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Pracowita kadencja
– nowe wyzwania
Rozmowa z prezesem Związku Miast i Gmin Morskich
Andrzejem Bojanowskim, wiceprezydentem Miasta Gdańska.
– Minione cztery lata
w Związku Miast i Gmin
Morskich to wyraźny proces
ewolucji działalności Związku.
Jaki rodzaj aktywności
uważa Pan za szczególnie
ważny dla rozwoju ZMiGM?
- Ta najbardziej charakterystyczna
forma – wewnętrzna dyskusja – była
naturalną płaszczyzną nie tylko wymiany poglądów, spostrzeżeń, ale i artykułowania opinii Związku w stosunku
do określonych problemów. Doszliśmy
jednak do wniosku, że niezbędna jest
profesjonalizacja formułowania naszego stanowiska, zwłaszcza w przypadku szczególnie trudnych problemów,
z którymi mają do czynienia nasze
gminy i miasta. Dlatego zwróciliśmy
się z propozycją współpracy do autorytetów w zakresie tej problematyki,
która nas szczególnie interesowała.
Dążąc do zachowania równowagi
między akademickimi metodami rozwiązywania problemów i praktyką
staraliśmy się pogłębić naszą wiedzę
poprzez sięgnięcie do konkretnych
przykładów, w tym rozwiązań i praktyki różnych ośrodków z zagranicy. Tak
było w przypadku problematyki związanej z ochroną brzegów morskich,
komunalizacją portów czy rozwojem
ekoturystyki.
Nie deprecjonując zatem żadnej
z tych form działalności, jesteśmy
głęboko przekonani, że bez naszej
aktywności zewnętrznej, bez udziału
w pracach Związku profesjonalistów ze
świata nauki, praktyków z różnych sfer
gospodarczych, w tym także światowych – nie ma możliwości kreowania
procesów, które leżą w polu zainteresowania Związku.
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– Jaką rolę wyznacza sobie
Związek wobec swoich członków?
- Pewne zadania, takie jak konsolidacja, wspólnota reprezentacji interesów, solidarna koegzystencja dużych
i małych podmiotów są zadaniami
oczywistymi. Staramy się także wywiązać z roli kreatora, reżysera i organizatora przedsięwzięć, które w różnych formach można przeprowadzić

tego – deklarujemy gotowość pomocy
Związku w przeprowadzeniu tej operacji. Jest jednak jeden warunek niezbędny – beneficjent, czyli gminy, miasta,
musi być tym zainteresowany. Pozytywnym przykładem takiej działalności jest projekt „e-urząd” realizowany
w Gniewinie, dotyczący innowacyjnego wdrożenia informatycznych narzędzi do poprawy pracy urzędu.
Myślę również, że przykład Gdańska
wskazuje także na możliwości tkwiące
w budowie dobrych relacji ze Związkiem. Wkładamy dużo wysiłku w możliwie szeroki przepływ informacji, licząc,
że członkowie Związku aktywnie włączą
się w te tematy.

– Z tą aktywnością członków
różnie jednak bywało?

Ekoturystyka Pomorza,
Warmii i Mazur wobec
doświadczeń holenderskich
to jeden z międzynarodowych
projektów zrealizowanych
przez ZMiGM
w wymiarze zainteresowanego miasta
czy gminy. Jeżeli Związek wykorzystuje
fundusze Unii Europejskiej do przeprowadzenia konkretnych przedsięwzięć,
to nie tylko realizujemy określone cele,
ale pokazujemy, że sięgnięcie po te
fundusze jest po prostu możliwe. Mało

- Rzeczywiście. Dlatego chcemy ten
problem przezwyciężyć, wykonując pracę w wielu obszarach. Z jednej strony
– z zauważalnymi pozytywnymi efektami – staramy się wyeliminować zakorzenione antagonizmy między różnymi
częściami naszego Wybrzeża. Rozbudowujemy także zakres zadań publicznych,
takich jak turniej piłki nożnej, konkurs dla
młodzieży szkolnej, czy wystawa bursztynu. Liczymy również na aktywność
nowo wybranych przedstawicieli miast
i gmin, będących członkami Związku
oraz nowych członków ZMiGM, bowiem
Związek nie tylko podwoił swój budżet,
ale i ilościowo powiększył się. To przekonujące dowody na to, że idea istnienia
Związku ma nadal rację bytu, a więc
warto w nim aktywnie uczestniczyć...
W ramach promocji Związku chcemy
zorganizować spotkanie, na które nasi
delegaci zaproszą burmistrzów, wójtów
i prezydentów z reprezentowanych przez
Związek Miast i Gmin Morskich

siebie gmin i miast. Sądzimy, że to interesujący, a wcześniej niewykorzystywany sposób propagowania nie tylko idei
Związku, ale i praktycznej, konkretnej
jego działalności. Przewidujemy także
powołanie dwóch komisji roboczych
– do spraw turystyki i energetyki –
z udziałem przedstawicieli gmin. Mamy
nadzieję, że taka praktyka nie tylko zbliży gminy do Związku, ale efektywność
naszej pracy na rzecz naszych członków
będzie większa niż dotychczas.

