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Więcej niż doraźne akcje
W rozmowie
przeprowadzonej na łamach
„Czasu Morza” w marcu
br., prezes Związku Miast
i Gmin Morskich Andrzej
Bojanowski podkreślił
strategiczny kierunek
rozwoju działalności Związku:
„W przyszłości chcielibyśmy,
aby Związek stał się forum,
na którym wypracowane
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”.
Czy rok 2010 pozwala
na satysfakcję z realizacji
tych założeń?

Z

wiązek Miast i Gmin Morskich,
podejmując szereg statutowych
zadań przyjętych uchwałami
przez delegatów, skoncentrował się
na kilku tematach kluczowych, m.in.
związanych ze zmianą zapisów w Ustawie o portach i przystaniach morskich,
ochrona środowiska i ekoturystyka oraz
kreacja Gdańska jako światowej stolicy
bursztynu.
Przygotowanie zmian w Ustawie
o portach i przystaniach morskich to
cel, którym w odróżnieniu od innych
miast portowych Gdańsk jest szczególnie mocno zainteresowany. W miejsce
dotychczasowego, silnie scentralizowanego systemu zarządzania portami proponuje się, przy zachowaniu dowolności
decyzji, możliwość wzięcia przez miasto,
województwo odpowiedzialności za
przejęcie kontroli i wpływu na ekonomię
zarządzania portem, za rozwój gospo-
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Międzynarodowa konferencja pt. „modelE zarządzania
portami morskimi w polsce i europie”

darczy portu. Czy kierunek na decentralizację zarządzania portami (ustawa
miałaby obejmować wszystkie porty,
bez względu na ich wielkość i znaczenie
w skali makro) jest perspektywiczny?
Jakiej wiedzy na ten temat dostarczają
przykłady europejskich portów? Przedstawiciele Związku Miast i Gmin Morskich, realizując przyjętą metodologię
działań w poszukiwaniu odpowiedzi
na te pytania, odbyli studyjne wizyty
w takich portach jak Le Havre, Hamburg,
Brema i Antwerpia, próbując poznać dobre i słabe strony przyjętych rozwiązań.
Kolejnym etapem było przeprowadzenie
(13-14 września br. w Gdańsku) międzynarodowej konferencji pt. „Model
zarządzania portami morskimi w Polsce
i Europie” z udziałem przedstawicieli
portów Le Havre, Hamburg, Brema i Antwerpia oraz ok. 100 reprezentantów
samorządów nadmorskich, teoretyków
i naukowców z zakresu zarządzania
portami oraz prawa, jak również praktyków i specjalistów branży portowej.
Konferencja stanowiła wszechstronną
płaszczyznę wymiany doświadczeń,
argumentów i informacji wnosząc wiele nowych elementów do dyskusji nad
kształtem ustawy. Kontynuacją tego
procesu było powołanie zespołu praw-

ników pod kierunkiem prof. Jerzego
Młynarczyka (zespołu z udziałem
prof. Tomasza Bąkowskiego i prof. Zdzisława Brodeckiego), którego zadaniem
jest przygotowanie założeń do nowej
Ustawy o portach i przystaniach morskich. Efekty tych prac zaprezentowane
zostaną na różnych forach w 2011 roku.
Innym przykładem podejmowania
konsekwentnych i zróżnicowanych działań na rzecz kluczowej, zdaniem delegatów Związku, problematyki jest ochrona
środowiska i ekoturystyka – w różnych
aspektach. W ubiegłym roku istotnym
wydarzeniem w tym zakresie była organizacja konferencji NATURA 2000, w tym
zaś, kontynuując bardzo dobrą współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Związek rozwinął zróżnicowane kierunki
działań związane z tą problematyką.
Jednym z nich był projekt pn. „Rozwój
ekoturystyki i dochody z turystyki w regionie Pomorza oraz Warmii i Mazur
w korelacji doświadczeń holenderskich”.
Zagadnienia te stanowią przedmiot
szczególnego zainteresowania członków
Związku Miast i Gmin Morskich, bowiem
dla wielu gmin turystyka stanowi główne źródło dochodów. Sięgnięcie po doświadczenia wskazujące na możliwość
Związek Miast i Gmin Morskich

osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie
stanowiło wyjście naprzeciw oczekiwaniom wielu postulatów reprezentantów
miast i gmin nadmorskich. Głównym
punktem projektu była międzynarodowa konferencja pt. „Rozwój i rentowność
ekoturystyki w regionie Pomorza oraz
Warmii i Mazur na bazie doświadczeń
międzynarodowych” (29 kwietnia br).
Konferencję poprzedziła wizyta studyjna
przedstawicieli Związku Miast i Gmin
Morskich w Leeuwarden (prowincja Fryzja, Holandia), a gospodarze zaproszeni
zostali do udziału w gdańskiej konferencji. Celem gdańskiej konferencji było
wsparcie rozwoju ekoturystyki w województwach pomorskim i warmińsko
-mazurskim, a jego elementem utworzenie i wdrożenie algorytmu wpływów
z turystyki na poziomie gminy. W projekcie wykorzystano doświadczenia
w zakresie organizacji i samorządów
holenderskich.
Zaangażowanie Związku w problematykę związaną z ochroną środowiska,
ekoturystykę znalazło odzwierciedlenie
w uczestnictwie w wielu konferencjach,
m.in. w V Gremium Ekspertów Turystyki czy w przyjmowaniu przez Związek
patronatu nad imprezami organizowanymi przez gminy zorientowanymi na
rozwój turystyki. Rok 2010 był rokiem
jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu
plastyczno-literackiego „Morze a moja
duża i mała Ojczyzna” dla młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu całego polskiego wybrzeża. Celem
konkursu jest popularyzacja tradycji
społeczności nadmorskich, kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej
opartej na kulturze, zwyczajach i tradycji regionu nadmorskiego. W tym roku,
w ramach współpracy z Narodowym

WARSZTATY PODCZAS KONKURSU „NATURA 2000 – TURYSTYCZNYM
WYZWANIEM DLA MOJEGO NADMORSKIEGO REGIONU”

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, konkurs przebiegał
pod hasłem „Natura 2000 – turystycznym wyzwaniem dla mojego nadmorskiego regionu”. Tematyka konkursu
oraz dziesięcioletnia już tradycja jego
organizowania zaowocowała rekordową
liczbą prac konkursowych, a ich poziom
dorównał atrakcyjności nagród ufundowanych przez NFOŚiGW.
W nadchodzącym roku Związek Miast
i Gmin Morskich zamierza nie tylko
kontynuować, ale rozwinąć współpracę
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, skupiając się nie tylko na konferencjach i targach o tematyce związanej
z ochroną środowiska, ale także przygotować merytoryczną dyskusję na temat
termicznej utylizacji odpadów.
„Gdańsk światową stolicą bursztynu” to długofalowy projekt realizowany
w dużej mierze przez Gdańsk, ale dotyczący znacznie większego obszaru.
Już nawet nie tyko różnych regionów
w Polsce, ale także szerzej – ma charakter międzynarodowy. Dowiodło tego
II Forum Miast Szlaku Bursztynowego,
w którym uczestniczyli m.in. goście

z Ukrainy i Niemiec. Związek Miast
i Gmin Morskich włączył się w te prace
już w ubiegłym roku, wsparł w tym roku
i podobnie zamierza zrobić w nadchodzącym, traktując ten obszar działań
jako przykład dobrej współpracy z gminą będącą członkiem Związku.
Jednym z narzędzi budowania takiej
długofalowej działalności w zakresie
wybranej problematyki miały być grupy robocze powoływane spośród delegatów Związku. Prace grup roboczych,
wspieranych ekspertami spoza Związku
miały być gwarantem wysokiego stopnia profesjonalizmu wypracowywanych
stanowisk, które Związek prezentowałby
na gremiach, do których stanowiska te
byłyby kierowane. Niestety, dotychczasowe próby nie przyniosły zadowalających sukcesów i dlatego w niektórych
tematach Związek nie był w stanie wypowiedzieć się na wystarczająco zadowalającym poziomie merytorycznym.
Dlatego w nadchodzącym roku delegatom zaproponowane zostaną konkretne
rozwiązania w tym zakresie, a potem
potrzebna jest po prostu większa determinacja w realizacji planów.
>

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PT. „ROZWÓJ I RENTOWNOŚĆ EKOTURYSTYKI...”
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Jakby na przekór tej sytuacji Związek
może pochwalić się znaczącym osiągnięciem w zakresie coraz powszechniejszego postrzegania Związku jako
organizacji, w głos której warto i należy
się wsłuchać. Nie zamknął się w czterech
ścianach, ale jest blisko swoich członków,
uczestniczy we wszystkich ważniejszych
dla gmin i miast wydarzeniach, próbuje odpowiedzieć na potrzeby swoich
członków. Z drugiej strony przedstawiciele Związku zapraszani są do udziału
np. w posiedzeniach sejmowych komisji,
w tym Komisji Infrastruktury, na których
prezentowane są stanowiska w takich
sprawach jak ochrona brzegu morskiego, zagospodarowania przestrzennego
czy energetyki wiatrowej.
W ostatnim czasie Związek zaznaczył swoją obecność również na forum
Unii Europejskiej. W grudniu br. wraz
z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego, Gdańskiej
Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
przedstawiciele Związku Miast i Gmin
Morskich uczestniczyli w Wilnie w konferencji i warsztatach, których tematem
były projekty rozwiązań korytarzy transportowych przygotowywanych w ramach Strategii Morza Bałtyckiego. O wadze uczestnictwa w tego typu gremiach
świadczy konstatacja towarzysząca wynikom konferencji, którą można streścić
w dążeniu przez państwa nadbałtyckie
do marginalizowania roli polskich portów (szerzej o tym piszemy w rozmowie
z prezesem Gdańskiej Agencji Rozwoju
Gospodarczego Alanem Aleksandrowiczem). W 2011 roku w ramach polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej Związek
Miast i Gmin Morskich zamierza aktywnie włączyć się na rzecz poszerzenia sieci
TEN-T i poprawy infrastruktury drogowej
i kolejowej łączącej polskie porty (w tym
także porty małe) z siecią TEN-T.
W przyszłym roku Gdańsk po raz
pierwszy będzie również gospodarzem
Europejskiego Dnia Morza i Związek
Miast i Gmin Morskich uczestniczyć
będzie w organizacji tego wydarzenia.
Wspólnie z Ministerstwem Infrastruk-

tury, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i miastem
Gdańsk stanie się odpowiedzialny za
imprezy okołokonferencyjne, m.in. za
wieczór z szantami czy kino na żaglach.
Kontynuując działalność w tak ważnych obszarach jak wspomniany nowy
kształt Ustawy o portach i przystaniach
morskich, ekoturystyka czy infra-

portami morskimi możliwe były do
zrealizowania dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Również
w przypadku projektowanych szkoleń
dla pracowników jednostek samorządu
terytorialnego województwa pomorskiego dotyczących ustawy o prawie

