związek Miast i Gmin Morskich

Fot. DCT Gdańsk

GIGANCI W DCT

„Maersk Taikung”
otwiera nową epokę
portu gdańskiego
D

Gdy przed kilku laty ówczesny prezes Zarządu Portu Morskiego
Gdańsk Andrzej Kasprzak, negocjując z kontrahentami budowę
głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT mówił
o stworzeniu w Gdańsku oceanicznego hubu stanowiącego
(zachowując stosowną proporcję) odpowiednik oceanicznych
terminali w portach zachodnioeuropejskich takich jak
Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpia czy Hawr –
niewielu było skłonnych zgodzić się z tą wizją.
„Maersk Taikung”, zawijając 4 stycznia 2010 roku
do nabrzeża DCT w porcie gdańskim, potwierdził,
że rozwój potrzebuje takiego wizjonerstwa wspartego
pragmatycznym i konsekwentnym działaniem.
CZAS MORZA 1(41) marzec 2010

la portu gdańskiego to epokowe
wydarzenie. Ale nie tylko gdańskiego. Jak twierdzi Boris Wenzel,
prezes DCT Gdańsk S.A., jest to moment
historyczny dla całego polskiego sektora
portowego.
Otwarcie nowej epoki nie jest zdeterminowane faktem, że „Maersk Taikung”
to największy kontenerowiec jaki zawinął do portu gdańskiego (332 m długości, 43,2 m szerokości, 14,5 m zanurzenia,
zdolność przewozu 8,4 tys. kontenerów 20-stopowych). Istota wydarzenia
sprowadza się do faktu, że port gdański >
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GIGANCI W DCT

„Maersk Taikung”
otwiera nową epokę...

Fot. I. Leszka

> stał się strategicznym portem europejskim, uzyskując bezpośrednie, regularne
połączenie kontenerowe z portami Dalekiego Wschodu.
Dotychczas w porcie gdańskim (podobnie zresztą jak i gdyńskim) w terminalach kontenerowych przeładowywano
nieduże statki dowozowe, przywożące
kontenery z hubów w zachodniej Europie. Obecnie Gdańsk został włączony
do stałego kontenerowego połączenia
dalekowschodniego AE10 (Azja-Europa)
przez czołową światową firmę żeglugową Maersk Line, która dążąc do za-

Boris Wenzel, prezes DCT Gdańsk

pewnienia cotygodniowego serwisu
(rozwożącego kontenery przywiezione
przez oceaniczne kolosy) angażuje dziesięć jednostek o tonażu przekraczającym
8 tys. TEU. Oceaniczne kontenerowce
będą obsługiwać kontenery w tranzycie
morskim przeznaczone do Finlandii i Rosji oraz ładunki w imporcie z Dalekiego
Wschodu do Polski, a także polski eksport na Daleki Wschód.
Trasa oceanicznego serwisu AE10
obejmuje m.in. porty chińskie i Hongkong, w Europie – Hawr, Zeebrugge,
Gdańsk, Goeteborg, Aarhus. Przepłynięcie całej „pętli” to około 2-miesięczny
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rejs. W dziewiczej (dla portu gdańskiego) podróży „Maersk Taikung” przywiózł
do Gdańska 344 kontenery, a zabrał
500 kontenerów 20-stopowych. Z portu
gdańskiego kontenerowiec udał się do
Goeteborga.
DCT (Deepwater Container Terminal)
Gdańsk S.A. jest spółką zarejestrowaną
w Polsce, będącą w większości własnością Global Infrastructure Fund II,
funduszu zarządzanego przez Macquarie
Group of Companies z siedzibą główną
w Australii.
Terminal DCT Gdańsk stawia do
dyspozycji całoroczny, niezamarzający
kanał podejściowy o głębokości 17 m
i nabrzeże przeładunkowe o głębokości
16,5 m, zapewniając doskonałe warunki do utworzenia tu bałtyckiego hubu
portowego dla Morza Bałtyckiego. Trzy
suwnice post-Panamax mogą obsługiwać największe nawet kontenerowce –
do 18 rzędów kontenerów na pokładzie.
Terminal oferuje również stanowisko do
obsługi statków typu ro-ro. Bocznica
kolejowa na DCT Gdańsk zlokalizowana
jest w sąsiedztwie nabrzeża przeładunkowego.
10 lutego 2010 roku terminal DCT
Gdańsk otrzymał nagrodę dla najlepszego terminalu Europy Północnej w roku
2009 od Maersk Line.
Trofeum z rąk Marca Niedererra,
dyrektora Maersk Line na Europę Północną, w obecności przedstawicieli obu
firm odebrał Prezes DCT Gdańsk Boris
Wenzel.
Nagroda Terminal Roku 2009 została
przyznana DCT Gdańsk w uznaniu za
konsekwentne zdobywanie pozycji lidera w comiesięcznym rankingu terminali
Europy Północnej, z którymi współpracuje Maersk Line. Ranking obejmuje
szereg kryteriów, między innymi takich
jak: produktywność, czas oczekiwania
lub przerw w obsłudze i koszty portowe. Tej ocenie poddane były: North Sea
Terminal Bremerhaven, APM Terminals
Rotterdam, Eurogate Hamburg, APM
Terminals Zeebrugge, APM Terminal

nagroda dla DCT – najlepszego
terminalu Europy Północnej
w roku 2009 od Maersk Line

Aarhus, Terminal Porte Oceane Le Havre,
Felixstowe Trinity Terminal, The Sea Port
of St. Petersburg.
Wręczając nagrodę, Marc Niederer
podkreślił bardzo dobrą współpracę
z DCT Gdańsk, mówiąc m.in.:
Nagroda ta została przyznana DCT
Gdańsk za największe wśród współpracujących z Maersk Line terminali przyczynienie się do poprawy jakości usług
oferowanych klientom przez naszą linię
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów
operacyjnych.
Dodał także, że właśnie wysoka jakość
obsługi kontenerów przy niższych niż
w tradycyjnych hubach kosztach operacji w dużej mierze wpłynęły na decyzję
Maersk Line o uruchomieniu pierwszego
bezpośredniego regularnego serwisu
żeglugowego z Dalekiego Wschodu do
Polski w styczniu 2010.
RK
Związek Miast i Gmin Morskich
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Olimpijski
ambasador
Gdańska
- Deklaruje Pan ostatnio chęć
promowania Gdańska i żeglarstwa
w Polsce. Czy to są plany, czy już
realizowane działania?
- Zostałem mianowany Ambasadorem ds. Morskich miasta Gdańsk, a taki
zaszczyt zobowiązuje. Staramy się, wraz
z miastem, działać jak najprężniej. Ja ze
swej strony promuję Gdańsk przy każdej
nadarzającej się okazji. Chcę nie tylko
ściągnąć do miasta więcej turystów, ale
też żeby byli oni lepiej edukowani i wiedzieli, czemu Gdańsk jest tak wyjątkowy
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i co ma im do zaoferowania. Poza tym
chcę zaktywizować samych gdańszczan,
żeby odkryli na nowo możliwości jakie
daje mieszkanie w mieście nadmorskim.
Dużym projektem w realizacji tego celu
jest organizacja i promocja zlotu Baltic
Sail Gdańsk 2010, który odbędzie się
w lipcu. Ma to być największe wydarzenie żeglarskie w Polsce, a być może
również w Europie. Podczas czterech
dni w rejonie Mariny Gdańskiej, Długiego Targu i Targu Rybnego będą miały
miejsce wydarzenia, które przyciągną
tłumy, m.in. parada żaglowców, na któ-

rą już mamy potwierdzonych dziewięć
30-metrowych jachtów.

- Czy będą to jednostki tylko
z Polski?
- W Polsce nawet tylu nie ma! Do
Gdańska przypłyną żaglowce ze Szwecji, Finlandii, Niemiec i Rosji. Naprawdę będzie co oglądać. I proszę sobie
wyobrazić, jaka to będzie promocja
Gdańska w Europie! Wszystkie żaglowce będą zacumowane na Motławie,
w centrum miasta, i będą dostępne dla >
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Olimpijski ambasador...

> przechodniów. Będzie można je zwiedzić lub zafundować sobie przygodę,
wypływając nimi w rejs po Zatoce
Gdańskiej. Planujemy też inne atrakcje. W ramach Baltic Sail odbędzie się
festiwal „Szanty pod Żurawiem”, regaty
Nord Cup, kolorowa i głośna parada żeglarzy oraz Kino na żaglach. Naprawdę
będzie się działo!

z perspektywy wody. W projekcie będzie uczestniczyć blisko 3 tys. dzieci
z Gdańska. W założeniu projekt ma być
cykliczny i obejmować co roku coraz
więcej młodzieży. Pierwsza edycja programu rusza 4 maja i potrwa do wakacji, potem po przerwie od 7 września
do października.

- A co, jeśli młodzież połknie
bakcyla i będzie chciała dalej
żeglować? Czy w Gdańsku
są do tego warunki?
- To co jest najbardziej potrzebne, to
infrastruktura jachtowa i imprezy żeglarskie, głównie regaty w Gdańsku. Są
już podejmowane kroki mające na celu
poprawę sytuacji. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to mamy przede wszystkim
projekt rewitalizacji dróg wodnych, budowanie marin, uelastycznienie przepisów o żeglowaniu w Porcie Gdańskim,
np. by w niektórych miejscach można
było żeglować pod żaglami, a nie tylko na silniku. Ważne są też imprezy
żeglarskie będące okazją do obserwowania zmagań sportowych i, być może,
również treningów dla przyszłych mistrzów. Pracuję nad tym, by ściągnąć do
Gdańska duże międzynarodowe regaty,
może nawet o randze mistrzowskiej.
Zatoka Gdańska to akwen idealny do
takich regat, szkoda by było tego nie
wykorzystać. Jako reprezentant kraju na
zawodach żeglarskich na całym świecie
zdobyłem i utrzymuję kontakty z ludźmi
w międzynarodowych federacjach, którzy są chętni do zorganizowania takich
zawodów Polsce. Najpierw jednak musi
być zapewniona lepsza infrastruktura.