– Trudno nie zauważyć, że
w ostatnich latach Związek coraz
bardziej przełamuje w swojej
działalności pewne stereotypy,
z którymi kojarzony był przez
wiele minionych lat.
- Realizowane zadania to nie zawsze
musi być coś szczególnie nowego, bowiem jeśli staramy się wypełnić rolę
Ministerstwa Infrastruktury, uczestnicząc w pracach studialnych dotyczących
budowy sieci dróg, ładu logistyczno-transportowego w obszarze Polski
związanych z Morzem Bałtyckim, to łatwo wskazać na konotacje z wcześniejszą
działalnością Związku na rzecz budowy
autostrady A1. Wkraczamy jednak także
na zupełnie nowe obszary – np. bogatą
problematykę związaną z energią. Polska północna to swoista pustynia energetyczna, którą można zagospodarować
nie tylko budową elektrowni jądrowej,
ale wieloma innymi źródłami energii.
Mam na myśli choćby odnawialne źródła energii, a w tym kontekście szansę
na przeprofilowanie przemysłu stocz-

Za niezwykle istotne
zadanie uznajemy
budowę szerokiego frontu
współpracy sfery publicznej,
naukowej, uniwersyteckiej
i gospodarczej. Tylko
taka współpraca stwarza
gwarancję intensywnego
rozwoju naszych regionów.
Dotychczasowa praktyka
zasadzona na indywidualnych
inicjatywach, działaniach
musi budzić niedosyt.
CZAS MORZA 1(46) marzec 2011

A ndrzej B ojanowski , prezes Z M i G M :
„ B ez naszej aktywności zewn ę trznej, bez u dział u w pracac h Z wi ą zk u
profesjonalist ó w ze świata na u ki , praktykó w z r ó ż nyc h sfer
gospodarczyc h , w tym tak ż e światowyc h – nie ma mo ż liwości
kreowania proces ó w, kt ó re le ż ą w pol u zainteresowania Z wi ą zk u. ”

niowego – zarówno szczecińskiego, jak
i trójmiejskiego, a także ze środkowego
Wybrzeża. Jesteśmy zwolennikami tego
kierunku rozwoju gospodarczego, wiążąc z nim napływ inwestorów, a w procesie budowy tego potencjału – co jest

dla nas szczególnie ważne – niezwykle
istotną rolę widzimy dla polskich przedsiębiorstw. Dlatego akcentujemy potrzebę przełamywania pewnych barier i mitów związanych choćby z programem
„Natura 2000”.
>

W pracach nad nowym kształtem Ustawy o portach
Związek korzysta z pomocy ekspertów – na zdj. Wiesław Kamiński,
prof. Zdzisław Brodecki, prof. Henryk Ćwikliński
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> – Na czym jeszcze Związek skupi

się w najbliższym czasie?

- Bez wątpienia kontynuować będziemy takie tematy jak komunalizacja
portów wraz ze zmianą modelu zarządzania, budowa rurociągu Nord Stream,
walka o przywrócenie zerowego podatku VAT w usługach portowych na rzecz
utrzymania konkurencyjności polskich
portów w obrocie wewnątrzwspólnotowym, czy konkurs dla młodzieży
szkolnej „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”. Rozwijamy współpracę z Fundacją Gdańską zarówno w kontekście
odbudowy żaglowca „Generał Zaruski”,
jak i przeniesieniu doświadczeń związanych z żeglarskim projektem naszego
olimpijczyka Mateusza Kusznierewicza,
realizowanym w 2010 roku w Gdańsku,
na inne gminy. Związek uczestniczy
w narodowym konkursie ekologicznym.
Realizowany będzie także m.in. projekt
dotyczący szkoleń dla samorządowców
czy zarządzania siecią marin. Przygotowujemy się również do wykorzystania
funduszy Unii Europejskiej, tym razem
w kontekście mniejszych projektów. Jak
pokazało doświadczenie – członkowie
Związku nie potrafili skupić się wokół
jakiegoś wspólnego projektu rzędu 500
tys. euro, więc może uda się uruchomić
mniejsze projekty dla poszczególnych
członków.
Za niezwykle istotne zadanie uznajemy budowę szerokiego frontu współpracy sfery publicznej, naukowej, uniwersyteckiej i gospodarczej. Tylko taka
współpraca stwarza gwarancję inten-
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Holenderskimi doświadczeniami w obszarze ekoturystyki
dzielił się z uczestnikami międzynarodowej konferencji Yoram KRozer

sywnego rozwoju naszych regionów.
Dotychczasowa praktyka zasadzona na
indywidualnych inicjatywach, działaniach musi budzić niedosyt.

– Jakie inne obszary wymagają
Pana zdaniem intensyfikacji
działań ze strony Związku?
- Jeśli wcześniej mówiłem o współpracy sfery publicznej, naukowej czy
gospodarczej, to należy to odnieść
także do budowy spójnej gospodarki
morskiej obejmującej transport, przemysł czy turystykę. Nie udało się nam
dotychczas osiągnąć zadowalających
efektów w tym zakresie – usilne próby
trzeba więc nadal podejmować. Dlatego
podjęliśmy np. inicjatywę koordynacji
działań mających na celu wypracowa-

nie wspólnego produktu turystycznego
pn. Szlakiem Latarni Morskich. W marcu
zorganizowaliśmy wspólnie z Pomorską Organizacją Turystyczną spotkanie
w Darłowie, na którym przedstawiciele
interesariuszy latarni morskich dyskutowali o możliwościach zbudowania
interesującego projektu obejmującego
całe polskie Wybrzeże. Uważam także za
nieodzowną intensyfikację prac na rzecz
rybołówstwa czy zintegrowanej turystyki bałtyckiej. Jak więc widać, miniona
kadencja upłynęła pod znakiem realizacji
wielu zadań, ale i w nadchodzącym czasie pracy przed Związkiem Miast i Gmin
Morskich ogromnie dużo.