BURSZTYNOWA KOLEKCJA PODCZAS II FORUM MIAST SZLAKU BURSZTYNOWEGO

struktura dostępu do polskich portów,
Związek nie zaniedbuje tych projektów,
które od lat tworzą dobry wizerunek
ZMiGM. Przygotowywana jest kolejna
edycja konkursu dla młodzieży szkolnej
„Morze a moja mała i duża Ojczyzna”,
jak również trzeci turniej piłkarski Euro
Sea. Co godne podkreślenia – Związek
posiadł trudną umiejętność pozyskiwania środków finansowych na realizację
swoich projektów. Dotyczy to nie tylko
wspomnianego konkursu artystycznego czy turnieju piłkarskiego, ale
również pozyskuje środki na przedsięwzięcia o znacznie większym ciężarze gatunkowym. Projekty dotyczące
ekoturystyki oraz modeli zarządzania

o zamówieniach publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym oraz rozliczeniach podatku VAT w jednostkach
samorządu terytorialnego Związek
złożył stosowne wnioski. Dzięki takiej
aktywności możliwe jest poszerzanie
działalności i pełniejsze odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania swoich
członków. To także swoiste wskazanie
członkom Związku, jak aktywną postawą można wzbogacić rezerwuar
zachowań na dynamicznie zmieniającym się rynku. Jak można wykorzystać
możliwości wynikające z naszej obecności w Unii Europejskiej.
R o m a n Ko l i c k i
Związek Miast i Gmin Morskich

P I E RW S Z E W P O L S C E TA R G I M A R K E T I N G U M I E J S C

Budowanie
wizerunku
miejsc
Nowoczesne samorządy poszukują
efektywnych narzędzi do osiągania
zakładanych celów. Jednym z takich
przykładów jest projekt mający
na celu profesjonalną budowę marki
miejsca. W targach marketingu miejsc
uczestniczyli przedstawiciele
Związku Miast i Gmin Morskich.

Z

amykając kolejną dekadę zmian
ustrojowych w Polsce, uświadamiamy sobie coraz ważniejszą rolę
samorządów w rozwoju gmin, miast
i regionów, a tym samym całego kraju.
Silna i rozpoznawalna marka miejsca
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przynosi korzyści wszystkim: mieszkańcom, lokalnemu biznesowi oraz włodarzom. Obecnie polskie miasta i regiony
nie konkurują już w skali kraju, w epoce
globalizacji rywalizują z innymi atrakcyjnymi miejscami w skali międzynaro-

dowej. Pytanie, które należy dziś zadać
nie brzmi: czy i komu potrzebne jest
budowanie marki miejsca, ale jak zrobić
to w sposób najbardziej skuteczny i jakie
wybrać narzędzia.
Galeria Marketingu Miejsc, będącą
pierwszymi w Polsce targami marketingu miejsc, zorganizował 24-25 listopada 2010 Brief for Poland. Targi stanowiły okazję do poznania skutecznych
rozwiązań w budowaniu wizerunku
miejsc. Zaprezentowały szeroką gamę
nowoczesnych narzędzi i usług marketingowych, które samorządy mogą
wykorzystywać w swoich działaniach.
Wykłady teoretyczne i dyskusje połączono z bezpośrednimi spotkaniami
z usługodawcami. Odpowiedziały one
na zapotrzebowanie oddania do dyspozycji samorządów tych samych nowoczesnych narzędzi, którymi na co dzień
posługuje się biznes.
Galeria Marketingu Miejsc – zgodnie
z zasadą Trójkąta Efektywności Briefu
– służyć miała integracji administracji
samorządowej z profesjonalną branżą marketingową i uczelniami oraz
lokalnym biznesem w celu wymiany
informacji, doświadczeń oraz wzajemnego inspirowania się. Wszystko po
to, by tworzyć marki miejsc, które są
podstawowym warunkiem skutecznej
komunikacji turystów, inwestorów oraz
mieszkańców.
>
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Budowanie wizerunku miejsc
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Do udziału w targach zaproszeni zostali marszałkowie województw, prezydenci miast i starości powiatowi, przedstawiciele departamentów promocji JST,
kierownicy marketingu przedsiębiorstw
komunalnych, przedstawiciele centrów
obsługi inwestorów, agencji rozwoju,
specjalnych stref ekonomicznych oraz
innych instytucji zainteresowanych marketingiem miejsc.
Wszyscy uczestnicy mogli odnaleźć
w przeglądzie usługodawców rozwiązania dopasowane do kolejnych etapów
tworzenia strategii marki miejsca, a także narzędzia, pozwalające na uzyskanie
oczekiwanych rezultatów. Wśród wystawców znalazły się m.in. firmy badawcze, firmy doradcze wyspecjalizowane
w brandingu miejsc, agencje eventowe
oraz media. Wystawcy prezentowali
swoje portfolio, projekty, doświadcze-

nie w przestrzeni hal Łódź Art Center,
która wymusza kreatywne podejście do
zagospodarowania powierzchni stoiska
– bardziej na zasadzie prezentacji dzieła

sztuki w Galerii niż „sztywnego” boksu
tradycyjnych targów.
W programie II edycji Galerii Marketingu Miejsc zagwarantowano rozbudowany program merytoryczny,
a w nim znalazł się wykład Wally’ego
Olinsa – światowego guru budowania
marek i brandingu narodowego nt. idei
przewodniej promocji kraju, debata nt.
budowania wizerunku Polski z udziałem Wally’ego Olinsa i przedstawicieli
najważniejszych organizacji odpowiedzialnych za promocję kraju – KIG, POT,
PAIiIZ, Instytut Adama Mickiewicza,
przedstawicieli uczelni i biznesu – PKN
Orlen, Totalizator Sportowy oraz Spółka
PL.2012, odpowiedzialna za przedsięwzięcia przygotowawcze do Euro 2012
w Polsce, debata nt. promocji Polski
wschodniej, pod patronatem PAIiIZ,
w której pokazano przykład wspólnego programu dla całego makroregionu,
obejmującego działania zarówno pod
kątem promocji gospodarczej, jak i turystycznej, prezentacja wyników badania
nt. aktywności marketingowej samorządów, przeprowadzonego przez TNS
OBOP, debata nt. korzyści ze współpracy
administracji publicznej z dostawcami
usług marketingowych, podsumowująca wyniki badania przeprowadzonego
przez TNS OBOP na zlecenie Brief for
Poland.
Podczas targów dokonano także przeglądu profesjonalnych usługodawców
marketingowych w galeriach.
Związek Miast i Gmin Morskich

B ezpiecze ń stwo ż eg l ugi , porty, brzegi morskie

Milionowe inwestycje
Urzędu Morskiego w Słupsku
Rozmowa z Tomaszem Bobinem
– dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku
– Mija pięć miesięcy od powołania
Pana na stanowisko dyrektora
Urzędu Morskiego w Słupsku.
Jakie refleksje nasuwają się po
tym okresie?
– Jeżeli ktoś twierdzi, że to tylko prestiż, to jest w dużym błędzie. To bardzo
trudne i odpowiedzialne stanowisko.
Oprócz wód morskich wraz z częścią
wyłącznej strefy ekonomicznej to także
170 km pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny). A w tym odcinku
sześć portów (od Dźwirzyna aż po Łebę),
pięć przystani morskich i sześć latarni
morskich. No i przede wszystkim ludzie,
głównie w służbach morskich, technicznych, okołoportowych i w obwodach
ochrony wybrzeża. To wartościowy zespół, ale poprawić musi się atmosfera
wewnętrzna i nad tym intensywnie
pracuję. Duży niepokój budzi we mnie
proces planowania i realnego prowadzenia inwestycji, który oceniam na 50 proc.
możliwości. Niestety, w tej dziedzinie
duży wpływ mają także czynniki zewnętrzne, jak warunki atmosferyczne

czy też niektóre firmy, które wygrywają
przetargi głównie ze względu na najniższą ofertę. Ale mam nadzieję, że niedługo również w tym zakresie będą widoczne zmiany.

– Jakie priorytety przyjął
Pan w swojej pracy, co jest
najważniejsze?
– Przede wszystkim statutowe zadania Urzędu. Czyli bezpieczeństwo żeglugi
i życia na morzu, funkcjonowanie portów
i przystani morskich oraz ochrona pasa
nadbrzeżnego, a w tym jakże istotna dla
gmin nadmorskich ochrona brzegów
morskich, czyli nadmorskie plaże.

– To właśnie słupski Urząd
podjął się bardzo ambitnych
działań na rzecz ochrony brzegów
morskich. Mógłby Pan przybliżyć
te prace?
– Corocznie konsekwentnie realizujemy inwestycje w ramach ustawy o wieloletnim programie ochrony brzegów
morskich. Takie inwestycje prowadzimy >
CZAS MORZA 5(45) grudzień 2010
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Milionowe inwestycje...
> aktualnie w Dźwirzynie i Ustroniu
Morskim. Duże możliwości daje obecnie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w którym zostały zapisane środki na ochronę brzegów morskich. Trwają
już prace w Kołobrzegu na kwotę ponad
55 milionów złotych. W przyszłym roku
rusza kolejna inwestycja „Ochrona brzegów morskich na wschód od Darłowa”
na kwotę ponad 200 milionów złotych.
Mamy podpisaną preumowę na ochronę
brzegów w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce, na lata
2012-2014 w kwocie 130 milionów złotych. W zanadrzu jest jeszcze koncepcja
na odcinkach Ustka – Rowy – Łeba, ale
tu jeszcze jest sporo pracy. Jeżeli uda się
zrealizować wszystkie plany, to praktycznie na całym obszarze działania Urzędu
pojawią się nowe, szerokie plaże.