- To jednak tylko kilka dni.
Czy planujecie też jakieś
długoterminowe akcje promujące
żeglarstwo?
- W tej chwili jesteśmy na etapie
domykania spraw związanych z uruchomieniem Narodowego Programu
Edukacji Morskiej w Gdańsku. To największe przedsięwzięcie w jakim aktualnie uczestniczę jako pomysłodawca
tego programu. Od strony organizacyjnej przygotowuje go Wydział Edukacji
Urzędu Miejskiego razem z Fundacją
Gdańską. Plan jest taki, żeby wszystkich pierwszoklasistów gdańskich gimnazjów wysłać na jednodniowe rejsy
po kanale portowym i zatoce. Miasto
znalazło na to środki, więc rejsy będą
bezpłatne. Program ma na celu przybliżyć młodym mieszkańcom miasta
morską tradycję. Chcemy, żeby poznali
jego historię a także historię żeglarstwa
i szlaki żeglowne, żeby patrzyli na nie
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Wybieramy Pomorze
IV Wydziałowa Konferencja Naukowa „Wybieramy Pomorze” odbędzie się w środę 21 kwietnia
na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w auli T. Ocioszyńskiego, w Sopocie
przy ul. Armii Krajowej 119/121. Początek zaplanowano na godz. 10. Konferencja
zorganizowana została przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego.
Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i można śmiało powiedzieć,
że powoli staje się wydziałową tradycją. Podobnie jak w latach ubiegłych
i w tym roku nie zabraknie ciekawych tematów. Prezentowane referaty będą przygotowane
przez członków kół naukowych Wydziału Ekonomicznego oraz zaproszonych gości.
Na zaproszenie studentów wystąpią m.in. przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
Związku Miast i Gmin Morskich oraz spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012.

A

leksandra Mokwa i Monika
Zdroik z Biura Prezydenta ds.
Promocji Miasta Gdańska postarają się odpowiedzieć na pytanie
czym jest Strategia Marki Gdańsk i jaki
mieszkańcy mają wpływ na jej realizację. Zaprezentowana zostanie też jedna
z najgłośniejszych i najciekawszych
kampanii promocyjnych miasta – „Jestem z Gdańska”, która była skierowana do mieszkańców. Dyrektor Biura
Związku Miast i Gmin Morskich Grzegorz Walczukiewicz opowie o roli jaką
pełni ZMiGM w kreowaniu świadomości morskiej. Tą prelekcją zapewne najbardziej zainteresowani będą studenci
specjalności międzynarodowy transport i handel morski. Robert Pytlos,
pełnomocnik prezydenta Gdańska ds.
bursztynu i były redaktor miesięcznika
„Polski Jubiler”, przybliży słuchaczom
projekt „Gdańsk jako Światowa Stolica
Bursztynu”. To wystąpienie zakończy
konkurs, a ci, którzy wiedzą o bursztynie nieco więcej, będą mogli w nim
wygrać atrakcyjne nagrody. Będzie też
coś ciekawego dla fanów sportu. Michał Kruszyński, PR Manager spółki
BIEG 2012, opowie o tym, co czeka stadion na Letnicy po mistrzostwach Europy 2012. Radny Sopotu i jednocześnie
pracownik Wydziału Ekonomicznego
UG Jarosław Kempa będzie mówił
o inwestycjach strategicznych miasta,
które będą realizowane w najbliższym
czasie. Natomiast grono studenckie będzie w tym roku reprezentował Maciej
Paczkowski z koła naukowego HaZet,
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Fot. Monika Zdroik

który opowie o rozwoju portu lotniczego w Gdańsku. Po każdej prezentacji
będzie czas na zadawanie pytań.
Konferencja pozwoli studentom szerzej spojrzeć na problematykę regionu
i uzupełnić wiedzę o ciekawe zagadnienia. Natomiast studenci, którzy piszą
pracę dyplomową z tematów objętych
zakresem konferencji, z pewnością znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących
pytań i zdobędą nowe, ciekawe materiały do swoich prac. Ponadto, jak co
roku, zapewne pojawią się gorące tematy i momenty sporne, które zawsze
ubarwiają spotkanie i niejednokrotnie
prowadzą do wypracowania nowych
korzystnych rozwiązań. Sala, w której
odbędzie się konferencja, mieści około

350 osób, a w ubiegłym roku zabrakło
na niej miejsc. Wśród tak licznej braci
studenckiej ciekawych pomysłów na
pewno nie zabraknie.
Materiały zaprezentowane na konferencji „Wybieramy Pomorze” zostaną
zebrane i wydane w formie publikacji.
Takie przedsięwzięcie jest też dobrą okazją do promocji wydziału, a studentom
pozwala na nawiązanie ciekawych kontaktów, które na pewno zaowocują w ich
późniejszym życiu zawodowym.
Organizatorzy przygotowują też konkurs dla najpilniej słuchających i udzielających się uczestników, w którym będzie
można wygrać ciekawe nagrody.
EWA J ANKOWSKA
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WIELKI PROGRAM MORSKI

Eugeniusz
Kwiatkowski
- strategia 1945
„W

ielki Program Morski” – tak zatytułował Kwiatkowski sięgającą
wielu lat strategię, której fundamentem było stwierdzenie: „Polska ma taką
sytuację geograficzną, iż może rozbudować
przez swój teren zupełnie bezkonkurencyjny system dróg wodnych mogących stać się
jedną z centralnych arterii komunikacyjnych
pomiędzy północną i zachodnią Europą a jej
okręgami południowo-wschodnimi”. Powyższemu założeniu towarzyszyły długofalowe
plany rozwoju infrastruktury, przewozów,
a także zaplecza gospodarczego w postaci
przemysłu i edukacji.
Szczecin, korzystnie położony nad Odrą,
miał łączyć żeglugę rzeczną i morską. Dużą
wagę przykładał Kwiatkowski do zapewnienia
żeglowności na szlaku dającym Czechosłowacji
dostęp do morza – począwszy od kanału Dunaj – Odra. Elementem planu były stałe, międzynarodowe połączenia lotnicze Szczecina.
Gdańsk miał przypisaną rolę nie tylko
portu morskiego, ale i węzła komunikacji
lotniczej – portu przesiadkowego położonego na skrzyżowaniu szlaków wiodących zarówno z północy na południe, jak i z zachodu
na wschód. Oczywiście funkcji transportowej
Gdańska miała towarzyszyć regulacja dolnej
Wisły oraz połączenie Wybrzeża żeglugą
z Bydgoszczą i dalej, przez Prosnę – z Odrą.
Elbląg, dysponujący pełnoprawnym portem morskim i stocznią, położony przy planowanym szlaku Gdańsk – Łomża – Białystok, miał stać się ośrodkiem gospodarczym
i edukacyjnym promieniującym na cały teren
Warmii. W 1945 roku Kwiatkowski stawiał
potrzebę przekopu Mierzei Wiślanej w okolicach Kahlbergu (obecnie Krynicy Morskiej).
Gdynia miała być silnym ośrodkiem intelektualnym, którego siła bazowałaby na
przedwojennych instytucjach naukowych
i edukacyjnych. Ważnym akcentem była idea
przeładunku i przerobu paliw w Gdyni.
Cztery powyższe miasta – oraz Kołobrzeg
– miały stanowić ośrodki gospodarcze, wo-
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Gdy w trzy tygodnie po przewrocie majowym 1926 Eugeniusz
Kwiatkowski obejmował funkcję ministra przemysłu i handlu,
nikt nie spodziewał się, że stanie się on człowiekiem symbolem
długofalowego myślenia o gospodarce oraz szybkich
i skutecznych działań. Gdy 8 lipca 1945 – po latach izolacji
w Rumunii – lądował w Warszawie, oczekiwano odeń działań
równie szybkich i skutecznych, lecz wytyczonych na pozór
łatwo określonym zadaniem: odbudową Wybrzeża
ze zniszczeń wojny. Jednak już w sierpniu jasne było,
że horyzonty myślenia Kwiatkowskiego wykraczają daleko
poza krótkookresowy program regionalny.
kół których ogniskowałby się rozwój zarówno
handlu międzynarodowego, jak i produkcji
krajowej. W optyce Eugeniusza Kwiatkowskiego nie miały (jak przed wojną) stanowić
morskich przyczółków Polski. Przeciwnie
- jego zamysłem było „ścisłe i organiczne
powiązanie całego zaplecza polskiego z morzem, celem jego jest przekształcenie strukturalne Polski na państwo morskie, państwo
kładące nacisk na dynamiczny rozwój (...)
poprzez wykorzystanie bogactw naturalnych i nowych warunków geopolitycznych”.
Elementem Wielkiego Programu Morskiego
były oczywiście koleje i autostrady łączące
Wybrzeże z owym „zapleczem” oraz targi
i wystawy w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku,
mające promować wymianę handlową.
Powyższe plany mogły być zrealizowane – pod pewnymi warunkami. Eugeniusz
Kwiatkowski jasno formułował postulaty:
• swobody prywatnej aktywności gospodarczej, w tym zabezpieczenia praw polskiej własności prywatnej na Ziemiach
Zachodnich,

• organizacji samorządu gospodarczego
przez tworzenie izb przemysłowo-handlowych oraz rad interesantów w portach,
• przyciągnięcia partnerów zagranicznych
celem porządkowania infrastruktury –
przy równoczesnej „ewakuacji władz
wojskowych radzieckich”,
• zapewnienie samodzielnych podstaw egzystencji finansowej miast nadmorskich
przez nadanie im władzy podatkowej
oraz przychodów ze sprzedaży mediów,
a następnie samorzutnej współpracy miast
nadmorskich i samorządu gospodarczego,
bez potrzeby angażowania rządu centralnego...
W miarę upływu kolejnych miesięcy postulaty Eugeniusza Kwiatkowskiego miały
coraz mniejszą szansę na skuteczną realizację. A wraz z postępem odbudowy Wybrzeża
sam Kwiatkowski przestawał być wygodny
władzom.
dr Piotr Dwojacki

dr Piotr Dwojacki - ekonomista, specjalista strategii zarządzania,
pracownik Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
w Gdyni, współautor książki „Archiwum Morskie Eugeniusza
Kwiatkowskiego”; cytaty pochodzą z pracy E. Kwiatkowski, Budujemy
nową Polskę nad Bałtykiem, 1945.
Związek Miast i Gmin Morskich
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Zaproszenie
na wspólne
świętowanie