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

Związek Miast i Gmin Morskich

W  ramac h kons u ltacji P rogram u B u dowy D r ó g

Porty potrzebują dróg
– mówi ZMiGM
Związek Miast i Gmin Morskich zawsze wiele uwagi poświęca infrastrukturze
transportowej Polski, upatrując w niej jeden z głównych warunków dostępu do portów
morskich. Akcesja do Unii Europejskiej, fundusze wspólnoty kierowane na wyrównanie
warunków rozwojowych krajów członkowskich upoważniały do optymizmu w ocenie
poprawy infrastruktury dostępu do portów od strony lądu. Dlatego Związek Miast i Gmin
Morskich z dużym niepokojem przyjął informację o zamierzonym ograniczeniu planów
budowy dróg mających istotne znaczenie dla regionu nadmorskiego. Wyrazem tego
niepokoju był m.in. list skierowany na ręce premiera Rzeczypospolitej Polskiej
Donalda Tuska, którego treść zamieszczamy poniżej. Publikujemy także odpowiedź,
którą przesłano z Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury.
Pan
Donald Tusk
Premier
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Premierze,
Związek Miast i Gmin Morskich z uwagą zapoznał się z projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015
zaprezentowanego w ramach konsultacji społecznych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Poniżej pozwalam sobie przedstawić uwagi do Programu
z nadzieją, że zostaną one uwzględnione w dalszych pracach
nad tym dokumentem.
Z analizy Związku wynika, iż Program niestety nie dostrzega
i nie gwarantuje wzrostu udziału portów morskich w rozwoju
społeczno-gospodarczym kraju, co stanowi jedno z podstawowych założeń przyjętej Uchwałą Rady Ministrów nr 292/2007
z dnia 13 listopada 2007 r. „Strategii rozwoju portów morskich
do 2015 r.”
Porty morskie przyciągają każdego roku nowych inwestorów
zagranicznych, w tym światowych operatorów, których tylko
ostatnie inwestycje w terminale kontenerowe, masowe, centra
dystrybucyjno-logistyczne szacowane są na setki milionów euro.
Najbardziej znane to Macquarie (DCT Gdańsk SA), Sea Invest,
Goodman, Hutchison Port Holdings (Gdynia Container Terminal), ICTSI (Baltic Container Terminal), Rolls-Royce Marine, Atic
Services, DB Port Szczecin, Euro Terminal. Jednocześnie armatorzy sukcesywnie otwierają nowe połączenia żeglugowe lub
zwiększają częstotliwość obecnie funkcjonujących, np. Maersk
Line połączenia kontenerowe z portami azjatyckimi, Stena Line
i Finnlines połączenia promowe z krajami skandynawskimi.
Dzięki temu wolumeny przeładunków rosną i będą rosły,
powodując wzrost dochodów budżetowych w tym stałej bazy
podatkowej, zapewniającej finansowanie budowy dróg krajowych w przyszłości oraz rozwój wszystkich uczestników łańCZAS MORZA 1(46) marzec 2011