– Istnieją jakieś zagrożenia
mogące niekorzystnie wpłynąć na
realizację tych planów?
– Oczywiście. Jak już wcześniej
wspomniałem – przede wszystkim nie-
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przewidywalne warunki atmosferyczne,
które są bardzo istotne dla inwestycji realizowanych na otwartym morzu. Do tego
dochodzą rygory zamówień publicznych
no i ogromna skrupulatność instytucji
wdrażających środki unijne. Cały czas
trzeba trzymać rękę na pulsie. Niestety, zdarzają się też niespodzianki, jak na
przykład aktualnie w Kołobrzegu, gdzie
ilość znajdowanych niewybuchów przerosła wcześniejsze prognozy i trzeba było
wstrzymać prace i oczyścić plac budowy.

– Pracują Państwo w bardzo
trudnej i często nieprzewidywalnej
materii. Czy ostatnio mieli
Państwo do czynienia z jakimiś
„niespodziankami”?
– Niestety tak. W tym roku mamy dwie
takie sytuacje. W Kołobrzegu morze przerwało groblę, co spowodowało przelewanie się wód morskich do tzw. Eko-Parku.
Prace interwencyjne trwają i kosztem 900
tys. złotych do końca roku wyrwa zostanie
zabezpieczona. Druga świeża sprawa to
Jarosławiec. Po obfitych opadach deszczu

doszło w kilku miejscach do usuwisk na
miejscowym klifie i co ciekawe problem
pojawił się tu nie od strony morza, ale
lądu. Aktualnie prowadzone są badania
geotechniczne, które powinny dać odpowiedź na pytanie gdzie tkwi problem,
co z kolei pozwoli zaplanować konkretne
przedsięwzięcia w tym miejscu.

– Czy w Pana działalności jest
miejsce na współpracę z innymi
organizacjami?
– Urząd jest otwarty na wszelką
współpracę. Bez świata nauki nie da się
precyzyjnie przygotować żadnej nowoczesnej koncepcji. Należy również korzystać z doświadczeń innych instytucji.
Bardzo istotny jest także głos lokalnych
samorządów, których interesów od
20 lat z powodzeniem pilnuje Związek
Miast i Gmin Morskich, w którym nabywałem wiedzę przez 12 lat.

– Dziękuję za rozmowę.
R o zm aw i a ł R . K .

Związek Miast i Gmin Morskich

AMBASADORKI BURSZTYNU

Fot. Patrycja Sołtan

Lidia Popiel
i Monika Richardson
przygotowują
wydawnictwo
popularyzujące szlak
bursztynowy. Wizytę
studyjną z Rzymu
do Gdańska, podczas
której autorki
zbierały materiały
do publikacji,
zorganizował
Związek Miast
i Gmin Morskich przy
współpracy z Biurem
Prezydenta
ds. Promocji Miasta.

Na Bursztynowym Szlaku

L

idia Popiel i Monika Richardson,
ambasadorki bursztynu wyruszyły
16 września z Rzymu w poszukiwaniu śladów starożytnych i współczesnych szlaków bursztynowych.

Rzymski rekonesans
Dzień wcześniej autorki spotkały się
z Elżbietą Krasińską, projektantką biżuterii z bursztynem, która od wielu lat
mieszka i tworzy w Wiecznym Mieście.
Pochodzącej z Sopotu projektantce temat szlaku bursztynowego był zawsze
bliski i przewijał się jako motyw w jej
biżuterii. „Często powtarzałam, że jest
to moja współczesna droga do domu”
– twierdzi Elżbieta Krasińska. Projektantka uczestniczyła w kilku wystawach
i konkursach towarzyszących targom
Amberif. Jedna z jej prac, medalion
z dwóch półkul bursztynu podtrzymujących starożytną monetę rzymską, została wyróżniona. Inspiracją dla
projektantki była daleka droga, którą
pokonywali starożytni Rzymianie, aby
kupić bursztyn. Medalion znajduje się
obecnie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
CZAS MORZA 5(45) grudzień 2010

Włoski projektant
zauroczony bursztynem
Zanim jednak ambasadorki ruszyły na
północ Włoch wzdłuż starożytnego szlaku bursztynowego, spotkały się w Vasto
nad Morzem Adriatyckim (ok. 270 km
od włoskiej stolicy) z Fabrizio Tridentim,
włoskim projektantem biżuterii, który
w 2008 roku zdobył Srebrną Nagrodę
w konkursie Amberif Design Award. Autorki spotkały się z laureatem konkursu
w jego pracowni. W 2008 roku ten włoski projektant zdobył Srebrną Nagrodę za
rzeźbiarski obiekt stworzony ze znalezionych elementów: kawałki bursztynu
zostały wmontowane w zardzewiałe
blaszane pudełko, które – podobnie jak
bursztyn – kryje swoją własną historię
i tajemnicę.

Ku Rawennie
przez Rubikon
Po spotkaniu w Vasto ambasadorki
bursztynu wyruszyły na północ Włoch
do Rawenny. Po drodze odwiedziły Rimini, dziś kojarzone z rzeką Rubikon.
W czasach Republiki Rzymskiej Rubi-

kon był rzeką graniczną między Galią
Przedalpejską a Italią. Obecny bieg tej
rzeki jest trudny do zidentyfikowania,
lecz uważa się, że jest to rzeka Fiumicino, która wpada do Adriatyku na północ
od Rimini. Według Swetoniusza („Żywoty Cezarów”) podczas przekraczania
Rubikonu Juliusz Cezar miał wypowiedzieć słowa: alea iacta est (tradycyjnie
„kości zostały rzucone”, dosł. „kostka
została rzucona”), co miało oznaczać
podjęcie nieodwracalnej decyzji lub
kroku o wielkim znaczeniu. Inne znane
powiedzenie związane z tym wydarzeniem historycznym to „przekroczyć
Rubikon”.

Co ma Rawenna
do bursztynu
Tacyt (55-120 n.e.) opisał zamieszkałe
na wybrzeżu Morza Swebskiego (Bałtyku), obfitującego w bursztyn, ludy (plemiona) Est(i)ów. Wiadomość ta została
potwierdzona w liście króla Ostrogotów
Teodoryka do Estów (Hestów) z VI wieku
n.e. Dlatego ambasadorki bursztynu odwiedziły Rawennę, w której znajduje się
Mauzoleum Teodoryka.
>
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Na Bursztynowym Szlaku
> Następny

Rzymianie przejęli fascynację bursztynem od Greków, dlatego na trasie
podróży Lidii Popiel i Moniki Richardson nie mogło zabraknąć Adrii, która
dała nazwę Adriatykowi. Nad górnym
Adriatykiem, w rejonie ujść dużych
rzek – Padu i Adygi powstały w czasach greckich i etruskich dwa centra
handlowe – Adria i Spina, zajmujące
się nie tylko sprowadzaniem bursztynu
i jego obróbką, ale także dalszą wysyłką cennego ładunku do miast Grecji.
Bursztyn, o którym mowa, pochodził
z wybrzeży Morza Północnego u nasady Półwyspu Jutlandzkiego lub też ze
złóż bałtyckich. Jednak o szlaku bursztynowym, jako o połączeniu handlowym w rodzaju szlaku jedwabnego,
korzennego czy solnego możemy mówić właściwie dopiero w okresie wpływów rzymskich.

Bursztynowa Wenecja
Współczesne szlaki bursztynowe
zaprowadziły ambasadorki bursztynu
z Adrii do Wenecji. Okazuje się, że Bożena Kamińska, trójmiejska projektantka
biżuterii z bursztynem, współpracuje
z Giorgio Bruno, twórcą szkła Murano.
Kiedy Kamińska projektowała kolekcję
Venezia, odwiedziła jego pracownię

Fot. Patrycja Sołtan

przystanek Adria

i przez trzy dni wykonywał on szkła
Murano tak, aby pasowały do przywiezionego przez nią bursztynu. U innego
artysty zamówiono weneckie maski. Tak
powstała jedna z najbardziej interesujących kolekcji pokazywanych w ostatnich
latach na Gali Mody i Bursztynu. Autorki
wydawnictwa spotkały się z Giorgio
Bruno, poznały jego pracownię i techniki wykonywania szkła Murano.

ści jednym z najprężniejszych centrów
rzemieślniczych Imperium Rzymskiego.
Założona w 181 roku p.n.e. jako osada
handlowa, zasłynęła jako miejsce produkcji wyrobów z brązu i szkła. Jednak
do jej prawdziwej sławy i rozkwitu przyczynił się bursztyn przywożony znad
Bałtyku od I wieku naszej ery. Kupcy
rzymscy wyruszali stąd na północ słynnym bursztynowym szlakiem.

Akwilea

Przełęcz HRUŠICA
w Słowenii

Następnego dnia ambasadorki dotarły do Akwilei, która była w starożytno-

W planie podróży nie mogło zabraknąć przełęczy w górach nazywanej
„HRUŠICA AD PIRUM” – rzymskiej stacji
pocztowej powyżej 800 m n.p.m. Było to
jedno z najtrudniejszych miejsc do pokonania na szlaku bursztynowym. Obecnie
znajduje się tam Park Archeologiczny
HRUŠICA, który zwiedziły ambasadorki
bursztynu.

Fot. Patrycja Sołtan

Bursztynowe ślady
na Węgrzech
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Polki na bursztynowym szlaku odwiedziły także Szombathely i Sopron,
węgierskie miasta pełne starożytnych
i bursztynowych śladów. W Szombathely podziwiały zachowany fragment
drogi rzymskiej oraz zwiedziły muzeum,
w którym można podziwiać zabytki z wykopalisk, w tym 18 złotych
Związek Miast i Gmin Morskich

monet rzymskich, znalezionych w rulonie oraz przedmioty wykonane
z bursztynu.