Marek Rintz,
Burmistrz Miasta Puck

Szanowni Państwo,

w imieniu wszystkich mieszkańców pragnę serdecznie zaprosić na uroczyste
obchody XII Zjazdu Kaszubów 26 czerwca 2010 r., którego mamy zaszczyt
być w tym roku gospodarzem i organizatorem. Jesteśmy zaszczyceni, dumni i tym samym zobligowani do stworzenia wielkiego, barwnego i niezapomnianego święta kultury kaszubskiej.
Przekonani jesteśmy, że tegoroczne uroczystości kaszubskie będą wyjątkowe i niepowtarzalne, chociażby ze względu na fakt, że tym razem XII Zjazd Kaszubów organizowany będzie wraz z uroczystościami Morskiej Pielgrzymki Rybaków na odpust Świętych Piotra i Pawła w Pucku. Spektakularność i wielobarwność obu wydarzeń połączone w jedną, wspólną uroczystość zagwarantują
Państwu moc doznań i przeżyć. Pragniemy w sposób najbardziej wieloaspektowy, barwny
i atrakcyjny przedstawić Państwu piękno i bogactwo kultury i tradycji kaszubskiej. Chcemy podczas tego dnia zaprezentować Państwu esencję kaszubszczyzny w formie wyjątkowej muzyki, tańca, sztuki, literatury, kulinariów oraz specyficznej obyczajowości regionalnej. Czas umilać nam będzie znany i lubiany zespół SKALDOWIE, dlatego dobra zabawa
i rozrywka gwarantowana.
Wierzymy, że Puck, stając się na jeden dzień stolicą i ambasadorem kultury kaszubskiej,
pozostanie na długo w Państwa pamięci jako miejsce szczególnej dbałości o własną tożsamość,
historię i pamięć.
Jeszcze raz zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Zjeździe. Niech ten dzień będzie dla nas
wszystkich wydarzeniem wyjątkowym, niepowtarzalnym i radosnym.
Burmistrz Miasta Puck
Marek Rintz
>
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Zaproszenie...
>
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H

istoria oraz tradycja organizowania i celebrowania Zjazdu Kaszubów jest długa i chwalebna. Zawsze bowiem towarzyszy jej szczególny
klimat oraz charakterystyczna atmosfera
solidarności. Jedność oraz poczucie tożsamości i odrębności kaszubskiej z zachowaniem języka, kultury i obyczajów,
jest wręcz niespotykana i wyjątkowa
w skali całego kraju i Europy. Kaszubszczyzna to nie minione i przebrzmiałe
określenie dawnej epoki, lecz wciąż silnie
i odważnie funkcjonująca rzeczywistość.
Możliwe jest to dzięki ludziom, którzy
wciąż odczuwają wewnętrzną potrzebę
kontynuowania tradycji i przekazywania
jej młodszym pokoleniom.
Tradycja Zjazdu Kaszubów malowniczo i ciekawie propaguje idee kaszubskiej
lojalności i solidarności. W tym roku Zjazd

czele z proboszczem. Ubiegłoroczne uroczystości Pielgrzymki z 27 czerwca skąpane były w promieniach słonecznych
i przebiegały przy dopisujących humorach licznie przybyłych uczestników, na
co liczymy również i w tym roku.

I Zjazd Kaszubów zorganizowany
w Chojnicach dał początek pięknej
i długoletniej już tradycji celebracji
kaszubszczyzny. Święto od początku
łączy i skupia wszystkich, którzy kochają kaszubski region, kulturę, język

dzięki zbieżności z Morską Pielgrzymką Rybaków na odpust Świętych Piotra
i Pawła w Pucku zyska również znaczenie symboliczne dla nas Pomorzan, mianowicie nierozerwalne więzi Kaszubów
z morzem, których ścisły związek kształtował się przez stulecia. Tradycja Morskiej
Pielgrzymki Rybaków ma swój początek
w roku 1981 r., za sprawą proboszcza ks.
Gerarda Makowskiego i szkutnika Aleksandra Celarka. Wcześniej rybacy pielgrzymowali do obecnego Sanktuarium
Maryjnego w Swarzewie, jednak po dziś
dzień Pielgrzymka wyrusza z Kuźnicy na

Jak co roku, niecodzienny i majestatyczny krajobraz stworzy gęstwina
wielobarwnych łodzi przyozdobionych
w kwiaty i wstęgi oraz tłumy ludzi na
co dzień związanych z morzem. Będzie
to niezapomniane widowisko, z duchową głębią i jednocześnie radosne,
bo rodzinne, pogodne, symbolizujące
wolność i nieprzemijalność kaszubskiego dziedzictwa. Będzie to święto porywające mnogością kolorów, kształtów,
dźwięków kaszubskich oraz tłumów
ludzi, którzy wraz z całymi rodzinami
uczestniczyć będą w święcie.

i wielopokoleniową, specyficzną obyczajowość. Równocześnie w uroczystościach biorą udział różne miasta
kaszubskie oraz środowiska sympatyzujące z Kaszubami z kraju i z zagranicy, które wzajemnie wspierają
swoim uczestnictwem poszczególnych
gospodarzy obchodów. Liczymy, że
i w tym roku dopisze pogoda, atmosfera wspólnego święta oraz radość
z przynależności etnicznej Kaszubów
i pielęgnowania wyjątkowego dziedzictwa kulturowego, którego stanowimy
silny i nierozerwalny trzon.
Związek Miast i Gmin Morskich

P U C K : 1 0 LU T E G O 1 9 2 0 - 2 0 1 0

90. rocznica
zaślubin
Polski
z morzem
„W imieniu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Polskiej ja, generał broni Józef Haller,
obejmuję w posiadanie ten oto
nasz prastary Bałtyk słowiański”.
Te słowa wypowiedziane przez generała
siedzącego na swym karym koniu,
który wszedł w wody Bałtyku,
stanowiły niejako finał uroczystości
zaślubin 10 lutego 1920 r.
Wcześniej gen. J. Haller, ślubując związek
Polski z Bałtykiem, powiedział m.in.:
„Teraz wolne przed nami światy i wolne
kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj
dotrzeć wszędzie pod znakiem Białego
Orła, cały świat stoi mu otworem...”. >

CZAS MORZA 1(41) marzec 2010
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90. rocznica zaślubin...
>

Jak tę wolność i otwartość świata umieliśmy wykorzystać? 10 lutego
2010 r., w 90. rocznicę zaślubin, prezydent RP Lech Kaczyński i marszałek Sejmu Bronisław Komorowski próbowali na
puckim rynku, na placu Wolności, na to
pytanie odpowiedzieć.

Czy II Rzeczpospolita wykorzystała tę
szansę? Po dwakroć tak - odpowiedział
prezydent L. Kaczyński. Powstanie Gdyni,
portu, polskiej floty handlowej i marynarki wojennej czy szkolnictwa morskiego – wszystko to stało się największym
sukcesem dwudziestolecia międzywojennego. Dzisiaj polska gospodarka
morska nie jest taka, jaką być powinna.
Przemysł stoczniowy, dostęp do polskich

portów morskich – stan tej sfery gospodarki musi budzić niepokój i wyzwolić
działania w ich obronie. Marszałek Sejmu
B. Komorowski podkreślił, że wcześniej
wartę nad Bałtykiem trzymali Kaszubi,
którym należą się słowa podziękowania

za tę troskę o polski Bałtyk. Marszałek
B. Komorowski odczytał także uchwałę
podjętą przez Sejm RP z okazji 90-lecia
zaślubin Polski z morzem. „Sejm Rzeczypospolitej Polski pragnąc uczcić historyczne wydarzenie, jakim były zaślubiny
Polski z morzem i chcąc upamiętnić dla
wszystkich pokoleń jego znaczenie,
podejmuje niniejszą
uchwałę: Na znak

ślubu Bałtyku z Rzecząpospolitą rzucam
jeden z pierścieni danych mi przez ludność polską w Gdańsku w nurt Bałtyku.
Tymi słowami 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał w Pucku symbo-

licznego aktu zaślubin Polski z morzem.
Dzisiaj Polska niepodległa i silna, z szerokim dostępem do Bałtyku świętuje
90. rocznicę tego ważnego wydarzenia.
Ku czci bohaterów, którzy polegli na
morzach i oceanach społeczeństwo co
roku upamiętnia to wydarzenie, przy-

czyniając się do krzewienia i pielęgnowania tradycji. Pamiętajmy o ludziach
morza, którzy na co dzień zmagają się
z żywiołem morskim i organizacjami związanymi z gospodarką morską.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że uczestnicy tamtych wydarzeń,
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bohaterowie i pracownicy morza dobrze
zasłużyli się Ojczyźnie”.
Marszałek B. Komorowski, wskazując na małość spraw, które nas dzielą
w teraźniejszości, podkreślił znaczenie
spraw, które czas weryfikuje jako rzeczywiście wielkie. I do takich należy polskie
morze. Dlatego – podkreślił marszałek
B. Komorowski przytaczając słowa Stanisława Staszica – „Trzymajmy się morza, bo morze to jest szansa na wielkość
polityczną i rozwój gospodarczy”.

Dodajmy także, że podczas uroczystości prezydent Lech Kaczyński odznaczony został Krzyżem Stowarzyszenia
Piłsudczyków.
Po uroczystościach na puckim rynku
z udziałem licznie zgromadzonych delegacji i reprezentantów różnych środowisk
oraz przedstawicieli władz w puckiej farze abp Sławoj Leszek Głódź odprawił
uroczystą mszę św. w intencji ojczyzny
i ludzi morza. Następnie uroczystości
przeniosły się do portu puckiego. Tradycyjnie śmigłowiec Marynarki Wojennej
zrzucił na zamarznięte wody Zatoki Puckiej wieniec w hołdzie tym, co zginęli >
CZAS MORZA 1(41) marzec 2010
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90. rocznica zaślubin...
> na morzu, a prezydent i pozostałe delegacje złożyli kwiaty przed historycznym
słupkiem zaślubinowym i pomnikiem
generała J. Hallera. Wręczone zostały

także pierścienie Hallera oraz krzyże Pro
Mari Nostro – odznaczenia Ligi Morskiej
i Rzecznej.
R.K.

„Trzymajmy się morza, bo morze to jest szansa na wielkość polityczną
i rozwój gospodarczy”.
Stanisław Staszic
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Józef Haller
(1873-1960)

Ur. 13.08.1873 r. w majątku Jurczyce pod Krakowem jako dziecko
arystokraty-ziemianina
Henryka
Hallera von Hallenburga i Olgi
z Treterów. Mieszkał i uczył się we
Lwowie, studiował w Koszycach,
Hranicach i Wiedniu. Poślubił Aleksandrę Salę, miał syna Eryka. Służył
w armii austro-węgierskiej, a po
wystąpieniu z niej poświęcił się pracy społecznej, m.in. doprowadzając
do powstania polskiego harcerstwa.
Podczas I wojny światowej służył
w Legionach Wschodnich, Legionach Polskich, a w 1918 r., dowodząc
jednostkami II Korpusu Polskiego na
Ukrainie, otrzymał stopień generała. Po przedostaniu się do Francji
w 1918 r. przejmuje dowództwo
nad Błękitną Armią, uznaną przez
ententę za jedyną polską armię,
z którą w połowie 1919 r. znalazł się
w Polsce. Walczył na froncie polsko-ukraińskim, a w 1919 r. gen. J. Hallerowi powierzono dowództwo
Frontu Pomorskiego z zadaniem
zajęcia (zgodnie z traktatem wersalskim) Pomorza. 10 lutego 1920 r.
dokonał w Pucku symbolicznych
zaślubin Polski z Bałtykiem. W czasie wojny polsko-bolszewickiej,
podczas bitwy warszawskiej, bronił przedpola Warszawy. Po wojnie
był m.in. Generalnym Inspektorem
Artylerii, członkiem Rady Wojennej, przewodniczył ZHP, był posłem
na Sejm. Potępił przewrót majowy
i w konsekwencji w 1926 r. został
przeniesiony w stan spoczynku.
Osiadł na Pomorzu, został prezesem Rady Naczelnej Stronnictwa
Pracy. W czasie II wojny światowej
był ministrem w rządzie gen. Władysława Sikorskiego, a w latach
1940-43 – ministrem oświaty
w rządzie na uchodźstwie. Po wojnie osiedlił się w Londynie, gdzie
zmarł w wieku 87 lat.
Związek Miast i Gmin Morskich
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Miasto jest naturalnym
sojusznikiem portu
Z Pawłem Adamowiczem,
prezydentem Gdańska,
rozmawia Roman Kolicki