cucha logistycznego ulokowanych w obszarze oddziaływania
gospodarczego portów. Skala tego wzrostu zależy jednak od
stopnia dostępności transportowej do portów morskich w skali
krajowej i międzynarodowej. Zapewnienie dostępności komunikacyjnej do portów morskich na najwyższym możliwym
poziomie jest także gwarancją dynamicznego rozwoju Polski
północnej, w tym portów, które dzięki dogodnym połączeniom
transportowym z Obwodem Kaliningradzkim, Litwą, Białorusią
i Ukrainą będą miały szanse stopniowo przejąć od portów Europy Zachodniej, m.in. w Hamburgu, Bremie, Rotterdamie oraz
Antwerpii rolę węzła przeładunkowo-dystrybucyjnego dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Taki scenariusz jest jak najbardziej realny, biorąc pod uwagę z jednej strony rosnącą konteneryzację transportu, wykorzystanie technologii ro-ro i lo-lo,
a z drugiej strony infrastrukturę w postaci nowoczesnych terminali portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie czy Świnoujściu.
Jednocześnie podobne aspiracje w zakresie utworzenia kluczowego morskiego węzła dystrybucyjno-transportowego dla Europy
Środkowo-Wschodniej mają decydenci w innych krajach basenu
Morza Bałtyckiego, co w ostatnim czasie zostało zaprezentowane podczas konferencji w Wilnie zorganizowanej w dniach 6-7
grudnia 2010 r., zorganizowanej przez rządy Szwecji i Litwy, a poświęconej postępowi we wdrażaniu Strategii Morza Bałtyckiego
w zakresie rozwiązań transportowych (Annual Progress Conference of the EU Baltic Sea Strategy). Sprawozdanie z konferencji
opracowane przez delegację Związku przesyłam w załączeniu.
Z przykrością należy stwierdzić, że projekt Programu wydaje
się nie zauważać perspektyw rozwojowych związanych z utworzeniem kluczowego węzła dystrybucyjno-transportowego dla
Europy Środkowo-Wschodniej w polskich portach morskich, jak
również ryzyka i zagrożeń, jeżeli rolę tego węzła na stałe przejmą porty tzw. Trójkąta Nordyckiego z Hamburgiem i Bremą lub
porty wschodniego Bałtyku.
W takiej sytuacji istnieje duże ryzyko, iż Pomorze popadnie w długoletni zastój gospodarczy, zaś brak dodatkowych >
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Porty potrzebują dróg – mówi ZMiGM
> dochodów budżetowych w połączeniu z malejącym wsparciem
z funduszy unijnych, uniemożliwią realizację znacznej części
planowanych obecnie połączeń transportowych.
Projekt nie jest w stanie zdyskontować przede wszystkim
dobrej koniunktury gospodarczej, bardzo dogodnego położenia niezamarzających polskich portów, a co najważniejsze już
poczynionych i realizowanych inwestycji w szeroko rozumianej
infrastrukturze transportowej. W projekcie Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 brakuje spójnej wizji rozwoju gospodarczego kraju w oparciu o dochody budżetowe,
jakie mogą wygenerować porty, jak to obecnie ma miejsce
w przypadku portów w Hamburgu, Bremie, Rotterdamie, czy
Antwerpii. W zamian za to Program zakłada niepowiązaną ze
sobą realizację kluczowych dla przepływu towarów z i do portów morskich, odcinków dróg krajowych, w porozrzucanych
lokalizacjach w różnej perspektywie czasowej.
Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowe uwagi do projektu Programu gwarantujące powstanie sieci transportowej na
poziomie koniecznym dla zapewnienia należytej dostępności
do portów morskich, a w konsekwencji przyszłych korzyści dla
budżetu państwa:
1. Projekt nie spełnia podstawowego celu Programu, tzn. nie
gwarantuje spójności terytorialnej poprzez integrację systemów transportowych państw UE oraz sąsiadujących oraz
ustanowienie przestrzeni gospodarczej bez granic wewnętrznych. Nie spełnia aktualnych założeń co do przebiegu transeuropejskich sieci TEN-T, jak i polskich propozycji zgłaszanych
do trwającego obecnie procesu modyfikacji przebiegu tych
sieci, np. w zakresie budowy Via Hanseatica.
2. Zdaniem ZMiGM prognozy natężenia ruchu będące podstawą
do opracowania założeń do Programu wymagają weryfikacji
i aktualizacji z uwagi, iż zostały wykonane w 2008 r., bazując
na danych historycznych i prawdopodobnie nie uwzględniają
aktualnych trendów i perspektyw gospodarczych związanych
z rozwojem portów morskich w Polsce. Niezrozumiale jest
przyjęcie stosunkowo niskiego natężenia samochodów ciężarowych na drogach wiodących od i do portów morskich w roku
2025. Jedynym uzasadnieniem takich projekcji jest przyjęcie
braku realizacji odpowiedniej infrastruktury transportowej na
tych kierunkach oraz założenie, że władze polskie do 2025 r.
będą wspierać w pierwszej kolejności rozwój sieci transportowych w układzie równoleżnikowym, ugruntowując w ten
sposób pozycję portów w Hamburgu, Bremie czy państwach
Beneluksu, jako głównych węzłów przeładunkowo-dystrybucyjnych dla Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
3. Jednocześnie wyrażając pełne zrozumienie do istniejących
ograniczeń finansowania inwestycji w systemie tradycyjnym, Związek apeluje o większe wykorzystanie szeroko
rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz systemu koncesyjnego, w tym jeżeli jest to konieczne poprzez
szybką zmianę przepisów powszechnie obowiązujących.
Zdaniem Związku zasadne jest jednoczesne przeanalizowanie zaangażowania w budowę dróg krajowych w trybie ppp
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i koncesyjnym samorządów terytorialnych, a przede wszystkim samorządów wojewódzkich. Dzięki temu możliwa byłaby realizacja w terminie wszystkich planowanych wcześniej
i postulowanych dróg krajowych.
4. Związek w pełni popiera wystąpienia marszałka województwa pomorskiego oraz wojewody pomorskiego w sprawie
przesunięcia budowy odcinka drogi ekspresowej S 7 na
odcinku Koszwały – Kazimierzowo do puli zadań, których
realizacja może zostać rozpoczęta do roku 2013. Droga S 7
jest kluczowym elementem sieci TEN-T, łączącym Pomorze
ze stolicą kraju. Jednocześnie Związek stoi na stanowisku, że
budowie drogi S 7 jak i S 17 powinno towarzyszyć założenie,
iż dopiero kompleksowa realizacja obu tras, jako tranzytowego połączenia portów morskich z granicą ukraińską umożliwi
w pełni wykorzystanie walorów gospodarczych tego korytarza transportowego.
5. Konieczna jest weryfikacja listy priorytetów inwestycyjnych
do roku 2015 i uzupełnienie jej o drogę ekspresową S 6 w pełnym zakresie (Szczecin – Koszalin – Słupsk – Gdynia). Zdaniem Związku droga S 6 powinna znaleźć się przynajmniej
częściowo na liście zadań priorytetowych, których realizacja
zostanie rozpoczęta do roku 2013, a w pozostałym zakresie
na liście zadań, których realizacja może zostać rozpoczęta
do roku 2013. Budowa drogi S 6 na całym odcinku Szczecin
– Koszalin – Słupsk – Gdynia jest zgodna z propozycjami
GDDKiA w zakresie modyfikacji sieci uzupełniającej TEN-T.
Jednocześnie realizacja S 6 spowoduje podniesienie atrakcyjność i znaczący napływ kapitału oraz tworzenie licznych nowych miejsc pracy na obszarach leżących na jej trasie, w tym
przede wszystkim w utworzonych w tym celu specjalnych
strefach ekonomicznych: Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Kostrzyńsko-Słubickiej Strefie Ekonomicznej,
Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
6. Związek popiera również postulaty zarządu województwa
zachodniopomorskiego, wojewody zachodniopomorskiego
oraz lokalnych samorządów, aby wśród priorytetów inwestycyjnych na lata 2011-2015 uwzględniona została kontynuacja budowy 37-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S 3
między Gorzowem Wlkp. a Międzyrzeczem, a także wniosek
władz Gdyni, Kosakowa, Rumi, Redy i Wejherowa o wpisanie
do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015
budowy obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej.
7. Budowa drogi S 16 powinna być realizowana w pełnym zakresie (Grudziądz – Ostróda – Ełk – Augustów), tj. w kształcie postulowanym w grudniu 2009 r. przez zespół ministra
infrastruktury do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).
Licząc na uwzględnienie stanowiska Związku w Programie
Budowy Dróg Krajowych,
pozostaję z wyrazami szacunku
Andrzej Bojanowski
P r e z e s Z w i ą z k u M IAST I G M IN M ORSKICH
Związek Miast i Gmin Morskich

Fot. I. Leszka

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Warszawa, dnia 1 lutego 2011 r.
Departament Dróg i Autostrad
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wnioski złożone podczas konsultacji Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015
dotyczące dróg w województwie pomorskim przedstawiam
następujące wyjaśnienia.
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało Program Budowy
Dróg Krajowych na lata 2011-2015, który został zatwierdzony
przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Programowanie rzeczowe i finansowe obejmuje okres 3 lat (2011-2013)
i zostało dostosowane do określonych możliwości finansowych
państwa. Niestety poziom finansowania zadań drogowych zarówno z Krajowego Funduszu Drogowego, jak i z budżetu państwa nie jest w stanie zapewnić realizacji wszystkich zadań do
roku 2013.
Z uwagi na powyższe Ministerstwo Infrastruktury zmuszone
zostało do opracowania wykazu inwestycji stosownie do ustalonego limitu wydatków. W załączniku nr 1 Programu zawierającym szczegółową listę zadań inwestycyjnych, których realizacja zostanie rozpoczęta do 2013 r. z terenu woj. pomorskiego,
ujęto następujące zadania:
• Budowa drogi S-7 na odcinku Gdańsk (S-6) węzeł Południowy – Koszwały (dk 7 węzeł Koszwały) obwodnica południowa Gdańska,
• Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK7) w Gdańsku – węzeł Karczemki,
• Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu dk nr 90.
W załączniku nr 1 a określającym zadania priorytetowe, które
mogłyby być realizowane do roku 2013 w przypadku wystąpieCZAS MORZA 1(46) marzec 2011