Monika Richardson
o spotkaniu z Fabrizio Tridentim,
włoskim projektantem biżuterii
(fragment roboczego tekstu
do wydawnictwa o szlaku
bursztynowym).

Napis o przezimowaniu
rzymskich legionistów
w Trenczynie
Ostatnim przystankiem na zagranicznej części szlaku bursztynowego był
Trenczyn nad Wagiem. W tym słowackim
mieście na skale pod zamkiem znajduje
się napis rzymski o przezimowaniu oddziału legionistów zimą 179/180 r. Jest

to najbliższy Polsce punkt, gdzie dotarły
wojska rzymskie. Napis na skale znajduje
się obecnie w hotelu Tatra i tylko stamtąd jest widoczny.
Celem ośmiodniowej wizyty studyjnej
ambasadorek bursztynu we Włoszech
było zebranie materiałów do albumu
pod roboczym tytułem„Polki na bursztynowym szlaku”, projektu realizowanego
przez Gdańsk i Kalisz oraz Związek Miast
i Gmin Morskich w ramach Forum Miast
Szlaku Bursztynowego. Tekst pióra Moniki Richardson będzie bogato ilustrowany
fotografiami autorstwa Lidii Popiel. Obie
panie zostały nominowane na ambasadorki bursztynu przez prezydenta Gdańska: Lidia Popiel w 2008 roku, a Monika
Richardson w 2010 roku. Partnerem
wizyty studyjnej była marka samochodów Jeep.
R o b e rt P y t l o s
A u t o r j e s t k o o r d y n at o r e m
p r e z y d e n ta G d a ń s k a
d s . b u r s z t y n u.
CZAS MORZA 5(45) grudzień 2010

W

końcu jesteśmy w komplecie. Mario Arturo Roberto (przewodnik) odpala srebrną strzałę (samochód marki Jeep), Patrycja
(asystentka) instaluje w uszach słuchawki iPoda. GPS, pieszczotliwie nazwany Mariolką, prowadzi nas do willi w nadmorskiej dzielnicy. Właściwie nie widać ludzi, co jest dla nas szokiem po zatłoczonym
Rzymie. Przybywamy na obiad, ale najpierw chwila rozmowy. Fabrizio
jest cichym, skupionym mężczyzną, który ma piękną i rzadką cechę: łagodność w myśli, mowie i geście. Doprasza do rozmowy swojego przyjaciela i tłumacza. Giorgio rzeczywiście mówi świetnie po angielsku, ale
ja staram się wsłuchiwać w prezycyjny włoski Fabrizia: – Artysta jest
jak dziecko, znajduje obiekt i zaczyna się nim bawić, zmienia go i psuje,
topi, tnie i łączy z innymi, które nigdy przedtem nie występowały obok
siebie. To jest natura mojej sztuki, nadawanie nowego kontekstu przedmiotom i materiałom. Ja nie tworzę nic nowego, tylko przekształcam to,
co znajdę tak, żeby stało się moje. Jak dziecko, które lepi z plasteliny to,
co widzi swoją wyobraźnią. Lepię żywicą kawałki papieru, aluminium,
drut, cement i plastik. Czasem robię z tego pierścionki, broszki, czasem
zostawiam w połowie, bo tak wydaje mi się piękne. To, co robię, to doznania zmysłowe, moje picole curiosida. Tak leczę swoją duszę.
Lidia zwraca mi uwagę na muzykę, której słuchamy. W ogóle jej nie
usłyszałam, zajęta rozmową, ale Lidia już czujnie sięga po okładkę płyty.
Claudio Rocchetti, another piece of teenage wildlife. Muzyka eksperymentalna, trochę smyczków, elektroniki, trochę dziwnych wokaliz. Czasem przesterowane, czasem brudne, cisza i jakieś chrobotanie. Ta muzyka idealnie współgra z tym, o czym opowiada Fabrizio. Jego sztuka
to efekt eklektycznych inspiracji, czasem czerpiących z historii kultury,
czasem z najbanalniejszego doświadczenia życia. Obiekty, które tworzy
Fabrizio, trudno nazwać biżuterią. To malutkie rzeźby, instalacje, które
oglądamy rozłożone w geometrycznych układach na desce kreślarskiej
w jego czystym, słonecznym salonie. Podobne dzieła sztuki wystawione są w Rzymie, Padwie, Nowym Jorku. Żona Fabrizia, Saggia, pyta, czy
możemy usiąść do stołu. Proszę o jeszcze chwilę rozmowy o bursztynie.
– Mam problem z przezroczystym bursztynem, nie potrafię go przekształcić. Wolę taki, który bardziej przypomina kamień, chciałbym go
pociąć, ale boję się go zniszczyć, bo zbyt szanuję ten kontekst, który
go stworzył. To materia organiczna, inna od żywicy epoksydowej czy
poliuretanu. Fabrizio jest speleologiem, w Pescarze przewodniczył
Towarzystwu Paleontologicznemu i sporo wie o skarbach, które kryje
ziemia. Z Pescary uciekł przed komercyjnym aspektem swojej pracy. –
Moi klienci chcieli, żebym robił wzory, które im się podobały, a ja nie
potrafiłem. Od pięciu lat mieszkamy w domu Saggii, która opiekuje się
również swoją mamą. Utrzymujemy kontakt ze światem przez internet.
To nam stanowczo wystarcza.
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S T R AT E G I A M O R Z A B A ŁT YC K I E G O
– Dlaczego uczestnictwo
w dorocznej konferencji
poświęconej Strategii Morza
Bałtyckiego, a w szczególności
jej priorytetowi 11,
tzn. transportowi, wzbudziło
Pański niepokój?

Transportowa
izolacja Pomorza?

– Nie tylko mój, bowiem wszystkich
uczestników naszej delegacji, tj. przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Związku Miast i Gmin
Morskich oraz Zarządu Morskiego Portu
Gdańsk S.A. Przypomnę, że konferencja, w której uczestniczyliśmy w Wilnie
6-7 grudnia br. była zorganizowana przez
ministerstwa transportu Szwecji i Litwy
i poświęcona omówieniu prac koncepcyjnych oraz flagowych projektów dotyczących obszaru Morza Bałtyckiego, które
powstały w oparciu o Strategię Morza
Bałtyckiego. Właśnie te prezentacje projektów niemieckiego, szwedzkiego czy
litewskiego nas zaniepokoiły, bowiem
wyraźnie wskazują na omijanie w tych
propozycjach północnego obszaru Polski.
Trudno zakładać, by stało się tak na skutek przypadku czy zbiegu okoliczności.
Zakładam więc, że jest to świadome
dążenie do izolacji – transportowej –
całego północnego obszaru Polski, czyli
szeroko rozumianego Pomorza.

Rozmowa z Alanem
Aleksandrowiczem,
prezesem
Zarządu Gdańskiej
Agencji Rozwoju
Gospodarczego.

– Nie da się to pogodzić
z dążeniem naszych portów
morskich do objęcia znaczącej
roli w obszarze basenu Morza
Bałtyckiego...
– Włożyliśmy ogromny wysiłek
w pokonanie przepaści technologicznej, infrastrukturalnej, jaka nas dzieliła
w stosunku do portów niemieckich czy
holenderskich. Takie inwestycje jak np.
terminal kontenerowy DCT, budowa
Trasy Sucharskiego wraz tunelem pod
Martwą Wisłą, Obwodnica Południowa,
czy budowa połączenia portu lotniczego
z portem morskim są porównywalne
ze zbudowaniem Portu Północnego.
Ponadto powstają terminale do obsługi
innych ładunków. Właśnie ogłosiliśmy
inwestora dla Pomorskiego Centrum
Logistycznego, tj. australijską Grupę
Goodman. Jeżeli dodać do tego bardzo
dobrą w ostatnim czasie koniunkturę
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ładunkową, historycznie dobre położenie geograficzne, budowę autostrady
A-1 i przebudowę drogi S-7 – wszystko
to nakazuje zdyskontować te atuty. Na
poziomie metropolii są to inwestycje na
bardzo wysokim poziomie, ale musimy
to przenieść na poziom wyższy. Dlatego
należy lobbować nasze inwestycje, ich
możliwości, budować klimat zainteresowania wykorzystania tego potencjału,
który z takim trudem stworzyliśmy.
Ze strony polskich decydentów, którzy
powinni się czuć odpowiedzialni za tak
rozumianą promocję i ochronę polskich
interesów konieczna jest w chwili obecnej szczególna aktywność, w zamian
za to skonstatowaliśmy, że powstają

projekty, które skutecznie mogą wyeliminować nas z tej gry rynkowej. Oto na
przykład Litwa, Niemcy i Szwecja bardzo
lobbują – także na wspomnianej konferencji – tzw. zielony korytarz. Jest to
ciąg transportowy kolejowy i drogowy
z niemieckiego portu Sasnitz i tzw. Trójkąta Nordyckiego do Kłajpedy i dalej do
Mińska, czy na Ukrainę, krajów Pribaltiki
i w kierunku Finlandii, wszystko jednak
z pominięciem obszarów Polski północnej, a w tym portów Szczecin, Świnoujście, Gdynia, Gdańsk. Jeżeli nawet
wykorzystywany jest w tym ciągu transportowym obszar wyznaczony przez
takie miasta jak Poznań, Łódź, Warszawa i Białystok, to cała Polska północna
Związek Miast i Gmin Morskich

z naszymi portami morskimi jest pomijana, a wygrywają na tym przecież porty
niemieckie i krajów Beneluksu.

– Trudno jednak czynić np. Litwie
zarzut, że szuka swojego miejsca
choćby w obszarze transportu.
To naturalne i niezbywalne prawo
każdego uczestnika światowego
rynku.
– Zgoda, jednak takie samo prawo przysługuje nam, a zatem musimy
dbać nie tylko o doraźne potrzeby naszej gospodarki, ale także w dłuższej
perspektywie czasowej bronić naszych
interesów. Konferencja w Wilnie nie dostarczyła nam argumentów na rzecz tej
tezy. Korzystając z uczestnictwa w konferencji włączyliśmy się w merytoryczną
dyskusję, akcentując potrzebę uwzględnienia całej Polski w planach dotyczących nowego układu transportowego
Unii Europejskiej. Zarówno Strategia
Morza Bałtyckiego, jak i polityka transportowa Unii Europejskiej (TEN-T) muszą uwzględniać interes całego obszaru
Polski i jego potencjału gospodarczego.
Podkreślaliśmy, że rozwój transportu
należy rozpatrywać w perspektywie
całego Bałtyku, a nie tylko wybranych
odcinków transportowych czy wyselekcjonowanych obszarów.