- Po niemal 14 latach
funkcjonowania Ustawy o portach
i przystaniach morskich niektóre
środowiska związane z gospodarką
morską postulują potrzebę
przeprowadzenia jej modyfikacji
bądź napisania nowej ustawy. Jakie
jest Pana zdanie w tej kwestii?
- Ustawa o portach i przystaniach
morskich w dotychczasowym kształcie
odegrała już swoją rolę. Po tych kilkunastu latach warto przygotować nową,
która odpowiadałaby naszym współczesnym doświadczeniom i aspiracjom.
Nowa ustawa powinna w większym niż
do tej pory stopniu uczynić z największych miast portowych współwłaścicieli
tych portów i decydentów w kwestii
ich rozwoju. Dzisiejszy kształt Ustawy
sytuuje ośrodek decyzji nie w Gdańsku,
Gdyni, Szczecinie czy Świnoujściu, ale
CZAS MORZA 1(41) marzec 2010

w Warszawie. I to nie jest korzystne dla
portu – proces decyzyjny się wydłuża,
a decyzje personalne dotyczące obsady
stanowiska prezesów portów są przedmiotem targów partyjnych. Dlatego to
miasto powinno stanowić ośrodek decyzyjny, bowiem komu jak nie samorządom
poszczególnych miast zależy najbardziej
na rozwoju i sukcesie portów. Miasto najlepiej rozumie potrzeby portów, najlepiej
reprezentuje ich interesy.
Do rozważenia pozostaje udział w zarządach portów przedstawicieli władz
wojewódzkich. I to jest obszar ewentualnego kompromisu. Ale nie mam wątpliwości, że to nie Skarb Państwa powinien
skupiać decyzje dotyczące portu.

- Teza o miastotwórczej roli
portu jest nie do podważenia.
W naszych warunkach w pełni
potwierdzają ją doświadczenia

minionej dekady np. Darłowa.
Jak ocenia Pan ten proces
z perspektywy Gdańska?
- Miasto Gdańsk z mocy Ustawy ma
prawo do wyznaczenia przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego
Portu Gdańsk S.A. i jednego członka Rady
Nadzorczej, ale większość w jej składzie
posiada Skarb Państwa. Każda zmiana
rządu automatycznie przekłada się na
zmiany w Radzie Nadzorczej i w konsekwencji w składzie Zarządu. W przypadku
portu gdańskiego ta karuzela personalna
była szczególnie spektakularna i niekorzystna dla portu – w kontekście ciągłości
pracy czy odpowiedzialności na różnych
poziomach decyzyjności. Obserwowałem
te zjawiska z autopsji, więc wiem o czym
mówię. Przeżyłem trzy rządy, trzy składy
Zarządu w porcie gdańskim i nie była to
lekcja optymistyczna.
>
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Miasto...
>

W dużych miastach takich jak Gdańsk,
Gdynia czy Szczecin i Świnoujście stabilizacja i ciągłość władzy samorządowej jest bardziej wyrazista. To tu co cztery lata włodarze
muszą zdawać rachunek przed swoimi wyborcami ze swoich dokonań w mieście,
którego częścią jest port. W świetle obecnej
ustawy większość decyzji leży poza kompetencjami miasta i jest to sytuacja niejasna
i niezrozumiała ani dla pracowników portu,
ani dla jego interesariuszy. Ze strony kontrahentów przyzwyczajonych do tego, że port
jest częścią miasta czy korporacji miejskich
często spotykam się z niezrozumieniem
specyfiki naszego długotrwałego procesu
decyzyjnego, np. dotyczącego dzierżawy
gruntów.
Reasumując – uważam, że wszelkie
racjonalne argumenty przemawiają za
tym, żeby polskie porty były portami
komunalnymi. Dzisiaj porty lotnicze są
już portami komunalnymi i rozwijają się
wspaniale bez ingerencji Ministerstwa
Infrastruktury, a przecież ich rola jest nie
mniej strategiczna niż portów morskich.

- I taki właśnie model
zarządzaniem portu uważa Pan za
najwłaściwszy dla Gdańska?
- Zdecydowanie tak. Nie ma powodów,
żeby szukać innych wzorców. Europejskie
doświadczenia potwierdzają efektywność tego rozwiązania i wystarczy je tylko
wdrożyć w życie. Samorząd terytorialny
w Polsce jest powrotem do sprawdzonych
wzorców w okresie międzywojennym
wzbogaconych o współczesne doświadczenia Europy. Bądźmy zatem w naszych
rozwiązaniach komplementarni do Europy
skoro nasze porty konkurują głównie z jej
portami. Jeśli uznać za polską rację stanu taką strukturę ciągów ładunkowych,
w której polskie porty (w przeciwieństwie
do obecnego stanu rzeczy) dominować
będą w obsłudze polskiego importu i eksportu – nie mówiąc już o tranzytowych
relacjach – to porty polskie muszą działać
w warunkach porównywalnych z warunkami portów Europy.

- Jak scharakteryzowałby Pan
spectrum korzyści dla miasta
i portu wynikające z nowej
struktury właścicielskiej?
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- O wielu już wspomniałem, ale warto
może odnieść się do kilku przykładów ze
sfery aktualnych doświadczeń Gdańska.
Miasto Gdańsk wspólnie z powołaną
przez siebie spółką przygotowuje przetarg na znalezienie partnera do budowy
centrum logistycznego, bez którego port
gdański nie ma perspektyw rozwoju.
Inny przykład to przygotowywany przez
Miasto projekt związany z budową elektrowni. Już choćby tylko na tych dwóch
przykładach wiem jak niełatwo rozmawia
się z portem. U nas, przy całym niezbędnym obciążeniu administracją urzędową,
udaje się decyzje podejmować znacznie
szybciej i efektywniej niż w przypadku
portu, który jest nieporównywalnie mniej
obarczony przywarami organizacyjnymi.
Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że gdyby całość tych decyzji skupiona byłaby w jednym ręku – dawno już
kwestie te byłyby rozwiązane. Dzisiaj o tę
efektywność jest znacznie trudniej, pomimo że moja obecność w Radzie Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk
nie jest przypadkowa. Taki mechanizm
funkcjonuje w miastach Europy. Tam
burmistrz, nie tylko ze względów prestiżowych, ale głównie gospodarczych
zazwyczaj osobiście zasiada w organach
portu, żeby udrożnić wymianę informacji, usprawnić proces decyzyjny.

- Jeśli założyć, że miasto
przyjmuje rolę koordynatora
harmonijnego rozwoju węzła
transportowego, na który składa
się port morski, port macierzysty
dla żeglugi śródlądowej, port
lotniczy, infrastruktura drogowa
i kolejowa – to czy Pana zdaniem
Gdańsk jest w stanie podołać tym
wyzwaniom?
- Kiedyś miałem tego typu obawy, ale
dzisiaj się ich wyzbyłem. Samorząd gdański uzyskał przez ostatnie lata bardzo wysokie kompetencje, wiele się nauczyliśmy.
Dzisiaj jesteśmy kluczowym współwłaścicielem portu lotniczego, który po rozbudowie osiągnie zdolność obsługi 5-8 mln
pasażerów. Jak więc widać, radzimy sobie
nawet w skrajnie trudnej sytuacji związanej z kryzysem, bowiem musimy dokapitalizować port lotniczy i wspierać go, ale
wiemy, że są to dobrze zainwestowane
pieniądze. Podobnie byłoby z portem

morskim – gdybyśmy byli jego realnym
właścicielem, to podjęlibyśmy wysiłek na
miarę potrzeb. Chociaż i teraz są przykłady
świadczące o naszej działalności na rzecz
portu, bowiem są problemy, które nie
mogą czekać na nową ustawę. Mam na
myśli modernizację ul. Marynarki Polskiej
czy budowę Trasy Sucharskiego, dzięki
której dostęp do Portu Północnego będzie
najwyższej, europejskiej klasy. Te fakty
świadczą o tym, że mimo wielu trudności
miasto już dzisiaj podejmuje takie ważkie
tematy. Patrząc na budżety miast, w tym
miast portowych, nietrudno stwierdzić ich
proinwestycyjny charakter. Dlaczego więc
– w nowym układzie właścicielskim –
porty nie miałyby skorzystać w większym
stopniu?

- Stosunek do municypalizacji
portów jednak nie jest
jednorodny. W kim, w jakich
środowiskach, upatruje Pan
sojuszników w walce o nowy
kształt Ustawy?
- Oczywiście do zmiany ustawy potrzebna jest sejmowa większość. Musi
więc zmienić się mentalność posłów, ich
świadomość znaczenia spraw morskich.
To wymaga wyrugowania swoistego
centralizmu w mentalności polityków. To
duże wyzwanie. Mamy już przykłady „odpaństwowienia” pewnych sfer transportu,
więc może przyjdzie także czas na porty. Musimy stworzyć możliwie szerokie
poparcie dla takiej idei, korzystając z doświadczenia ludzi czujących gospodarkę
morską. Warto ich szukać między innymi
w takich kręgach jak np. eksperci z Loży
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej i innych
środowisk związanych z morzem. Mam
nadzieję, że świadomość elit opiniotwórczych, obecnie zdecydowanie bardziej
„śródlądowa” – ulegnie przekształceniu
na „morską”. I wyznaczanie tego procesu
to zadanie głównie dla nas, mieszkańców
Wybrzeża. Od lat tak było, że z racji pozostawania w sferze oddziaływania morza
mieszkańcy Wybrzeża byli bardzie otwarci
na świat, na zmiany. Nie jest przypadkiem,
że największy ruch obywatelski nowożytnej Europy zrodził się właśnie w portowych
miastach. Dzisiaj ta aktywność musi znaleźć wyraz w płaszczyznach gospodarczych
czy samorządowych.

- Dziękuję za rozmowę.
Związek Miast i Gmin Morskich

Fot. J. Mierzewski / DCT Gdańsk
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O kontenerach
nie tylko na Bałtyku
Czy Bałtyk jest ważnym regionem na mapie światowych przewozów
kontenerowych i czy bałtyckie porty mają szansę stać się istotnymi graczami
na globalnych szlakach transportowych? Na te i inne pytania próbowali
odpowiedzieć uczestnicy dwudniowej międzynarodowej konferencji Baltic
Container Conference 2010 zorganizowanej w dniach 9-10 marca w Gdańsku.