nia oszczędności bądź przyznania dodatkowych środków finansowych znalazły się nw. inwestycje z terenu woj. pomorskiego:
• Budowa drogi S-6 odcinek Słupsk-Lębork,
• Budowa drogi S-6 trasa Kaszubska odcinek Lębork – obwodnica Trójmiasta,
• Budowa drogi S-7 na odcinku Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22)
odc. Koszwały – Elbląg (z węzłem Kazimierzowi).
W załączniku nr 2 Programu określającym zadania realizowane po 2013 r. z terenu woj. pomorskiego roku ujęto następujące inwestycje:
• Budowę obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu drogi krajowej
nr 20,
• Budowę obwodnicy m. Malbork w ciągu drogi krajowej
nr 22,
• Budowę obwodnicy metropolii trójmiejskiej w parametrach
drogi ekspresowej.
Wpisanie do załącznika nr 2 inwestycji wynikało również
z niewystarczającego aktualnie stanu prac przygotowawczych
umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.
W 2012 roku przeprowadzona zostanie aktualizacja Programu, która będzie miała na celu określenie szczegółowej listy zadań oraz środków niezbędnych na realizację Programu do 2015
roku. W ramach tej listy przewiduje się wskazanie do realizacji
także zadań polegających na budowie obejść miejscowości,
w granicach których przebiegają drogi krajowe o największym
natężeniu ruchu. Kryteria wyboru zadań do realizacji określa
załącznik nr 3. Jedną z podstaw aktualizacji finansowej będzie
wielkość wsparcia projektów drogowych przez UE w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020.
Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
D e pa r ta m e n t u D r óg i  A u t o s t r a d
Ag n i e s z k a K r u pa
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NA PROGU NOWEGO ROKU
Zorganizowane w styczniu br. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP spotkanie w Urzędzie Miasta
Krakowa samorządowcy z całej Polski rozpoczęli od kolęd i wzajemnych życzeń.

Spotkanie samorządów
Rzeczypospolitej Polskiej
Jednostki samorządu terytorialnego reprezentowane były m.in. przez
skupionych w Federacji RZGiP RP przewodniczących Związku Miast i Gmin
Morskich, Pomorskiego Stowarzyszenia
Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Nadbużańskich, Stowarzyszenia Gmin Południowo-Zachodniego
Mazowsza, Związku Gmin WarmińskoMazurskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
Związku Gmin Jurajskich, Związku Gmin
Lubelszczyzny, jak również Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów. W spotkaniu
wzięli także udział prezydenci Krakowa,
Przemyśla, Bielska-Białej oraz Nowego
Sącza, parlamentarzyści, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele korpusu
dyplomatycznego oraz mediów. Minister obrony narodowej Bogdan Klich
reprezentowany był przez dowódcę Korpusu Zmechanizowanego gen. Jerzego
Biziewskiego. Gościem honorowym
spotkania opłatkowego był metropolita
krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.
Spotkanie otworzył przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP Kazimierz
Barczyk. Życzył wszystkim samorządowcom, by zbliżająca się kadencja była dla
nich czasem wytężonej i owocnej pracy,
efektem której będzie wdrożenie ważnych dla społeczności lokalnych inicjatyw. Życzył jednocześnie delegatom, by
rok 2011 był spokojniejszy od poprzedniego, tak tragicznego dla Polaków roku
katastrofy smoleńskiej i powodzi. Jego
zdaniem solidarność, która połączyła
społeczeństwo w obliczu tragedii, powinna się stać podstawą wspólnego budowania szczęśliwej i dostatniej Polski.
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Przewodniczący Kazimierz Barczyk
wyraził nadzieję, że rok 2011 stanie się
ostateczną datą wyniesienia na ołtarze
wielkiego Polaka i Europejczyka, Ojca
Świętego, papieża Jana Pawła II. Jednocześnie zaapelował do wszystkich darczyńców o podjęcie wspólnego wysiłku
budowy w krakowskich Łagiewnikach
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
Na szczególną uwagę zasługują również słowa gościa honorowego ks. kard.
Stanisława Dziwisza, który udział przedstawiciela Kościoła katolickiego w spotkaniu z samorządowcami uznał za
wyraz „normalności życia społecznego
i politycznego” w Polsce. Podkreślił jednocześnie, iż cele działalności Kościoła
i samorządów terytorialnych są zbieżne:
to służenie pomocą społeczności lokalnej w różnych aspektach jej funkcjonowania. Ks. kard. S. Dziwisz podziękował
również samorządowcom z całej Polski
za wsparcie inicjatywy budowy Centrum
Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
Na koniec ks. kard. S. Dziwisz odniósł
się także do samej istoty dzielenia się
opłatkiem, mówiąc, iż jest on gestem
„bardzo wymownym i wzruszającym,
że niweluje i wznosi się ponad wszel-