– W kim upatruje Pan
sojuszników w działaniach
na rzecz przełamania tych
tendencji deprecjonujących
znaczenie i rolę potencjału
szeroko rozumianego Pomorza?

Litewska propozycja sieci transportowej.

– Uważam, że powinna powstać
grupa interesariuszy z udziałem marszałków województw warmińskomazurskiego, kujawsko-pomorskiego,
pomorskiego i zachodniopomorskiego,
portów, z udziałem np. Związku Miast

i Gmin Morskich, czy specjalnych stref
ekonomicznych z tego obszaru, zresztą każde wsparcie, które miałoby się
okazać skuteczne, byłoby pożądane.
Zadaniem tej grupy interesariuszy
byłoby lobbowanie dwóch układów >

szwedzka propozycja korytarza transportowego wschód-zachód.
CZAS MORZA 5(45) grudzień 2010
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Transportowa izolacja Pomorza?
> transportowych: w ramach Trans-Balt
połączenia kolejowego Szczecin-Ełk
oraz drogi S16. Te układy komunikacyjne z jednoznacznym priorytetem dla
ruchu towarowego (a nie pasażerskiego,
co obserwujemy obecnie) uaktywniłby
morskie porty, ale także port w Elblągu, w kontekście ładunków – via nasze
porty – do krajów ściany wschodniej:
Litwy, Ukrainy, i Rosji. Jeżeli poważnie
myślimy o liczącej się roli naszych portów w kontekście dystrybucji ładunków
do naszych wschodnich sąsiadów, te
połączenia są warunkiem podstawowym. Nie jest to jednak przekonanie
powszechne, bowiem w projekcie dotyczącym programu budowy dróg i auto-

strad do 2015 roku przedłożonym przez
rząd do konsultacji społecznych brak
jest w pełnym zakresie realizacji dróg:
S16 (Grudziądz - Ostróda - Olsztyn - Ełk
- Augustów) oraz S6.
Kluczową zatem kwestią wydaje się
pilne wypracowanie podstawowych założeń na poziomie lokalnym, przeniesienie ich na poziom całej Polski północnej,
a następnie spowodowanie, by znalazły
się w kluczowych dokumentach dotyczących inwestycji realizowanych do
2015 roku.

– To oczywiste, że następnym etapem muszą być działania mające na
celu wpisanie tych inwestycji w projekty
składające się na Strategię Morza Bałtyckiego, TEN-T, by w przyszłości wystąpić
o pozyskanie funduszy unijnych na ich
realizację.
Jak więc widać, prace muszą odbyć
się na wielu płaszczyznach, co wymaga
czasu. Jak pokazała konferencja w Wilnie
– inni tego czasu nie tracą, sądzę więc,
że i my nie powinniśmy sobie na to marnotrawstwo pozwolić.

– Nieodzowne jest chyba także
wpisanie tych projektów w unijną
strategię...

– Dziękuję za rozmowę.
R o zm aw i a ł R o m a n K o l i c k i

K on f erencja Z M i G M

Autostrady warunkiem rozwoju
Od wielu lat jednym z głównych tematów, wokół których ZMiGM koncentrował swoją
działalność, jest budowa autostrady Północ-Południe. To w niej oraz pozostałej infrastrukturze
drogowej Związek upatrywał i upatruje szansy na otwarcie portów morskich od strony lądowej
oraz rozwój regionów, na których ta infrastruktura drogowa zostanie zrealizowana.
Ocenie aktualnego etapu budowy autostrady była poświęcona konferencja zorganizowana
przez ZMiGM przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
pn. „Zjawiska społeczne i gospodarcze jako efekt rozpoczęcia realizacji polskiego odcinka A1
Autostrady Północ-Południe”, która odbyła się 18 października br. w Straszynie.

U

Radosław Stępień – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

16

czestników konferencji powitała wójt gminy Pruszcz Gdański
Magdalena Kołodziejczak, podkreślając wagę tego tematu dla mieszkańców gminy, oraz Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor Biura Związku Miast
i Gmin Morskich, wskazując właśnie na
autostrady jako motor rozwoju zarówno
poszczególnych regionów, jak i całego
kraju. Konferencję poprowadził ekspert
ZMiGM Krzysztof Włodarczyk.
Merytorycznym wprowadzeniem do
konferencji było wystąpienie Radosława
Stępnia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który omówił
stan zaawansowania prac nad budową
Związek Miast i Gmin Morskich

Głos zabiera Magdalena Kołodziejczak – wójt gminy Pruszcz Gdański

autostrady i perspektywy zakończenia całego polskiego odcinka. Zwrócił
uwagę na różne aspekty modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz
potrzebę przygotowania się gmin, przez
tereny których przebiega autostrada,
umożliwiającego osiągnięcie optymalnych korzyści. To ważne uzupełnienie
spontanicznie kreowanej aktywności
gospodarczej w takich obszarach jak
sektor usług, turystyka czy ogólnie gospodarka lokalna.
Konferencja umożliwiła przedstawienie różnych aspektów związanych z budową autostrady: od faktograficznych po
społeczne analizy.
Anna Tomczak, dyrektor ds. technicznych i członek Zarządu Gdańsk Transport
Company S.A., przedstawiła analizę
na temat atrakcyjności transportowej
autostrady – natężenie ruchu, stan zaawansowania prac nad odcinkiem Nowe
Marzy–Toruń, a Feliks Pankau, zastępca
dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego omówił wpływ budowy autostrady na zakres zadań samorządu wojewódzkiego. Krzysztof Michalak, wójt
gminy Warlubie, mówił o przyczynach,
dla których gmina Warlubie walczyła
o wybudowanie węzła autostradowego,
a Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy
Pruszcz Gdański i Andrzej Stanuch, burmistrz Pelplina omówili wpływ budowy
autostrady na perspektywy rozwojowe,
trendy w planowaniu przestrzennym,
CZAS MORZA 5(45) grudzień 2010

wartość nieruchomości, budżet i dochody oraz nastroje społeczne w gminach
w sąsiedztwie węzłów autostradowych.
Perspektywy mieszkańców osiedla Rotmanki w kontekście autostrady przedstawiła sołtys Ewa Romik, a przedstawiciel firmy GALEON omówił warunki
i perspektywy prowadzenia działalności
gospodarczej w pobliżu węzłów autostradowych przed i po rozpoczęciu budowy autostrady. Na temat atrakcyjności
inwestycyjnej terenów w sąsiedztwie
węzłów autostradowych na przykładzie
decyzji inwestycyjnych na terenie gminy Pruszcz Gdański wypowiedział się

Waldemar Olejnik, dewelopment manager w Segro Poland, a Iwona Grajewska,
dyrektor ds. pozyskiwania inwestorów
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedstawiła analizy nt. atrakcyjności
inwestycyjnej obszarów węzłów autostradowych z punktu widzenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na
jeden z kluczowych problemów związanych z budową autostrady – wpływ budowy autostrady na atrakcyjność portów
w Gdańsku i w Gdyni wypowiedzieli się
Artur Pawłowski z Zarządu Morskiego
Portu Gdańsk S.A. oraz Jan Lewko z Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
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SEZON ŻEGLARSKI W GDAŃSKU

Otwarcie na morze
i szlaki wodne

W

lutym uczestniczyłem w konferencji „Podstawowe zadania i problemy inwestycyjne
w rozwoju dróg wodnych w obszarze
miasta Gdańska”. Pod tą mało medialną nazwą kryły się jednak interesujące
prezentacje! Przedstawiciele władz
Gdańska opowiedzieli o wieloletnich
planach dotyczących rozwoju dróg
wodnych, w tym o inwestycjach, które
będą realizowane już w 2011 roku –
rozpoczęciu budowy 10 przystanków
dla tramwajów wodnych w rejonie
Motławy, kanału portowego i Martwej
Wisły oraz przystani żeglarskich Żabi
Kruk, Sienna Grobla II i Tamka. Przy
przystaniach zostaną zmodernizowane nabrzeża, strefa brzegowa zostanie
zabudowana pływającymi pomostami
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Podsumowanie ostatniego sezonu żeglarskiego w Gdańsku
można określić jednym zdaniem: w grodzie nad Motławą
nadchodzi czas wielkich zmian, otwarcia na morze i szlaki
wodne. Organizowane tu imprezy żeglarskie nabierają
rozmachu i coraz większego znaczenia. O planowanych
inwestycjach i zmianach mówi się na każdym spotkaniu
i każdej konferencji, ale wreszcie nadszedł dla gdańskich
żeglarzy okres, w którym plany wprowadzane są w życie!
cumowniczymi, stałymi i ruchomymi
oraz pachołami, będą pochylnie do wodowania jednostek pływających, infrastruktura techniczna i ciągi spacerowe
dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Plany inwestycyjne na kolejne
lata to zagospodarowanie nabrzeży
Opływu Motławy dla potrzeb rekreacji

wodnej, kanału Na Stępce dla potrzeb
Mariny Gdańsk, realizacja projektu
„Miasteczko Żeglarskie” na nabrzeżach
Wisły Śmiałej i Martwej Wisły od mostu
wantowego do mostu pontonowego
w Sobieszewie oraz przedłużenie mola
w Gdańsku-Brzeźnie wraz z budową
pomostów żeglarskich.
Związek Miast i Gmin Morskich

Dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego Jerzy Litwin przedstawił nowe
działania Muzeum, w tym placówek terenowych. Opowiedział o budowanym
w sąsiedztwie Żurawia Ośrodku Kultury
Morskiej, który będzie multimedialną
placówką muzealną, z wieloma atrakcjami adresowanymi szczególnie do dzieci
i młodzieży.
Wreszcie nadeszła wiosna, a wraz
z nią 22 maja uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego, połączone z paradą
jachtów na Motławie. Oprócz dużych
jachtów pod Żurawiem zaroiło się od
Optimistów – oczywiście pod żaglami.
Kiedy obok nich przepłynął powoli statek pasażerski, usłyszałem od żeglarzy:
„Kiedy nareszcie będzie można po porcie i po Motławie pływać pod żaglami?”.
Z pewnością warto o tym pomyśleć, jak
bezpiecznie zrealizować ten postulat.
Ciekawą nowością wprowadzoną przez
MOSiR – organizatora imprezy – była
możliwość popłynięcia widzów w krótki
rejs po Motławie i Martwej Wiśle. Miejsca na jachtach zostały błyskawicznie
obsadzone załogami.
Zmiany widać w całym regionie
Gdańska! Polski Klub Morski, rezydujący
w ciasnej marinie przy Twierdzy Wisłoujście urządza nową przystań w Wiślince. Po sąsiedzku kończy się budowa
mariny Stoczni Galeon. Wzdłuż Martwej

Wisły trwa budowa kilku prywatnych
przystani żeglarskich. W 2011 roku w ramach programu „Pętla Żuławska” ruszy
budowa przystani w Błotniku (w pobliżu
śluzy Przegalina) i w Sobieszewie – przy
moście pontonowym. Mostek w Przegalinie, dotychczas uniemożliwiający
żeglugę jachtom z postawionym masztem, będzie w 2011 roku przebudowany
na zwodzony.
Miasto Gdańsk kupiło wystawiony przez syndyka na sprzedaż teren
Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Dzięki
tej inwestycji miejsce to nadal będzie
służyć żeglarzom. Przystanią zarządzać
będzie gdański MOSiR, który fachowo
włada Mariną Gdańsk na Szafarni. Tam
również nastąpią zmiany – w 2011 roku
znikną przystaniowe kontenery, bo całe
zaplecze – bosmanat, toalety, prysznice – będzie zlokalizowane na parterze
pobliskiego apartamentowca. MOSiR
sprawuje także pieczę nad odbudową
„Zaruskiego”. Wiosną przyszłego roku
żaglowiec zacumuje przy nabrzeżu
Muzeum Morskiego i dalsze prace wykończeniowe będą odbywać się już na
wodzie. Pierwszy rejs planowany jest na
lato 2012 roku.
We wrześniu i październiku podziwiałem, jak w imponującym tempie rośnie sopocka Marina, zlokalizowana przy
głowicy mola. Jej otwarcie ma nastąpić
już w maju 2011 roku! Będzie to przystań sezonowa, będącą w stanie przyjąć
około 100 jachtów. Mam nadzieję, że
jej budowa będzie impulsem w rozwoju podobnych przystani na całej Zatoce
Gdańskiej! Szanse na rozwój ma również
maleńka Kuźnica, gdzie w miejscu obecnego nabrzeża planowane jest wybudowanie portu z prawdziwego zdarzenia.
Co prawda, przede wszystkim dla rybaków, ale skorzystają na tym również
żeglarze. Z kolei helscy samorządowcy
przejęli od wojska atrakcyjne tereny nad
Zatoką Gdańską. Czas pokaże, czy skorzystają na tym żeglarze.
Mam nadzieję, że Gdańsk w kolejnych latach utrzyma wodne „tempo
wzrostu” – na czym skorzystają wszyscy
– zarówno żeglarze, turyści, jak i lokalni
przedsiębiorcy.
M at e u s z K u s z n i e r e w i c z
w s półp r a c a : P i o t r S a l e c k i
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Modernizacja
systemu zarządzania
urzędu samorządowego
Pojawiła się szansa
na wdrożenie i certyfikację
systemu zarządzania
w urzędach samorządowych
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
bez konieczności
bezpośredniego angażowania
środków finansowych
z budżetu jednostki
samorządowej. Departament
Administracji Publicznej
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
26 listopada 2010 r.
ogłosił konkurs otwarty
na dofinansowanie
projektów w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki –
poddziałanie 5.2.1 –
„Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej”.

B

eneficjentami końcowymi w tych
projektach są urzędy samorządowe wszystkich szczebli (urzędy
miast, gmin, starostwa powiatowe oraz
urzędy marszałkowskie) i pracownicy
tych urzędów.
Inspiracją do ukierunkowania działań
w celu pozyskania dla urzędów samorządowych środków zewnętrznych na
wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania był jeden z członków Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, który
chciał to uczynić ze środków własnych.
To potrzebne urzędom narzędzie
(system zarządzania jakością) na etapie
jego wdrożenia jest kosztowne. Zatem
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wobec stworzonej przez MSWiA okazji
pozyskania na ten cel środków należy
wykorzystać tę szansę.
Czasu pozostało bardzo mało... Ministerstwo planuje zamknięcie konkursu
z dniem 31.12.2010 r. – wobec planowanych od 1 stycznia 2011 r. znaczących
zmian w zasadach dofinansowania projektów.
Należy mieć zatem świadomość,
że ze względu na tak krótki okres naboru
projektów (26.11. – 31.12.2010 r.), tylko ok. 10% chętnych będzie potrafiło to
zadanie zrealizować.

Jak chcemy to zrobić?
Wnioskodawcą projektu będzie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
w partnerstwie z Polską Izbą Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.
Wspólnie chcemy, aby działania, które będą przedmiotem dofinansowania,
były skierowane przede wszystkim do
urzędów – partnerów Stowarzyszenia
Euroregion Bałtyk, ale też objęły inne,
zainteresowane własnym rozwojem
urzędy samorządowe.
Działaniami naszego projektu planujemy objąć 50 jednostek samorządu
terytorialnego.
Czas realizacji to: maj 2011 r. – grudzień 2012 r.

Co będzie przedmiotem?
W ramach projektu chcemy realizować:
• wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością: ISO 9001
• wdrożenie elementów zarządzania
będących przedmiotem kontroli zarządczej (ustawa o finansach publicznych z dn. 27.08.2009r.):
- zarządzanie ryzykiem,
- samoocenę CAF,

• inne instrumenty wspierające zarządzanie:
- wymiana dobrych praktyk,
- badanie satysfakcji klienta,
• oraz pilotażowe wdrożenie systemu
ePUAP.

Jaki efekt końcowy
dla samorządu?
• Rekonstrukcja istniejących w urzędach systemów zarządzania działalnością urzędu do poziomu uznanego
na świecie jako dobra praktyka zarządzania i potwierdzenie zgodności tej
rekonstrukcji ze standardami światowymi.
• Stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk pomiędzy urzędami
(benchmarking).
• Wdrożenie systemowego, grupowego badania satysfakcji klienta (fundament nowoczesnego zarządzania
w urzędach nie tylko w Polsce, ale i na
świecie) zapewniającego możliwość
porównywania w trybie grupowego,
jednolitego badania.
• Powszechnie znane są trudności
z wdrożeniem w Polsce elektronicznej obsługi klientów – system ePUAP
w praktyce nie może wystartować.
Pilotażowe wdrożenie ePUAP wspierane środkami na ten cel będzie stanowić dobrą bazę dla MSWiA w zakresie praktycznego uruchomienia
tego systemu.
• Zadania związane z kontrolą zarządczą (integracja z ISO 9001, analiza
ryzyka, samoocena) będą służyć do
pełnego zrealizowania zobowiązań
ustawowych, o których wiadomo, że
stan ich wdrożenia pomimo obowiązku stosowania jest znikomy.
Związek Miast i Gmin Morskich

Jakie koszty dla urzędu?
Zgodnie z wytycznymi MSWiA wkład
własny urzędu stanowi 15% kwoty dofinansowania przypadającej na dany
urząd w projekcie.
Jednakże w tej edycji konkursu jako
wkład własny urzędu można zaliczać
wynagrodzenia pracowników urzędów
biorących udział w projekcie (głównie szkolenia). Zatem pieniężny wkład
własny z budżetu urzędu nie będzie konieczny.

Dlaczego takie
partnerstwo?
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion
Bałtyk jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia o utworzeniu Euroregionu Bałtyk. Swoją działalnością przyczynia się
do rozwoju współpracy transgranicznej
na obszarze województw pomorskiego
oraz warmińsko-mazurskiego. Obecnie
liczy 77 członków. Są to gminy, powiaty oraz obydwa samorządy regionalne,
działający jako członkowie wspierający.
Stowarzyszenie od 1999 r. realizuje
projekty na rzecz gmin zarówno jako
wnioskodawca, jak i w partnerstwie.
Realizacja działań w prezentowanym
projekcie to m.in. wypełnienie celów
statutowych Stowarzyszenia, ale też
wzmocnienie roli Stowarzyszenia jako
organizacji inicjującej potrzeby urzędów
i to na niezwykle korzystnych dla gmin
warunkach finansowych.

PIHZ jest akredytowaną w Polskim
Centrum Akredytacji (Certyfikat akredytacji AC 070) organizacją certyfikującą
systemy zarządzania. PCA jest członkiem
IAF – co oznacza, że certyfikaty PIHZ
z logo IAF i PCA są uznawane na całym
świecie.
Specjalizujemy się w certyfikowaniu jednostek działających w obszarze
publicznym. Na naszej liście referencyjnej znajduje się ponad 180 urzędów
samorządu terytorialnego wszystkich
szczebli.
Nasze wieloletnie doświadczenie
we współpracy z jednostkami działającymi w obszarze publicznym stawia nas
w pozycji lidera wśród jednostek certyfikujących ten obszar.
Jednakże nasze działania na rzecz
tego sektora nie ograniczają się tylko do
działalności komercyjnej w zakresie certyfikacji.
Już w 2005 roku PIHZ zainicjowała
powstanie Forum Pełnomocników Administracji Publicznej, którego celem jest
wymiana dobrych praktyk pomiędzy
urzędami. Przykładami obszarów zainteresowania są też badanie satysfakcji
klientów, integracja systemu kontroli
zarządczej z systemem ISO 9001.
Reagujemy również na inne zgłaszane
przez naszych klientów – urzędy problemy – dlatego też, w związku z sformuowanym na Forum wnioskiem PIHZ koordynuje prace nad integracją wymagań
kontroli zarządczej i ISO 9001.