W

zorganizowanej już po raz
czwarty konferencji wzięło
udział 130 przedstawicieli
branży transportowej reprezentujących
porty, przewoźników morskich oraz firm
logistycznych nie tylko z regionu Morza
Bałtyckiego.
Tegoroczna konferencja była poświęcona wzajemnym relacjom oraz zna-
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czeniu biznesu kontenerowego w projektach handlowych w skali światowej,
europejskiej oraz regionu Morza Bałtyckiego. Wysokiej klasy prelegenci omówili kwestie dotyczące aktualnych trendów i perspektyw rozwoju przewozów
kontenerowych, a także optymalizacji
ruchu kontenerów z uwagi na globalne
środowisko gospodarcze. Podczas konfe-

rencji odbyły się dwa panele dyskusyjne
dotyczące wizji bałtyckiego hubu kontenerowego oraz przyszłości spedycyjnych
i logistycznych graczy na rynku transportowym.
Konferencję otworzyła podsekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Anna Wypych-Namiotko, która
podkreśliła znaczenie wydarzenia
w rozwoju i tworzeniu perspektyw dla
transportu morskiego. Zwróciła również uwagę na zmiany, jakie dokonały
się w gdańskim porcie, m.in. na uruchomienie stałego światowego połączenia kontenerowego do wschodniej
Europy. Martina Fontanet, doradca
ds. polityki z ramienia European Sea
Ports Organization, przyznała, iż do
rozwoju rynku kontenerowego oraz
nowych inwestycji w tej dziedzinie
przyczynić się może postęp polityki
Unii Europejskiej w sprawie portów,
a w tym m.in. większa uwaga na kwestie ochrony środowiska.
>
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O kontenerach nie tylko...
>

Miasto Gdańsk, jako współwłaściciel
portu oraz właściciel terenów przeznaczonych pod budowę wielkiego centrum
logistycznego, które będzie sąsiadowało
z nowym terminalem kontenerowym
DCT, zorganizowało krótki study tour dla
zaproszonych na konferencję dziennikarzy zagranicznych. Z okazji do wizyty
w gdańskim porcie skorzystało też wielu
innych uczestników konferencji

zaplecze obsługi ładunków skonteneryzowanych docierających do Gdańska zarówno kontenerowcami oceanicznymi, podobnymi do tych jakie
od stycznia br. zawijają regularnie do
Gdańska, jak i statkami dowozowymi
obsługującymi połączenia w relacjach
bałtyckich, a także innych ładunków
wymagających zaawansowanej obsługi logistycznej.

Przeładunki kontenerów w porcie w Gdańsku
[tys. TEU]

250 000

240 623

200 000

185 661

Światowy rynek morskiego handlu
kontenerowego, w porównaniu
z latami ubiegłymi, skurczył się
i w 2009 roku osiągnął poziom
120 milionów TEU. Z Europy
do Ameryki Północnej wypłynęło
o 28,7% mniej kontenerów
(3,07 mln TEU) aniżeli w roku
2008. Co za tym idzie, do Europy
wysłano o 19,8% (2,33 mln TEU)
kontenerów mniej. Patrząc
na przeciwny kierunek, Azję,
to pomimo odnotowania
znacznego spadku ilości
kontenerów przybywających
do Europy o 32,3% (11,3 mln TEU),
na Daleki Wschód dotarło ich
o 11,4% więcej (9,3 mln TEU)
aniżeli w roku 2008.
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Uczestnicy study tour mieli okazję
zwiedzić najnowszy i najnowocześniejszy na Bałtyku terminal kontenerowy oraz zapoznać się ze strategią jego
rozwoju. Była to także okazja do spotkania z Alanem Aleksandrowiczem,
prezesem Gdańskiej Agencji Rozwoju
Gospodarczego, który zaprezentował
założenia oraz stan zaawansowania
prac przy powstaniu Pomorskiego
Centrum Logistycznego. Planowane
na obszarze około 200 ha centrum stanowić będzie w przyszłości naturalne

2005

2006

2007

2008

2009

Wizyta w DCT była także okazją do
zaprezentowania strategicznych inwestycji komunikacyjnych: budowy tras
Słowackiego i Sucharskiego, obwodnicy
południowej Gdańska oraz modernizacji
linii kolejowej połączonej m.in. z budową
nowego mostu i dwutorowej linii kolejowej, dzięki którym znacząco poprawi się
dostęp nie tylko do centrum logistycznego i terminalu kontenerowego ale także
do innych terminali przeładunkowych
działających na terenie portu wewnętrznego i Portu Północnego.

Wpłynięcie 5 stycznia 2010 roku do
DCT Gdańsk kontenerowca „Maersk Taikung” było ogromnym wydarzeniem
dla rynku Morza Bałtyckiego. Z panelu
dyskusyjnego, którego tematem przewodnim był bałtycki hub kontenerowy, odczytać było można, iż branża
oczekuje ustalenia kolejnych serwisów
dalekomorskich na Morzu Bałtyckim.
Takimi decyzjami operatorów oceanicznych zainteresowany jest nie tylko port
w Gdańsku, który prowadzi już rozmowy
na temat ustanowienia kolejnych połączeń oceanicznych, o czym w czasie
study tour poinformował Boris Wenzel,
prezes DCT. Apetyt na obsługę kontenerowych gigantów mają także duński port
Aarhus, ale również Tallin czy Kłajpeda.
- Najważniejsze jest zwiększenie ilości
przeładunków kontenerów. Jeśli tego nie
będzie, to nie ma co rozmawiać o budowie hubu – stwierdził Bjarne Mathiesen,
dyrektor portu w Aarhus. Odnosząc się
do usytuowania, stwierdził, iż hub może
powstać wszędzie. Nawet na wyspie.
Najważniejsze, żeby mogły do niego
wpływać statki transoceaniczne. Z kolei
Erik Ringmaa, Chief Commercial Officer, Port of Tallin, odniósł się do ambicji
portów w Aarhus i Gdańsku mówiąc, że
Tallin mógłby stać się trzecim hubem
obsługującym przede wszystkim ładunki tranzytowe z Rosji.
P r z e m y s ł aw R o t
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Już po raz drugi Związek Miast i Gmin Morskich organizuje
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Euro Sea 2010. Celem
turnieju jest propagowanie sportu wśród młodzieży,
a w związku ze współorganizacją przez Polskę mistrzostw
Europy w 2012 roku tą dyscypliną sportową jest piłka nożna.

P

Fot. W. Stróżyk / kfp

ierwsza edycja Euro Sea odbyła się
w ubiegłym roku, a finał rozegrany
został w Gdańsku na boisku Lechii.
Do finałowego turnieju zakwalifikowały
się reprezentacje następujących miast
i gmin: Darłowo, Dziwnów, Elbląg, Gdynia, Kosakowo, Lębork, Łeba, Między-
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Eliminacje
do finału
II Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki
Nożnej

zdroje, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Puck,
Rewal, Słupsk, Stegna, Trzebiatów i Władysławowo. Pierwsze miejsce w I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Euro Sea
2009 wywalczyła reprezentacja Elbląga.
Drugie miejsce zajęła drużyna z Łęgowa
gm. Pruszcz Gdański, na trzecim miejscu

uplasowała się reprezentacja Pszczółek,
zaś czwarte miejsce zajęła drużyna ze
Słupska. W tym roku eliminacje ruszają
już w kwietniu. Poniżej przedstawiamy
harmonogram eliminacji wraz z wykazem miejsc ich przeprowadzenia oraz
organizatorów.

GRUPA I

GRUPA II

Świnoujście

Trzebiatów

Międzyzdroje

Rewal

Szczecin

Kołobrzeg Miasto

Dziwnów

Kołobrzeg Gmina

Organizator: Dziwnów

Organizator: Trzebiatów

Termin: 16.04.2010 r. godz. 11.00

Termin: 14.04.2010 godz. 11.00

Miejsce: hala sportowa Miejskiego
Ośrodka Sportu i Kultury
w Dziwnowie

Miejsce: Stadion Miejski
w Trzebiatowie,
ul. Sportowa 19

Rolę gospodarza będzie pełnił
burmistrz Dziwnowa
p. Krzysztof Kozicki.

Osoba odpowiedzialna –
Władysław Michalski,
tel.: 501 467 616,
91 387 26 23 w. 26

Osoba odpowiedzialna –
Jerzy Janawa
Osoba do kontaktu –
Zbigniew Jeszke, tel. 603 848 334

>
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GRUPA III
Ustronie Morskie
Darłowo
Ustka
Słupsk
Organizator: Słupsk
Termin: 21.04.2010 r. o godz. 10.00
Miejsce: boisko Orlik,
ul. Krzywoustego 6
(V Liceum Ogólnokształcące)

GRUPA V

Łeba
Lębork
Gniewino
Krokowa
Organizator: Gniewino
Termin: 11.04.2010 r. godz. 11.00
Miejsce: kompleks boisk sportowych
„Moje Boisko Orlik 2012”
przy Samorządowym
Zespole Szkół w Kostkowie,
ul. Księdza Galasa 1
Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Malec (Gminny Ośrodek
Turystyki i Sportu w Gniewinie),
tel.: 58 670 63 35, 664 948 061)
Osoba do kontaktu: Rafał Kamiński,
e-mail: rafal.kaminski@gniewino.pl

Władysławowo
Jastarnia
Puck
Hel
Organizator: Hel
Termin: 23 .04.2010 r. godz. 12.00
Miejsce: boisko przy ulicy Steyera
w Helu
Osoba odpowiedzialna:
Piotr Radtke, koordynator
ds. sportu,
tel. 509 771 024,
w godz. 10.00-16.00
e-mail: koordynator.hel@wp.pl

GRUPA VII

GRUPA VIII

Pruszcz Gdański Miasto
Pruszcz Gdański Gmina
Cedry Wielkie
Pszczółki
Organizator: Cedry Wielkie
Termin: 17.04. 2010 r., godz. 9.30
Miejsce: kompleks boisk Orlik 2012
przy Zespole Szkół w Cedrach
Wielkich, ul. Osadników
Wojskowych 21
Osoba odpowiedzialna:
Urząd Gminy, Maria Gierszewska,
tel. 609 404 923, Orlik 2012
Paweł Kunda, tel. 603 521 706

Stegna
Sztutowo
Krynica Morska
Elbląg
Organizator: Sztutowo
Termin: 24.04.2010 r. godz. 10.00
Miejsce: boisko sportowe Orlik
w Sztutowie, ul. Szkolna 13
Osoby odpowiedzialne:
Henryk Kuczma,
tel. 605321167,
e-mail: hemako@hemako.pl,
Aldona Godek,
tel. 55 247 81 51 wew. 40

Fot. W. Stróżyk / kfp

Osoba odpowiedzialna –
Kazimierz Skiba
(Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Słupsku),
tel.: 662 153 012,
59 842 31 41

GRUPA IV

GRUPA VI
Kosakowo
Gdynia
Sopot
Gdańsk
Organizator: Sopot
Termin: 21.04.2010 r. godz.10.00
Miejsce: boisko piłkarskie
przy ul. 23 Marca
w Sopocie
Osoba odpowiedzialna:
Józef Kamiński,
e-mail: sport.mosir@use.pl
Osoba do kontaktu:
J. Podgórski,
tel. 58 521 36 80,
e-mail: j.podgorski@sopot.pl
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W SEJMIE

O Pomorzu
i gospodarce morskiej
W lutym 2010 roku głośno
było o Pomorzu i gospodarce
morskiej w Sejmie. Uczczono
jubileusz 90. rocznicy
powrotu Pomorza do
Polski. Sejm podjął uchwałę
w sprawie 90. rocznicy
zaślubin Polski z morzem.
Parlamentarny Zespół
ds. Gospodarki Morskiej
debatował nad portami
morskimi. Posłanka pomorska
Anna Zielińska-Głębocka
została wybrana na członka
Rady Polityki Pieniężnej.