kie różnice i napięcia, dochodzące do
głosu w naszych
codziennych sprawach, pracach i sporach […] Chleb jest
symbolem życia, ale
także ludzkiej niewystarczalności. Nie
jesteśmy radykalnie
sami. I nie jesteśmy
samow ystarczalni.
Potrzebujemy
pomocy,
światła
i energii z zewnątrz […] Świadomi
jesteśmy tego, że chleb jest symbolem
ludzkiej solidarności. Możemy się nim
dzielić i umacniać. Potrzebujmy ludzkiej
solidarności. Uczmy się, jak ją okazywać
i jak ją urzeczywistniać pomimo wszystkich partyjnych różnic i sporów!”.
Po zakończeniu spotkania odbyło
się posiedzenie Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów
RP. Obok rozstrzygnięcia wielu innych
kwestii Rada podjęła również uchwałę
o przyznaniu tytułów Człowieka Roku
2010 prezes Polskiej Akcji Humanitarnej
Janinie Ochojskiej oraz najwybitniejszemu polskiemu skoczkowi narciarskiemu
Adamowi Małyszowi.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się 7 marca 2011 r. w Urzędzie Miasta
Krakowa. Janina Ochojska stwierdziła, że
wyróżnienie to jest dla niej istotne, gdyż
„pozwala pamiętać o ludziach, którym
pomagałam przez Polską Akcję Humanitarną. Pomaganie innym to dla mnie
pasja i zastrzyk sił. Dziękuję wszystkim za
to, że wspierają mnie w tym”. W imieniu
Adama Małysza nagrodę odebrał jego
były trener oraz obecny prezes Polskiego
Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.
Związek Miast i Gmin Morskich

P od a u spicjami F u ndacji G da ń skiej
Pod auspicjami
Fundacji Gdańskiej
w czerwcu ubiegłego roku
w Dworze Artusa
odbyło się inauguracyjne
posiedzenie gdańskiej
Ławy Morskiej.

Ł

awa Morska w zamyśle jej inicjatorów ma być obywatelskim gremium
skupiającym autorytety w szeroko
pojętych dziedzinach związanych z morzem i gospodarką morską oraz żeglugą
i żeglarstwem, zabierającym publicznie
głos w sprawach istotnych dla interesów
morskich miasta Gdańska.
Idea Ławy Morskiej nawiązuje do
dawnej tradycji ław Dworu Artusa i obyczaju dobrowolnego zrzeszania się obywateli Gdańska w działalności na rzecz
pożytku powszechnego oraz dobra miasta i jego mieszkańców. Podstawowym
celem zrzeszania się owych bractw była
chęć reprezentowania swoich interesów
wobec władz ówczesnego Gdańska.
Działalność ław nie miała precedensu w ówczesnej Europie. Ich obecność
i funkcjonowanie stanowiły jeden z politycznych fundamentów republikańskiego ładu w naszym mieście, będąc
zarazem jego emanacją.
Przekonani, że istotą demokratycznego ustroju naszej społeczności jest
budowanie jego obywatelskiego fundamentu, przywracamy Gdańskowi tę
wielką ideę. Ława Morska odwołuje się
więc wprost do tradycji dawnej Ławy

Ława Morska
Dworu Artusa
w Gdańsku

Podczas obrad Ławy Morskiej. Fot. C. Spigarski

Szyprów. Członkowie gremium, spotykając się w Dworze Artusa, zasiadają
w tym samym miejscu co ich poprzednicy przed wiekami.
Podczas swych dotychczasowych
spotkań Ława Morska zainicjowała
dyskusję nad szeregiem istotnych tematów, m.in. dotyczących organizacji

Fot. C. Spigarski
CZAS MORZA 1(46) marzec 2011

Europejskiego Dnia Morza w Gdańsku
w maju 2011 r., zmiany modelu zarządzania portami morskimi w Polsce,
a także roli imprez targowych o profilu morskim w rozwoju gospodarki
morskiej. Stanowiska Ławy Morskiej
przyjmują formę rezolucji uchwalanych przez członków gremium i kierowanych do właściwych organów i instytucji gdańskiego i polskiego życia
publicznego.
Organizatorem sesji plenarnych
Ławy Morskiej oraz spotkań międzysesyjnych jest Fundacja Gdańska. Ława
Morska ma ambicję pełnienia wobec
władz miasta, a także innych instytucji
gdańskiego i polskiego życia publicznego roli inspiratora i kreatora obywatelskiego lobbingu na rzecz morskich
interesów Gdańska. Członkowie gremium mają nadzieję, że Ława Morska stanie się miejscem wykuwania
nowych idei i pomysłów w dziedzinie
polityki morskiej.
M a r c i n Sz t u c k i
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Morska stolica Europy
Przez kilka majowych dni
Gdańsk będzie morską
stolicą Europy. Miastu
wraz z samorządem
województwa pomorskiego
oraz Ministerstwem
Infrastruktury przypadł
zaszczyt współorganizowania
oficjalnych obchodów
Europejskiego Dnia Morza.

E

uropejski Dzień Morza, który przypada na 20 maja, został ustanowiony oficjalnym świętem Unii
Europejskiej i został zorganizowany po
raz pierwszy w 2008 roku w Brukseli.
W kolejnych latach oficjalne obchody
EDM, którym towarzyszą zawsze spotkania polityków najwyższych szczebli
oraz ekspertów związanych z gospodarką morską i rybołówstwem, zorganizowano w Rzymie i hiszpańskim Gijon.

Dwa dni na dyskusje
Oficjalny program tegorocznych
obchodów obejmuje organizowaną
w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance międzynarodową konferencję (19
i 20 maja) z udziałem przedstawicieli
władz unijnych (m.in. Jose Manuela
Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej; Marii Damanaki, przewodniczącej Komisji Europejskiej ds. morskich i rybołówstwa), przedstawicieli
rządów Polski, krajów Unii Europejskiej
oraz instytucji i organizacji związanych
z gospodarką morską i rybołówstwem.
Główny przekaz konferencji to „Putting
people first”. To powód, dla którego zostaną poruszone takie tematy jak atrakcyjność pracy w sektorze morskim,
europejska strategia dla regionu Morza
Bałtyckiego czy efektywność transportu morskiego.
Organizatorzy liczą, że Europejski
Dzień Morza 2011 w dużej mierze przyczyni się do promocji Morza Bałtyckiego jako dobrej lokalizacji do inwestycji
i działalności gospodarczej. Obchody
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fot. Maciej Nicgorski

będą miały też duży wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku Gdańska
i województwa pomorskiego, a także
całego kraju. Jest to niezwykle istotne
zwłaszcza w kontekście naszego przewodnictwa w Unii Europejskiej, które
rozpocznie się już 1 lipca 2011 roku.