Od 2008 r. PIHZ uczestniczy w konkursach ogłaszanych przez MSWiA
(w których beneficjentem końcowym/
grupą docelową są JST) – do tej pory
jako wykonawca, wyłoniony w drodze
przetargu.

Reasumując:
Wykorzystanie takich narzędzi jak:
ISO 9001, analiza ryzyka, samoocena,
badanie satysfakcji klienta, wymiana
dobrych praktyk bez wątpienia podnoszą na wyższy poziom jakość systemu,
co przekłada się na podniesienie jakości
świadczonych przez urząd usług.
Koszt przystosowania, wdrożenia
takich narzędzi jest znaczny i w wielu
przypadkach przekracza możliwości finansowe urzędów samorządowych.
Zatem warto skorzystać z możliwości
sfinansowania tego przedsięwzięcia bez
angażowania własnego budżetu.
Ponadto muszą mieć Państwo świadomość, że certyfikowany system zarządzania jakością w celu utrzymania
jego ważności (certyfikaty są wydawane
na 3-letni okres) wymaga corocznego
nadzoru sprawowanego przez uznaną,
zewnętrzną organizację certyfikującą.
W przypadku zainteresowania naszym projektem, w sprawie szczegółów
prosimy o kontakt do Jolanty Wojtynowskiej – dyrektora marketingu PIHZ Certyfikacja: 58 661 08 01, e-mail: jolanta.
wojtynowska@pihz-certyfikacja.pl

C z y t e l n i ko m i s y m p a t y ko m „C z a s u M o r z a ”
z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2011 Roku
dużo pogody ducha
i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności,
radości z każdego poznanego dnia
o r a z s a t y s f a k c j i z d ą ż e n i a d o s t a w i a n y c h s o b i e c e l ó w,
a także czasem ich osiągania
życzy
r e d a kc j a „C z a s u M o r z a ” .
CZAS MORZA 5(45) grudzień 2010
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G da ń sk Ś wiatow ą S to l ic ą B ursztynu

Zainteresowanie W
w Lyon
W dniach 2-8 listopada 2010 r. na zaproszenie konsula
generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie
Wojciecha Tycińskiego w centrum wystawienniczym
Espace Albert Camus w Bron koło Lyonu została zaprezentowana
wystawa „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu”.

ystawa jest przenośną, nowoczesną ekspozycją, na której
zaprezentowane zostały zbiory
Muzeum Bursztynu w Gdańsku oraz biżuteria i naturalne okazy bursztynu z kolekcji gdańskich bursztynników, tj. odmiany
barwne, naturalne formy, bryły, inkluzje,
obiekty archeologiczne pochodzące z XIX
i XX wieku. Nie zabrakło także przykładów
sztuki ludowej oraz prac znanych mistrzów współczesnej sztuki bursztynniczej:
Mariusza Drapikowskiego, Lucjana Myrty
i Bogdana Mirowskiego. Walory surowca
bursztynowego we współczesnej sztuce
użytkowej zaprezentowane zostały na fotografiach obiektów użytkowych i biżuteryjnych gdańskich twórców oraz biżuterii
artystów polskich i zagranicznych.
Unikalne przedmioty, wykonane przez
gdańskich bursztynników i jubilerów specjalnie na potrzeby wystawy cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem wszystkich
obecnych.
Organizatorami wystawy byli: Biuro
Prezydenta Miasta ds. Promocji Miasta
Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Konsulat
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Oddział Muzeum Bursztynu, Krajowa Izba
Gospodarcza Bursztynu oraz Związek Miast
i Gmin Morskich.

Dni Gdańska w Nicei
W dniach 21-23 października
2010 odbyły się Dni Gdańska
w Nicei, poświęcone 30-leciu
podpisania Porozumień
Sierpniowych w Gdańsku.

B

ogaty w wydarzenia program
uświetniła obecność eurodeputowanego Jarosława Wałęsy, polskich
i francuskich dyplomatów, wiceprezydenta
naszego miasta oraz wybitnej gdańskiej
pianistki młodego pokolenia.
Nicea i Gdańsk mają wspólny, lecz mało
znany epizod w historii końca XX wieku.
Gdy w 1983 roku minęły trzy lata od podpisania Porozumień Sierpniowych, władze Nicei postanowiły nadać jednej z ulic
nazwę bulwar Lecha Wałęsy, w sąsiedztwie bulwaru Stalingradu. Po 30 latach,
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w miejscu poświęconym swojemu ojcu,
Jarosław Wałęsa uczestniczył w odsłonięciu pamiątkowej tablicy, upamiętniającej
podpisanie gdańskich porozumień.
Symboliczne znaczenie miało także
odsłonięcie popiersia Jana Pawła II, gdyż
w pobliskim mieście Montpellier postanowiono niedawno wznieść pomnik... Leninowi. Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska stojący na czele gdańskiej
delegacji, zażartował: „Władze Montpellier mogły zwrócić się do nas. Lech Wałęsa
pracował, paradoksalnie, w Stoczni im. Lenina. Być może znaleźlibyśmy jeszcze kilka
jego pomników?”.
Centralnym punktem Dni Gdańska
w Nicei był koncert chopinowski w Operze z udziałem pary młodych pianistów.
Tamara Niekludow, studentka Akademii
Muzycznej w Gdańsku, zebrała burze okla-

sków i liczne komplementy, w tym dyrektora Opery. W przerwie koncertu goście
podziwiali wyjątkową wystawę bursztynu, podróżującą po Europie pod nazwą
„Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu”,
która pozostała w Nicei do 31 października. Unikalne przedmioty wykonane przez
gdańskich bursztynników i jubilerów specjalnie na potrzeby wystawy wzbudziły
powszechny zachwyt wszystkich obecnych. Uroczystość, podczas której Jarosław
Wałęsa odebrał w imieniu ojca medal
okolicznościowy, uświetniła obecność
ambasadora RP we Francji Tomasza Orłowskiego, francuskiego ministra gospodarki i mera Nicei Christiana Estrosi, konsula generalnego RP w Lyonie Wojciecha
Tycińskiego oraz konsula honorowego RP
w Nicei i współorganizatora koncertu i wystawy Micheła Forkasiewicza.
Związek Miast i Gmin Morskich

G da ń sk Ś wiatow ą S to l ic ą B ursztynu

Wystawa w Senacie RP
Na zaproszenie marszałka
Senatu RP Bogdana
Borusewicza, 24 listopada
2010 roku w gmachu Senatu
RP odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy „Gdańsk
– Światową Stolicą Bursztynu”,
zorganizowanej z inicjatywy
prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza. Wystawa została
udostępniona zwiedzającym
w dniach 22.11. - 9.12. br.
i cieszyła się dużym
powodzeniem. Została uznana
za jedną z ciekawszych
ekspozycji pokazywanych
w Senacie RP.

Na

wystawie „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu”
można było oglądać fotogramy cennych obiektów z bursztynem, zarówno naturalnych brył i inkluzji, jak i ozdób oraz sztuki użytkowej.
Współczesne przykłady obróbki tego
wyjątkowego kamienia zostały pokazane na wystawie towarzyszącej „Nasz
bursztyn”, na którą składają się doko-

nania artystów plastyków zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Twórców Form Złotniczych. Zaprezentowała ona bardzo
różnorodne podejście do bursztynu
oraz wiele możliwości, jakie niesie ze
sobą jego użycie.
W uroczystości otwarcia wystawy
oprócz senatorów udział wzięli prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, ambasadorka bursztynu Monika Richardson

oraz zaproszeni goście. Wystawa była
udostępniona dla zwiedzających przez
dwa tygodnie.
Organizatorami ekspozycji byli Biuro
Prezydenta ds. Promocji Miasta Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Oddział Muzeum
Bursztynu, Krajowa Izba Gospodarcza
Bursztynu oraz Związek Miast i Gmin
Morskich.

Fot. Kancelaria Senatu /Archiwum Senatu/ Michał Józefaciuk
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T U RYS T Y KA N I E Z N A G R A N I C

Po roku… Czasu na Bałtyk

25 sierpnia 2009 roku w Mielnie odbyła się konferencja
„Czas na Bałtyk – wyzwanie dla regionu”. Uczestniczyli
w niej przedstawiciele większości gmin nadmorskich
od Wolina aż po Krynicę Morską. „Czas na Bałtyk”
to inicjatywa, której głównym celem była wspólna
reklama i promocja nadmorskich miejscowości.

Na

efekty konferencji nie trzeba było czekać długo. Już
w październiku podczas największych w Polsce targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu podpisany
został list intencyjny o współpracy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego w ramach kampanii „Czas na
Bałtyk”, promującej atrakcje polskiego
wybrzeża.
– Wspólnie promując największe
nadmorskie atrakcje naszych regionów
udowadniamy, że turystyka nie zna granic – mówi marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk. – Łatwiej i lepiej jest też budować pozytywny
wizerunek polskiego wybrzeża współpracując niż rywalizując ze sobą. Skorzystają
na tym zarówno turyści, do których dotrze bardziej urozmaicona, kompleksowa
oferta wypoczynku nad polskim morzem,
jak i mieszkańcy naszych województw
utrzymujący się z turystyki.
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List intencyjny o współpracy promocyjnej podpisali w Poznaniu przedstawiciele samorządów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, Polskiej
Organizacji Turystycznej oraz regionalnych organizacji turystycznych.
Koordynacją akcji zajęły się wspólnie
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, przy
wsparciu marszałków obu województw.
Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
Polska Organizacja Turystyczna. Dzięki
współdziałaniu i partycypacji finansowej ponad 20 lokalnych samorządów
oraz samorządów województw budżet
kampanii wyniósł ponad 800 tys. zł.
Nadbałtyckie kurorty i uzdrowiska są
tak samo atrakcyjne jak miejscowości
wypoczynkowe w górach. Turyści mogą
wypoczywać tutaj przez cały rok, a nie
tylko przez dwa miesiące wakacji – to

główne założenia kampanii reklamowej
„Czas na Bałtyk”.
W projekcie wzięło udział 21 gmin
oraz samorządy obu województw. Akcja podzielona została na trzy główne
etapy:

I etap: Zimowe plaże akcji
Czas na Bałtyk
W lutym 2010 roku na stokach narciarskich Hawrań w Jurgowie i Relaks
w Karpaczu można było spotkać plażowiczów opalających się na bałtyckich
plażach. Jako, że temperatura nierzadko
sięgała -18 stopni, widok był ogromnym
zaskoczeniem dla narciarzy.
W ten niekonwencjonalny sposób zainaugurowana została kampania Czas na
Bałtyk, propagująca aktywny wypoczynek nad polskim morzem.
Dla narciarzy była to jedyna okazja
do np. sfotografowania się z nartami
na... bałtyckiej plaży w zimowej scenerii polskich gór. Z plaży w Jurgowie rozciągał się piękny widok na panoramę
Tatr, a w Karpaczu na dostojny masyw
Śnieżki. Uczestnicy tego wydarzenia
otrzymywali od plażowiczów kupony
konkursowe (tzw. BeachPass’y), które uprawniały do wzięcia udziału
Związek Miast i Gmin Morskich

w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami
(m.in rodzinne wczasy nad Bałtykiem
w luksusowych ośrodkach wypoczynkowych). Samych karnetów konkursowych rozdano kilkanaście tysięcy,
a liczbę odwiedzających szacuje się
na jeszcze większą. Natomiast nagrodami w organizowanych co kilka dni
minikonkursach na stoku były karnety narciarskie i gadżety związane swą
symboliką z polskim morzem.
Sukcesem stał się także zaplanowany
przez pomysłodawcę akcji – Agencję
Promocji Miast i Regionów – jej wymiar
medialny. Wirusowy film zamieszczony
na YouTube w ciągu jednego tygodnia
obejrzało ponad
25 tysięcy internautów. Newsy,
relacje, fotoreportaże z zimowych
plaż ukazały się
w kilkudziesięciu
tytułach, stacjach
i portalach, w tym
w czołowych polskich
mediach
np: TVN (główne
wydanie Faktów),
Polsat (główne
wydanie Wydarzeń), TVP1 (Teleexpress) i wiele
innych,
dając
ekwiwalent reklamowy ok. 2,5 mln
zł. Akcja w górach
będąca elementem kampanii „Czas na
Bałtyk” została nagrodzona prestiżową
nagrodą Polskiego Konkursu Reklamy
KTR 2010.

II etap: Bałtyk , przywieź
własne wspomnienia
Drugi etap kampanii rozpoczął się
kampanią outdoorową w sześciu największych polskich miastach, działania
wzmocniono reklamą w warszawskim metrze, oraz kampanią TV w sieci
McDonald’s. Wybrana koncepcja graficzna okazała się na tyle inspirująca, że pozwoliła zorganizować zbieżne z outdoorem działania ambientowe:
W maju na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie ustawiono instalację
wielkich „bałtyckich” okularów. WszystCZAS MORZA 5(45) grudzień 2010

kich spragnionych plażowania, a jednak
„uwięzionych” na majówkę w stolicy
zapraszano, by na chwilkę zwolnić, odpocząć, wylegując się na leżaku, a zarazem posłuchać odgłosów morza i poznać
atrakcje kilkudziesięciu nadmorskich
miejscowości. Na wszystkich łasuchów
czeka ponadto darmowa wata cukrowa,
bo jak nad morzem, to przecież bez pysznych przekąsek się nie obejdzie! Filmy
prezentowane na ekranach LCD pozwoliły
na wirtualny spacer brzegiem morza oraz
po nadmorskich deptakach i pomogły
podjąć decyzję, gdzie spędzić tegoroczne wakacje. Równolegle z warszawską
akcją w Krakowie, Katowicach, Poznaniu,

Bydgoszczy i Toruniu znaleźć można było
nasze wielkie okulary i fotografów, którzy
wykonywali ciekawe pocztówki i zapraszali nad morze. Z nakręconych na potrzeby akcji filmów z nadmorskich miejscowości w serwisie You Tube, stworzono
wirtualny spacer po polskim wybrzeżu.

III etap: Mikołaj na plaży
Turyści odwiedzający w sierpniu jedną z 23 plaż nad Bałtykiem mieli okazję
spotkać tam niezwykłego plażowicza
– Mikołaja! Na plenerowych stoiskach
Mikołajowi relaksującemu się w spa towarzyszyły osoby uprawiające np. narciarstwo biegowe.
Postaci te były żywą ilustracją możliwości aktywnego spędzania czasu, jakie
wiążą się z ofertą wypoczynku nad pol-

skim morzem w zimie, a więc poza tradycyjnym okresem urlopowym. Stworzenie
namiastki zimowej, nadbałtyckiej plaży
w środku lata miało pokazać Polakom, że
Bałtyk to idealne miejsce na relaks o każdej porze roku, oferujące wiele atrakcji.
– Letnie wakacje, gdy plaże pełne są
wczasowiczów, to doskonała okazja, by
pokazać i przekonać tych wszystkich wiernych niepowtarzalnej atmosferze Bałtyku
turystów, że polskie morze – wbrew powszechnym skojarzeniom – jest atrakcyjne także zimą, czego wiele osób po prostu
nawet nie przypuszcza – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Narciarstwo biegowe, snow
-kiting czy bogata
oferta ośrodków
spa to tylko niektóre
możliwości aktywnego wypoczynku nad morzem,
poza tradycyjnym
sezonem i to za
znacznie atrakcyjniejsze ceny – dodaje Władysław
Husejko, marszałek województwa
zachodniopomorskiego.
Plażowe instalacje stworzone
były z wykorzystaniem scenografii
budującej nastrój
zimowej plaży oraz
rekwizytów, typowych zarówno dla nadmorskiego wypoczynku, jak i sportów zimowych. Mikołaj wystąpił w tradycyjnym
czerwonym kostiumie, a w przerwach
relaksującego masażu w spa nie odmówi
sobie kilku szusów na nartach biegowych
po... piasku. Atrakcją plenerowych stoisk
były także stanowiska fotograficzne, gdzie
odwiedzający mogli zrobić sobie zdjęcia.
Fotografia w scenerii zimowej bałtyckiej
plaży to prawdopodobnie jedna z najbardziej nietypowych pamiątek z letniego
urlopu nad morzem. Do dyspozycji turystów zainteresowanych ofertą nadmorskich miejscowości byli przedstawiciele
lokalnych informacji turystycznych, którzy
byli najlepiej zaprezentować atrakcje nadbałtyckich kurortów.
K r y s t y n a H a r t e n b e r g e r - Pat e r
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W ładca S kandynawii i  P omorza

W Darłowie odsłonięto
pomnik Eryka Pomorskiego
Podczas Dni Darłowa
z okazji osiemdziesięciolecia Muzeum
w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie
odsłonięto naturalnej wielkości
statuę z brązu króla Eryka Pomorskiego
– średniowiecznego władcy Skandynawii
i księcia Pomorza Zachodniego.

R

zeźba króla stanęła na dziedzińcu
w gotyckiej wnęce bramy darłowskiego zamku, w którym urodził
się w 1382 i zmarł w 1459 roku książę
pomorski i władca trzech królestw: Danii, Szwecji i Norwegii połączonych unią
kalmarską.
Autorem projektu rzeźby jest artysta
i kustosz zamku Konstanty Kontowski.
Fundatorem spiżowej statuy jest Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie, który
w ten szczytny sposób zainaugurował
obchody 65-lecia powstania Bałtyckiego
Banku Spółdzielczego w Darłowie. Koszty wykonania projektu rzeźby pokrył
darłowski samorząd. Jerzy Buziałkowski
– dyrektor Muzeum w Zamku Książąt
Pomorskich – wyraził nadzieję, że rzeźba będzie nie tylko atrakcją turystyczną,
ale przede wszystkim wspomnieniem
i uhonorowaniem władcy, który w Darłowie stawiał pierwsze kroki i tu dokonał
żywota. Pomnik odsłonili Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa i Ryszard
Mroziński – dyrektor Bałtyckiego Banku
Spółdzielczego w asyście Konstantego
Kontowskiego – twórcy rzeźby.
Eryk Pomorski (Bogusław) syn księcia
Warcisława VII i Marii meklemburskiej
urodził się w 1382 w zamku swego
dziadka Bogusława V. W wieku 7 lat
został usynowiony przez królową Danii
i Norwegii Małgorzatę. W roku 1397 został koronowany w Kalmarze na władcę
trzech królestw: Danii, Szwecji i Norwegii. Do niego należały także ziemie
Finlandii, Islandii, Wysp Owczych i Grenlandia. Z ważniejszych jego dokonań
należy wymienić przeniesienie stolicy
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Danii z Roskilde do
Kopenhagi,
nadanie praw miejskich i przywilejów handlowych
dla
Landskrony,
Viborgu,
Malmö
i Helsingør, budowa
licznych zamków,
twierdz, klasztorów i kościołów,
wprowadzenie ceł
w Sundzie, dzięki
czemu Kopenhaga
bogaciła się przez
setki lat. Przez całe
życie
realizował
ideę
Dominium
Maris Baltici. Nie rozumiało go szwedzkie duchowieństwo
i magnateria, którzy
zerwali unię kalmarską.
Walczył z monopolem handlowym
Hanzy, proponował
królowi Władysławowi Jagielle połączenie unii polsko-litewskiej z unią
państw kalmarskich. W Jerozolimie założył zakon Rycerzy od Gwoździ Chrystusa. Przez pół wieku dbał o losy Pomorza
Zachodniego. Pierwszą jego żoną była
Filippa, córka króla Anglii Henryka IV
zmarła w 1430, a drugą Dunka Cecylia,
którą poślubił w Darłowie. Ten wysoki
(190 cm) przystojny władca zwany ce-

sarzem Północy i ostatnim wikingiem
Bałtyku ostatnie 10 lat swego długiego życia spędził w darłowskim zamku, który rozbudował i umocnił. Zmarł
w 1459 i został pochowany w kościele
Mariackim w Darłowie.
L e s z e k Wa l k i e w i c z
Związek Miast i Gmin Morskich

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.

Łukasz Czechowski – radny

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
Zdzisław 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