2

lutego 2010 roku do mojego biura
poselskiego, przybyli trzej przedstawiciele terminali kontenerowych
z Gdańska i Gdyni. Przedłożyli bardzo poważny problem spadku konkurencyjności
obrotów towarowych w polskich portach
morskich. Argumentowali, iż wskutek niekorzystnych rozwiązań finansowych i podatkowych Hamburg w coraz większym
stopniu staje się odbiorą polskich towarów.
Z uwagi na znaczenie tego problemu nadałem jemu wyjątkową pilność i zgłosiłem
go pod obrady Parlamentarnego Zespołu
ds. Gospodarki Morskiej. W tej kwestii napisanie interpelacji poselskiej mogło być
mało skuteczne.
9 lutego 2010 roku w Sejmie zaakcentowano jubileusz 90-lecia powrotu Pomorza do Polski. W głównym holu sejmowym
przygotowano okolicznościową wystawę
pt. „Powrót Polski nad Bałtyk. 90. rocznica zaślubin Polski z morzem”. Wśród
organizatorów tej ciekawej i pożytecznej
wystawy znajdujemy partnerów z naszego regionu, m.in.: miasta Gdańsk, Gdynia,
Sopot i Puck, Muzeum Miasta Gdyni oraz
Urząd Morski w Gdyni. Warto zauważyć,
iż dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni komandor Andrzej Królikowski przewodniczy
zarazem Lidze Morskiej i Rzecznej. KapituCZAS MORZA 1(41) marzec 2010

ła Ligi przygotowuje coroczne wyróżnienia
dla ludzi zasłużonych dla spraw morza,
w postaci Pierścieni Hallera. Mottem wystawy były piękne i mądre słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego: „Chcemy trzymać
się morza! Jest to potrzebą i koniecznością niezłomną całego państwa i całego społeczeństwa”. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski, w towarzystwie
wiceminister infrastruktury Anny Wypych
-Namiotko oraz grupy parlamentarzystów pomorskich. Marszałek B. Komorowski podkreślił patriotyczne i rozwojowe
znaczenie położenia Polski nad Bałtykiem.
Zwrócił uwagę, iż „uprawa morza” wymaga szczególnej troski i zaangażowania, ale
to się zawsze państwu i społeczeństwu
opłaca. Wystawie towarzyszył również
ładny folder w którym przywołano kalendarium odzyskania dostępu do morza
oraz sylwetkę legendarnego „błękitnego
generała”, Józefa Hallera (1873-1960). To
właśnie gen. J. Haller, jako dowódca Frontu
Pomorskiego, w dniach 17 stycznia - 10 lutego 1920 roku, wyzwalał Pomorze. Zwieńczeniem tego zwycięskiego pochodu,
przejmowania Pomorza, była uroczystość
zaślubin Polski z morzem w Pucku 10 lutego 1920 roku!

9 lutego 2010 roku w Sejmie, nie przypadkiem, zebrał się Parlamentarny Zespól
ds. Gospodarki Morskiej. Na mój wniosek
jego tematem było:„Strategia rozwoju portów w Polsce – bariery i perspektywy”. Na
te obrady zaprosiłem kilku przedstawicieli
gospodarki morskiej z naszego regionu.
Z mojego zaproszenia skorzystali: Danuta
Biłat, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
DCT Gdańsk SA (Morski Terminal Kontenerowy w Gdańsku) i Krzysztof Szymborski, prezes Zarządu BCT Gdynia (Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni). Na
zaproszenie przewodniczącego Zespołu,
poza zainteresowanymi posłami, przybyli
również wiceminister finansów Maciej
Grabowski i wiceminister infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko.
Podczas posiedzenia Parlamentarnego
Zespołu ds. Gospodarki Morskiej organizatorzy gdańskiego i gdyńskiego Terminalu
Kontenerowego przygotowali charakterystykę swoich problemów. Wskazali w niej
m.in. na niekorzystne zapisy podatkowe
dla odprawy towarów w polskich portach,
nadmiar inspekcji i instytucji kontrolujących towary w portach polskich, konieczność przywrócenia preferencyjnych stawek podatku VAT na całość świadczonych
usług przeładunkowych. Generalnym >
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O Pomorzu...
> problemem pozostaje słaba sieć połączeń
drogowych portów morskich z resztą
kraju oraz niekorzystne taryfy kolejowe.
Korzystna infrastruktura transportowa
wzmocniłaby niepomiernie konkurencyjność polskich portów. W dyskusji jako
najpilniejsze środki zaradcze przedstawiciele przemysłu morskiego wskazali:
usprawnienie i uproszczenie procedur
odprawy towarów w polskich portach,
poprawę przepisów prawa i ujednolicenie ich interpretacji, ogólne zmniejszenie
biurokracji, rozwój infrastruktury drogowej
i kolejowej. Niektóre wątpliwości rozwiali
obecni na posiedzeniu Zespołu ministrowie. M.in. wskazano na istotne uproszenia
podatkowe w ostatnich dwóch latach,
w tym np. zwrot podatku VAT w terminie
60 dni. W ubiegłym roku podpisano wiele
umów na budowę autostrad i dróg ekspresowych. Trwa modernizacja linii kolejowej
E65 Gdynia-Warszawa. Na zakończenie
obrad Zespołu wiceminister M. Grabowski
zobowiązał się, że w ciągu najbliższych

dwóch miesięcy zbada sprawę przepisów podatkowych i możliwych stawek
preferencyjnych. Przewodniczący Zespołu
poseł Konstanty Oświęcimski, poparł mój
wniosek, aby konsekwentnie przez kilku
najbliższych miesięcy, zajmować się sprawami portów i możliwościami zwiększenia
ich konkurencyjności! To ważne, bowiem
możliwości rozwojowe polskich portów są
naprawdę duże. Blisko dwukrotnie można
zwiększyć ich obroty towarowe. Z kolei
wzrost obrotów towarowych pociągnie
za sobą wzrost zatrudnienia, zwiększenie
wpływów podatkowych (CIT, PIT, VAT) do
budżetu oraz przyspieszenie rozwoju regionu pomorskiego. Porty morskie wciąż
bowiem pozostają oknem na świat oraz
kołem zamachowym rozwoju regionu.
Obecnie o kondycji sektora morskiego najbardziej decydują, właśnie porty morskie!
Także 9 lutego 20010 roku, na początku
obrad 60. posiedzenia Sejmu RP przyjęto
uchwałę – w sprawie 90. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Uchwałę podjęto przez aklamację. W uchwale tej Sejm
RP uczcił pamięć tamtych historycznych,
doniosłych wydarzeń „dla wszystkich po-

koleń”. Przywołano bohaterów tamtego
czasu i uhonorowano tych rodaków, którzy
„polegli na morzach i oceanach za Polskę”.
Krzewienie i pielęgnowanie tych tradycji
to wielka powinność niepodległej i silnej
Polski z szerokim dostępem do Bałtyku.
W zakończeniu uchwały, Sejm stwierdził,
że uczestnicy tamtych wydarzeń, bohaterowie i pracownicy morza dobrze zasłużyli
się ojczyźnie!
10 lutego 2010 roku delegacja marszałka Sejmu przybyła do Pucka, na jubileuszowe uroczystości zaślubin Polski
z morzem. Miałem zaszczyt znajdować
się w tej delegacji, której osobiście przewodniczył marszałek Bronisław Komorowski. Zwieńczeniem jubileuszu 90-lecia
zaślubin Polski z morzem była uroczysta
msza święta, celebrowana przez abp. metropolitę gdańskiego Sławoja L. Głódzia.
Innym, też ważnym akcentem pomorskim, był wybór przez Sejm, 9 lutego
2010 roku, posłanki pomorskiej prof. Anny
Zielińskiej-Głębockiej na członka Rady Polityki Pieniężnej.
poseł Jan Kulas

FU N D A C J A G D A Ń S K A

Po blisko trzydziestu latach
nieobecności dzięki Fundacji
Gdańskiej w roku szkolnym
2009/2010 do gdańskich
szkół powróciła Olimpiada
wiedzy o Gdańsku.

P

ocząwszy od listopada ubiegłego roku
zmagania toczą się w kategoriach:
szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych. Na laureatów
Olimpiady na poziomie ponadgimnazjalnym czekają dwa indeksy na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Olimpiada wiedzy o Gdańsku ma także
swą edycję obywatelską, w której brać mogą
udział wszyscy entuzjaści Gdańska powyżej
16. roku życia. Jej pierwsza odsłona miała
miejsce jesienią ubiegłego roku.
Tuż po Świętach Wielkanocnych wystartują zapisy do edycji obywatelskiej 2010
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Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Planowane
uroczyste podsumowanie edycji szkolnej
2009/2010 zbiegnie się zatem z finałem kolejnej edycji obywatelskiej. Nastąpi to podczas majowego Święta Miasta i tegorocznego III Światowego Zjazdu Gdańszczan,
który odbędzie się w Gdańsku dniach 2123.05.2010 r.
Nadzór merytoryczny nad przebiegiem
projektu sprawują Komitet Główny pod
przewodnictwem dr. Sławomira Kościelaka,
szefa Gedanistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Rada Naukowa skupiająca liczne
gdańskie znakomitości.
Głównym celem Olimpiady jest propagowanie wśród mieszkańców miasta
oraz wszystkich jego sympatyków historii
Gdańska na tle dziejów Pomorza. Organizatorem Olimpiady wiedzy o Gdańsku
i koordynatorem projektu jest Fundacja
Gdańska.