Europejski Dzień Morza
mniej oficjalnie
Poza oficjalną konferencją na mieszkańców Gdańska oraz turystów, którzy
zdecydują się odwiedzić miasto w tym
czasie, czeka mnóstwo atrakcji. Wśród

nich będą koncerty plenerowe, pokazy,
wystawy oraz konkursy. Na szczególną uwagę zasługuje pokaz rzemiosła
szkutniczego, który będzie miał miejsce na Długim Targu od 20 do 22 maja.
Następnie będzie można się udać na
nabrzeże pomiędzy mostem Zielonym
i mostem Krowim, gdzie w dniach 21-22
maja zawodowi instruktorzy pokazywać
będą, w jaki sposób korzystać ze sprzętu
wodnego, którego metody produkcji do
samodzielnego wykonania zaprezentowane zostaną w ramach pokazów prac
szkutniczych. Warto też w tym czasie

fot. Maciej Nicgorski
Związek Miast i Gmin Morskich

odwiedzić Centralne Muzeum Morskie,
które będzie organizować Dzień Kultury
Morskiej.
Jednym z głównych wydarzeń w ramach Europejskiego Dnia Morza będzie
oficjalne ogólnopolskie otwarcie sezonu
żeglarskiego, w czasie którego odbędą
się m.in. pokazy ratownictwa i wyścigi
smoczych łodzi. Z nabrzeża będzie moż-

na podziwiać jachty, które z okazji Europejskiego Dnia Morza licznie przycumują przy nabrzeżach Motławy i gdańskiej
mariny.
M o n i ka Z d r o i k
P r z e m y s ł aw R o t
B i u r o P r e z y d e n ta
d s . P r o m o c j i M i a s ta
R e f e r at P r o m o c j i
Gospodarczej

Zainteresowanych udziałem w oficjalnym programie Europejskiego Dnia
Morza 2011 zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony konferencji:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/about/background_en.htm

Program imprez towarzyszących jest dostępny
na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku:
http://www.gdansk.pl/europejski_dzien_morza

fot. Maciej Nicgorski

„ G da ń sk – Ś wiatow ą S tolic ą B u rsztyn u ”

Wystawa w Senacie RP
Jak informowaliśmy
w „Czasie Morza” (nr 45)
– na zaproszenie
marszałka Senatu RP
Bogdana Borusewicza
w dniach 22 listopada –
9 grudnia ub.r. w gmachu
Senatu RP zaprezentowana
została wystawa „Gdańsk –
światową stolicą bursztynu”.

P

rzypomnijmy, że wystawa zorganizowana z inicjatywy prezydenta
Miasta Gdańska Pawła Adamowicza przedstawia fotogramy cennych
obiektów z bursztynu, ozdób oraz sztuki użytkowej. Współczesne przykłady
obróbki tego wyjątkowego kamienia
zostały pokazane na ekspozycji pn.
„Nasz bursztyn”, na którą złożyły się
dokonania artystów plastyków zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców
Form Złotniczych.
Wśród współorganizatorów wystawy był Związek Miast i Gmin Morskich,
do którego nadeszła korespondencja,
której treść zamieszczamy obok.
CZAS MORZA 1(46) marzec 2011
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Z inicjatywy Z M i G M

Szlakiem
Latarni Morskich

O

różnych aspektach popularyzacji
problematyki związanej z latarnictwem morskim dyskutowali: Cezary Molski, wicedyrektor DWR Polskiej
Organizacji Turystycznej, Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego i dyrektorzy urzędów morskich. W spotkaniu uczestniczyli także
przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych, samorządów nadmorskich,
stowarzyszeń i organizacji, które swoim
programem działania obejmują m.in.
szeroko rozumianą opiekę nad tymi nietypowymi obiektami oraz obsługę ruchu
turystycznego na latarniach morskich.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że latarnie morskie są nie
tylko punktami nawigacyjnymi, ale również bardzo interesującymi obiektami
turystycznymi, które wzbogacają ofertę
gmin nadmorskich.
Tematy, które zostały przedstawione podczas spotkania, dotyczyły spraw
związanych z funkcją, jaką te obiekty
pełnią, ale zarazem wskazywano na brak
standaryzacji informacji o latarniach
morskich, niewykorzystanie w pełni
potencjału turystycznego wokół latarni
morskich.
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Latarnie morskie to nieodłączny atrybut wybrzeża. Brak
jednak – jak dotychczas – wspólnej, wielopłaszczyznowej
oferty turystycznej pn. Szlak Latarni Morskich o charakterze
ponadregionalnym. Lukę tę postanowił uzupełnić Związek
Miast i Gmin Morskich, organizując przy współpracy
z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną 3 marca br.
w Darłowie spotkanie interesariuszy latarni morskich.
Żegludze morskiej zawsze towarzyszył… ogień, który ostrzegał morskich
śmiałków o zbliżaniu się do lądu. Początkowo nieco przypadkowo, później
utrzymywano stałe ogniska, które ułatwiały płynącym po morzu orientację
w nocy, choć zdarzało się, że specjalnie wprowadzano żeglarzy w błąd, kierując
ich statki na mielizny i plądrując je. Z czasem ogniska i pochodnie zastąpiono
świecami i lampami oliwnymi. Kolejnym krokiem było umieszczenie ich
za szkłem, choć trudno było je utrzymać w czystości – płomienie kopciły,
dym przyćmiewał światło, a ze szkła trzeba było nieustannie usuwać sadzę.
Ropę naftową zaczęto produkować dopiero w połowie XIX w., do tego
czasu używano więc w latarniach morskich surowców i oczyszczonych
olejów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Doskonalono rozwiązania
związane z knotami i soczewkami, tworzone były całe zestawy źródeł światła.
Dla odróżnienia światła latarni morskich od innych świateł zastosowano
światło pulsacyjne czy wirujące. Współczesność to wykorzystanie zarówno
nowoczesnych technologii, jak i automatyzacja eliminująca w dużym stopniu
pracę ludzką przy obsłudze latarni morskiej. W pewnym stopniu wypierane
są także przez elektroniczne narzędzia nawigacyjne – niezmiennie jednak
stanowią charakterystyczny element morskiego wybrzeża.
Związek Miast i Gmin Morskich