Fot. Bożena Kosmala /
Fundacja Gdańska

Olimpiada wiedzy o Gdańsku

Zwycięska drużyna SP nr 92
Adam Maciejewski, Michał Kaczyński,
Stanisław Szymański
oraz przewodniczący jury
prof. Andrzej Januszajtis
Więcej informacji o Olimpiadzie wiedzy
o Gdańsku oraz Fundacji Gdańskiej
dostępnych jest na:
www.olimpiada.gda.pl
www.fundacjagdanska.pl
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Darłowo

– nowoczesny,
wielofunkcyjny
port bez barier
Z Małgorzatą Tepurską, dyrektor Zarządu Portu
Morskiego Darłowo, rozmawia Roman Kolicki
- Dekada funkcjonowania portu
w nowej formule upoważnia do
ocen. Jaki wpływ na rozwój portu
ma fakt jego skomunalizowania,
jak układa się współpraca
z miastem Darłowo?
- Jako składnik lokalnego potencjału
rozwojowego Port Morski Darłowo jest
przedmiotem polityki lokalnej kształtowanej na szczeblu gminy. Z drugiej
strony jako składnik potencjału rozwojowego kraju każdy port jest elementem
polityki morskiej regionu oraz kraju.
Niestety, porty o niestrategicznym znaczeniu dla gospodarki morskiej są z reguły traktowane przez rząd jako porty
marginalne. Nie są wspierane finansowo w swoich działaniach na rzecz ich
rozwoju, a często strategia utworzona
przez ustawodawcę dotycząca rozwoju
małych portów jest ogólnikowa i nie
ma większego wpływu na ich działalność. Stąd też skomunalizowanie Portu
Morskiego Darłowo oraz utworzenie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zarządu Portu Morskiego Darłowo,
jako podmiotu zarządzający portem
stanowiło podstawę powstania realnej
polityki rozwoju portu w powiązaniu
z funkcjami miasta Darłowo, otworzyło
drogę do bezpośredniego wpływu na
jego funkcjonowanie i przyszły rozwój.
Z perspektywy dziesięciu lat działalności Zarządu Portu Morskiego można
z całym przekonaniem stwierdzić, że
decyzja o skomunizowaniu portu była
CZAS MORZA 1(41) marzec 2010

Małgorzata Tepurska,
dyrektor Zarządu Portu
Morskiego Darłowo:
„Skomunalizowanie Portu
Morskiego Darłowo stanowiło
podstawę powstania realnej
polityki rozwoju portu
w powiązaniu z funkcjami
miasta Darłowo, otworzyło
drogę do bezpośredniego
wpływu na jego
funkcjonowanie
i przyszły rozwój”.

całkowicie słuszna. Nastąpiła integracja
portu z miastem, przez co zyskał port
i miasto oraz widoczny jest stały rozwój
portu. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej potwierdziło słuszność tej decyzji. Z powodu ograniczonych możliwości
finansowych Zarządu Portu, które co
prawda pozwalają na sprawne bieżące
zarządzanie portem, lecz nie na alokację zasobów finansowych w inwestycje
znacznej rangi, to właśnie samorząd
miejski wspiera rozwój portu poprzez
skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych. Dzięki realizacji projektów przez
miasto Darłowo nastąpiła poprawa infrastruktury portu dla jego użytkowników.
Port zyskał estetyczny wygląd, przez
co stał się dodatkowym atrakcyjnym
miejscem dla turystów przebywających
w naszej miejscowości. Wzrosło również
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
i użytkowników, ponieważ port został
wyposażony w nowoczesną zaporę
przeciwpowodziową, niestosowaną do
tej pory na polskim wybrzeżu oraz w lokalną stacje meteo serii VPR02.
W najbliższym czasie na realizację przez miasto czeka kolejny projekt
z udziałem funduszy unijnych. W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” - Rozbudowa
Portu Morskiego oraz poprawa
dostępu do portu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich wraz z Darłowską Strefą Inwestycyjną. Zakres
projektu obejmuje modernizację 415 m
istniejących nabrzeży w części handlowej portu i wybudowanie 120 m nowego nabrzeża. Poszerzenie obrotnicy
portowej, co umożliwi zawijanie do >
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Darłowo – nowoczesny,
wielofunkcyjny port...
> darłowskiego portu większych jednostek handlowych. Nowe połączenie
drogowe od zachodniej strony Darłowa
rozpoczynać będzie się na drodze krajowej nr 37 i łączyć będzie się z drogą
wojewódzką 203, dalej do drogi powiatowej, tj. ul. Lotników Morskich,
która łączy Darłowo z zachodnią częścią
Darłówka. Będzie to początek obwodnicy Darłowa. Dodatkowo w ramach tej
inwestycji wybudowana zostanie droga wzdłuż składowych terenów portowych do rzeki Grabowej. Nowe drogi
skrócą dojazd do Darłówka zachodniego omijając centrum miasta, i co najważniejsze poprawią dostępność do
portu, szczególnie do jego handlowej
części od strony lądu.
W zakresie tego projektu zaplanowane jest również uzbrojenie kilkudziesięciu hektarów terenów portowych pod
planowaną przemysłową strefę inwestycyjną. Szacowane koszty całkowite

projektu to około 32,6 mln złotych i jest
to zarazem niewątpliwie najbardziej
kosztowna inwestycja, która zostanie
zrealizowana w naszej miejscowości.
Powyższe przykłady ukazują jakie
korzyści zyskał port przez fakt jego skomunalizowania. Zaangażowanie miasta
w sprawy rozwoju portu poprzez dostrzeganie potencjalnych szans i kierunków rozwoju portu, a także zrozumienie
występujących problemów i dbałość
o jego przyszłość świadczą jednoznacznie, że współpraca z miastem układa się
bardzo dobrze.

- Jaką Pani zdaniem rolę ma do
spełnienia port w Darłowie?
- Port w Darłowie należy do małych
portów i tak jak wszystkie porty należące do tej kategorii jego podstawowym
zadaniem jest osiągnięcie pozycji lokalnego ośrodka aktywności gospodarczej
wykorzystując nadmorskie położenie

„Strategia rozwoju Portu Morskiego Darłowo ukierunkowuje działania
podejmowane przez Zarząd Portu, aby nasz port postrzegany był
jako port nowoczesny, bez barier dla jego użytkowników,
wielofunkcyjny, a także by sprostał warunkom konkurencji
wobec portów podobnej rangi”.
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do rozwoju społecznego i ekonomicznego miasta i gminy i ich bezpośredniego
zaplecza. Inaczej ujmując, można powiedzieć, że port był i jest osią rozwoju
naszej lokalnej małej ojczyzny.
Skomunalizowanie portu przyczyniło
się do opracowania Strategii Rozwoju
Portu Morskiego Darłowo do 2015 roku.
Po dokładnej analizie stanu faktycznego oraz identyfikacji szans i zagrożeń,
sformułowana została następująca misja portu: Port Darłowo – nowoczesny,
wielofunkcyjny port morski stanowiący
ponadregionalny ośrodek obsługi ruchu
towarowego i pasażerskiego na środkowym wybrzeżu Bałtyku. Wyznaczono
przez decydentów i lokalne środowisko
działające w porcie priorytety oraz cele
strategiczne dla rozwoju każdej z istniejących funkcji portowej, czyli transportowej związanej z obrotem towarów,
turystyczno-rekreacyjnej, funkcji związanej z obsługą rybołówstwa i przemysłowej.
Oprócz wymienionych funkcji strategia uwzględnia dwa dodatkowe priorytety. Jednym z nich jest dostosowanie
portu Darłowo do wymogów konwencji
międzynarodowych, dyrektyw i zarządzeń UE w zakresie przepisów ochrony
środowiska. Kolejnym priorytetem jest
budowa wizerunku Portu Morskiego
Darłowo w celu podniesienia rangi portu
w regionie, kraju i basenie Morza Bałtyckiego.
Można zatem powiedzieć, że opracowana strategia stanowi drogowskaz
w podejmowania i realizacji bieżących, i przyszłych decyzji zarządczych.
Uwzględniając stale zmieniające się
otoczenie w skali mikro- i makroekonomicznej, cele zawarte w dokumencie
podlegają bieżącemu monitorowaniu.
Być może zabrzmi to dość optymistycznie, ponieważ funkcjonując w gospodarce wolnego rynku trudno jest do końca
przewidzieć, co wydarzy się na przykład
za rok w gospodarce krajowej i światowej oraz jakie te zmiany będą miały
wpływ na rozwój naszego portu i planowane przedsięwzięcia, mimo to sądzę,
że nasz port ma ogromną szansę stać się
nowoczesnym, wielofunkcyjnym portem
morskim stanowiącym ponadregionalny
ośrodek obsługi ruchu towarowego i pasażerskiego.
Związek Miast i Gmin Morskich

- Jaki obraz portu chciałaby
Pani stworzyć podejmując tak
różnorodne działania na rzecz jego
rozwoju?
- Strategia rozwoju Portu Morskiego Darłowo ukierunkowuje działania
podejmowane przez Zarząd Portu, aby
nasz port postrzegany był jako port
nowoczesny, bez barier dla jego użytkowników, wielofunkcyjny, a także by
sprostał warunkom konkurencji wobec
portów podobnej rangi. Staramy się
wykorzystać wszystkie realne szanse
sprzyjające jego dalszemu rozwojowi.
Naszym priorytetem jest dbałość o każdą z występujących funkcji w porcie.
Chcemy, żeby był to port wiążący ofertę
i obsługę sektora rybołówstwa, sektora
przewozów towarowych i pasażerskich
oraz ofertę turystyczno-żeglarską w powiązaniu z turystycznymi walorami miasta Darłowo.
Na rozwój turystycznej funkcji portu
a zarazem na poprawę warunków wpływających do naszego portu żeglarzy
na pewno przyczyni się realizacja przez
Zarząd Portu projektu partnerskiego -

O

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski,
sieć portów turystycznych Pomorza
Zachodniego. W ramach tej inwestycji
powstanie nowoczesna przystań jachtowa, jej lokalizacja zaplanowana jest
w basenie rybackim.
Liczymy również na inicjatywy gospodarcze obecnych i potencjalnych
użytkowników oraz inwestorów na

terenach portowych. Ze względu na
uwarunkowania geograficzne i historyczne naszego miasta, port dzięki
aktywizacji różnych form działalności
gospodarczej stanowi miejsce pracy
wielu mieszkańców Darłowa i okolic,
dając utrzymanie ich rodzinom. Dlatego tym bardziej zależy nam na ciągłym
jego rozwoju.

Ożywienie
w darłowskim porcie

twarcie przez Agencję Morską
Gdynia nowego terminalu
przeładunkowego w handlowej części portu, przyczyniło się
w 2009 roku do wznowienia ruchu statków handlowych w porcie.
W ubiegłym roku do portu zawinęło
19 jednostek handlowych (w 2008 r.
– dwie jednostki). Statki pod banderami dziewięciu państw przywiozły
9106 ton i wywiozły 14.661 ton towarów. Głównym ładunkiem przywozowym były: skałka wapienna i wapno,
a wywozowym – zboża i nawozy.
Łączne obroty ładunkowe wyniosły
23.767 ton. W sezonie letnim 2009 r.
ZPMD odnotował rekordową ilość, bo
CZAS MORZA 1(41) marzec 2010

W końcu października 2009 r. minęło dziesięć lat
od skomunalizowania portu w Darłowie i utworzenia Zarządu
Portu Morskiego Darłowo spółka z o.o. Łącznie z dyrektorem
spółki Małgorzatą Tepurską pracuje w nim 6 osób na
5,5 etatach. W porcie stacjonuje 47 kutrów rybackich
i 15 jednostek turystyczno–wędkarskich. Na przestrzeni roku
ubiegłego zostało zlikwidowanych siedem jednostek rybackich,
a jednocześnie przybyły trzy jednostki turystyczno–wędkarskie.
Od paru lat zmniejsza się flota rybacka, a rośnie liczba kutrów
przystosowanych do wędkarskich połowów ryb morskich.
ok. 300 wpływających do portu jednostek sportowo-rekreacyjnych. W porównaniu do poprzednich lat, w których
wpływało do portu niewiele ponad 200

jachtów, widoczny jest wzrost uprawiania tej formy turystyki. ZPMD do obsługi
żeglarzy dysponuje minimariną usytuowaną przy nabrzeżu usteckim. Na czas >
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Darłowo – nowoczesny,
wielofunkcyjny port...
>

Aby urzeczywistnić przedstawiony
obraz niezbędna jest realizacji szeregu
inwestycji zapisanych w strategii w ści-

Ożywienie...
> sezonu spółka zatrudnia pracownika,
który opiekuje się przystanią.
Ważnym wydarzeniem dla ZPMD
w 2009 r. było przystąpienie jako part-

słej współpracy z właścicielem spółki
- miastem Darłowo, a także z Urzędem
Morskim w Słupsku. Współpraca i za-

nera zamiennego, za miasto Darłowo do
projektu unijnego pod nazwą Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, sieć portów
turystycznych Pomorza Zachodniego.
Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ
do tej pory spółka nie realizowała tak
znaczących inwestycji.

angażowanie samorządu miejskiego
w sprawy portu jest bezsprzecznie naszym silnym atutem, który pozwala
zdynamizować rozwój i umacniać pozycje Portu Morskiego Darłowo na mapie
polskiego Wybrzeża, jak też na mapie
basenu Morza Bałtyckiego.

- Dziękuję za rozmowę.

W ramach tego projektu ma powstać przystań jachtowa w basenie
rybackim, wyposażona w dwa pomosty pływające na 80 miejsc postojowych. Pomosty mają być wyposażone w kolumny serwisowe w skład,
których wchodzi dostawa energii
elektrycznej i wody, oraz w kolumny ratownicze. Wykonawcą projektu
przystani jest firma Alpinur sp. z o.o.
Rozpoczęcie realizacji inwestycji planujemy w III kwartale 2010 roku a zakończenie w IV kwartale 2010 r.
Przez wszystkie lata działalności
ZPMD utrzymuje stabilną kondycję
finansową. Spółka generuje zysk
finansowy oraz posiada płynność
finansową, co pozwala na sprawne
bieżące zarządzanie portem.
L e s z e k Wa l k i e w i c z
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Związek Miast i Gmin Morskich
W Y KA Z D E L E GAT Ó W ( KA D E N C JA 2 0 0 6 - 2 0 1 0 )
		

Miasto/Gmina

Delegaci

1.

Cedry Wielkie

Bożena Daszewska – przewodnicząca rady

2.

Darłowo

Tomasz Bobin

3.

Dziwnów	Marek Lisowski – przewodniczący rady,
Zbigniew Jeszka – radny

4.

Elbląg

Zdzisław Olszewski – radny

5.

Gdańsk

Andrzej Bojanowski – wiceprezydent miasta

6.

Gdynia

Paweł Nogalski – radny

7.

Gniewino

Zbigniew Walczak – wójt

8.

Hel

Mirosław Oniszczuk – wiceprzewodniczący rady

9.

Jastarnia

Tyberiusz Narkowicz – burmistrz

10.

Kołobrzeg m.

Beata Staniszewska

11.

Kołobrzeg gm.

Krzysztof Szopik – przewodniczący rady

12.

Kosakowo

Jerzy Włudzik – wójt

13.

Krynica Morska

Adam Ostrowski – burmistrz

14.

Krokowa

Dariusz Laddach

15.

Lębork	Włodzimierz Klata – burmistrz
Alicja Zajączkowska – zastępca burmistrza

16.

Łeba	Halina Klińska – burmistrz,
Magdalena Bojarczuk – sekretarz miasta

17.

Międzyzdroje	Leszek Tomasz Dorosz – burmistrz,
Mateusz Flotyński – zastępca burmistrza

18.

Puck	Marek Falkowski – przewodniczący rady
Zbigniew Jaroni – zastępca burmistrza

19.

Pruszcz Gdański gm.

Krzysztof Włodarczyk

20.

Pruszcz Gdański m.

Janusz Wróbel – burmistrz

21.

Pszczółki

Hanna Brejwo – wójt

22.

Rewal

Waldemar Jaworowski – radny

23.

Słupsk

Marek Biernacki

24.

Sopot

Jacek Karnowski – prezydent

25.

Stegna

Eugeniusz Wyrzykowski – wójt

26.

Szczecin

Piotr Jania

27.

Sztutowo

Stanisław Kochanowski – wójt

28.

Świnoujście

Andrzej Szczodry – zastępca prezydenta

29.

Trzebiatów

Sławomir Ruszkowski – burmistrz

30.

Ustka

Adam Brzóska – przewodniczący rady

31.

Ustronie Morskie

Adam Budka – sekretarz gminy

32.

Władysławowo

Jacek Świdziński – zastępca burmistrza
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Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich
CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 058 683 61 65
fax 058 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
urzad@cedry-wielkie.pl
DARŁOWO
Urząd Miejski, pl. T. Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel. 094 314 22 23
fax 094 314 23 33
www.darlowo.pl
poczta@darlowo.pl
DZIWNÓW
Urząd Miasta, ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
tel. 091 327 51 63
fax 091 327 51 64
www.dziwnow.pl
um@dziwnow.pl
ELBLĄG
Urząd Miasta, ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 055 235 35 36
fax 055 235 35 55
www.umelblag.pl
umelblag@elblag.com.pl
GDAŃSK
Urząd Miejski,
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 058 323 60 00
fax 058 323 61 66
www.gdansk.gda.pl
prezydent@gdansk.gda.pl
GDYNIA
Urząd Miasta,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 058 668 80 00
fax 058 620 97 98
www.gdynia.pl
umgdynia@gdynia.pl

JASTARNIA
Urząd Miasta, ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
tel. 058 675 20 72
www.jastarnia.pl
jas_bor@poczta.onet.pl
KOŁOBRZEG - miasto
Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
tel. 094 355 15 00
fax 094 352 37 69
www.kolobrzeg.pl
urzad@um.kolobrzeg.pl
KOŁOBRZEG - gmina
Urząd Gminy,
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel. 094 352 48 48
fax 094 352 48 49
www.gminakolobrzeg.com.pl
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
KOSAKOWO
Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 29
81-198 Kosakowo
tel. 058 660 43 00
fax 058 660 43 01
www.kosakowo.pl
sekretariat@kosakowo.pl
KROKOWA
Urząd Gminy, ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa
tel. 058 675 41 00
fax 058 675 41 01
www.krokowa.pl
urzad@krokowa.pl
KRYNICA MORSKA
Urząd Miasta, ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
tel. 055 247 65 27
fax 055 247 65 66
www.krynicamorska.pl
um@krynicamorska.pl

GNIEWINO
Urząd Gminy, ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
tel. 058 676 76 77
fax 058 676 72 26
www.gniewino.pl
gniewino@gniewino.pl

LĘBORK
Urząd Miasta,
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel. 059 862 42 80
fax 059 862 24 27
www.lebork.pl
burmistrz@um.lebork.pl

HEL
Urząd Miasta, ul. Wiejska 50
84-150 Hel
tel. 058 677 72 40
fax 058 677 72 77
www.gohel.pl
ratusz@gohel.pl

ŁEBA
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba
tel. 059 866 15 13
fax 059 866 13 37
www.leba.eu
sekretariat@leba.eu

MIĘDZYZDROJE
Urząd Miejski,
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. 091 327 56 31
fax 091 327 56 30
www.miedzyzdroje.pl
um@miedzyzdroje.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI - gmina
Urząd Gminy,
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 692 94 21
fax 058 682 27 14
www.pruszczg.ug.gov.pl
wojt@pruszczgdanski.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI - miasto
Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 058 775 99 21
fax 058 682 34 51
www.pruszcz-gdanski.pl
urzad@pruszcz-gdanski.pl
PSZCZÓŁKI
Urząd Gminy, ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
tel. 058 683 91 28
fax 058 682 91 95
www. pszczolki.pl
urzad@pszczolki.pl
PUCK
Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13
84-100 Puck
tel. 058 673 05 00
fax 058 673 05 33
www.miasto.puck.pl
sekretariat@miasto.puck.pl
REWAL
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel. 091 386 26 24
fax 091 386 27 58
www.rewal.pl
ug@rewal.pl
SŁUPSK
Urząd Miejski, pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
tel. 059 842 32 36
www.slupsk.pl
urzad@um.slupsk.pl
SOPOT
Urząd Miasta, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 058 521 37 50
www.sopot.pl
ums@sopot.pl

STEGNA
Urząd Gminy, ul. Gdańska 34
82-103 Stegna
tel. 055 247 82 96
fax 055 247 83 95
www.stegna.ug.gov.pl
stegna_e@zgwrp.org.pl
SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 091 424 59 31
fax 091 424 53 22
www.um.szczecin.pl
prezydent@um.szczecin.pl
SZTUTOWO
Urząd Gminy, ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
tel. 055 247 81 51
fax 055 247 81 52
www.sztutowo.ug.gov.pl
info@sztutowo.ug.gov.pl
ŚWINOUJŚCIE
Urząd Miasta,
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. 091 321 27 80
fax 091 321 59 95
www.swinoujscie.pl
sekretariat@um.swinoujscie.pl
TRZEBIATÓW
Urząd Miejski
Rynek 1
72-320 Trzebiatów
tel. 091 387 29 84
fax 091 387 26 19
www.trzebiatow.pl
zarzad@trzebiatow.pl
USTKA
Urząd Miasta,
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
tel. 059 815 43 00
fax 059 815 43 78
www.ustka.pl
um@um.ustka.pl
USTRONIE MORSKIE
Urząd Gminy, ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. 094 351 55 35
fax 094 351 55 97
www.ustronie-morskie.pl
ustronie-mor@post.pl
WŁADYSŁAWOWO
Urząd Miasta, ul. gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 058 674 54 00
fax 058 674 07 63
www.wladyslawowo.pl
um@wladyslawowo.pl