Z punktu widzenia przedstawicieli urzędów morskich latarnie morskie
powinny być zarządzane przez administrację morską, dla której są one istotnym elementem systemu oznakowania
nawigacyjnego i w najbliższym czasie
będą wykorzystane dla potrzeb Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego. Funkcja ta, co jednoznacznie
podkreślano w wypowiedziach, nie koliduje z wykorzystaniem latarni morskich
jako atrakcji turystycznej.
Kolejni uczestnicy spotkania przedstawiali swoje pomysły i projekty, które
czekają na realizację, m.in. pomysł powstania „Blizarium” przedstawiony przez
Fryderyka Tomalę, prezesa Towarzystwa
Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jest to pomysł powstania
w gminie Choczewo bazy rekreacyjnej,
gdzie poza replikami latarni morskich
znajdą się także: muzeum żeglugi morskiej
z salami widowiskowymi i konferencyjnymi, park linowy, statek piratów oraz osada
rzemieślnicza, w której prowadzone będą
warsztaty rękodzielnictwa. Całość dopełnić ma szerokie zaplecze gastronomiczne.

gionalnym, a z czasem międzynarodowym – Bałtycki Szlak Latarni Morskich
– opartej na standaryzacji informacji
z wykorzystaniem pomysłów, które
zostały zaprezentowane podczas spotkania.
Związek Miast i Gmin Morskich został
upoważniony do koordynowania działań
mających na celu wypracowanie wspólnego produktu turystycznego oraz poszukiwań możliwości finansowania tego
przedsięwzięcia.
edukacji morskiej ze ścieżką edukacyjną
na temat znaków nawigacyjnych.
Piotr Wszczółkowski, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego
w Ustce, podkreślił potrzebę uwzględnienia w przygotowanym produkcie
turystycznym różnych jego aspektów, za
co odpowiedzialne byłyby poszczególne
służby czy organizacje. P. Wszczółkowski dokonał także prezentacji projektu
oświetlenia latarni New Light Bliza.
Ważnym aspektem poruszonym
w trakcie dyskusji był temat związany
z zawodem latarnika. Postęp technologiczny powoduje, że zawód latarnika

S.L.

Podczas spotkania interesariuszy latarni morskich w Darłowie

Małgorzata Rajchowiak, prezes Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich
ze Szczecina, przedstawiła koncepcję zagospodarowania przestrzeni wokół latarni morskiej w Świnoujściu. Jest to projekt
mający na celu powstanie obiektu rekreacyjno-szkoleniowego jako miejsca odpoczynku dla turystów, ale także miejsca
CZAS MORZA 1(46) marzec 2011

jest wymierający i choć współcześnie
latarnie obsługiwane są mechanicznie,
to jednak wiedza i umiejętność opowiadania o nich nie mogą zaniknąć.
Efektem dyskusji była decyzja o wypracowaniu wspólnej, wielopłaszczyznowej oferty turystycznej – Szlaku
Latarni Morskich o charakterze ponadre-

Latarnia morska
w Porcie Gdańskim.
Fot. I. Leszka
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JA K I VAT ?
Od ponad roku przedsiębiorcy,
samorządowcy, parlamentarzyści,
związkowcy ze wszystkich
związków zawodowych
oraz środowiska akademickie
szczecińskich uczelni
starały się wpłynąć na rząd,
aby utrzymał stawkę zerową VAT
na usługi portowe.

R

adni Rady Miasta Szczecin podjęli
specjalną uchwałę, w której wskazali fatalne skutki wprowadzenia
23% stawki VAT dla portów polskich.
Również Związek Miast i Gmin Morskich
już w maju 2010 roku na Walnym Zebraniu Delegatów, które miało miejsce
w Szczecinie, podjął uchwałę sprzeciwiającą się błędnej interpretacji przez
urzędy skarbowe przepisów obciążających spółki portowe podstawową stawką VAT wraz ze spłatą odsetek za lata
2008-2010.
Problemy z naliczeniem 22% (od roku
2011 – 23%) stawki VAT od usług portowych zaczęły się po 1 stycznia 2008 roku,
kiedy to izby skarbowe przyjęły stanowisko, że wysokość stawki uzależniona jest
od tego, czy usługa wykonywana w porcie
dotyczy obsługi morskich lub lądowych
środków transportu, czy też obsługi towarów. W pierwszym przypadku może mieć

Porty ocalały
zastosowanie stawka zerowa, w drugim
przypadku, jeśli usługa dotyczy znajdującego się w porcie ładunku (np. na placu,
w magazynie), to należy ją opodatkować
stawką podstawową. W krajach Unii Europejskiej na wszystkie usługi portowe
obowiązuje zerowa stawka, ale ten fakt
nie przekonywał urzędników skarbowych
– nawet okazanie faktur z portów angielskich, niemieckich czy belgijskich nie
zmieniło ich podejścia do tematu. Same
tylko odsetki od zaległości wg Rady Interesantów Portu to prawie 300 mln zł.
Przepychanki trwały bardzo długo.
W sprawę zaangażowały się setki ludzi,
pracodawcy i pracownicy żyli w dużym
stresie, zdawali przecież sobie sprawę,
że błędna interpretacja przepisów może
doprowadzić ich przedsiębiorstwa do
szybkiego bankructwa. Żadna działająca
firma nie jest w stanie wytrzymać takich
obciążeń finansowych. Ale na szczęście
posłowie zrozumieli, że należy w miarę

szybko rozwiązać ten podatkowy problem i na ostatnim posiedzeniu Sejmu RP,
25 lutego 2011 r., 412 posłów ustanowiło zerową stawkę VAT na usługi portowe.
Porty zostały uratowane. Widmo totalnej
katastrofy zostało zażegnane. Ustawa trafi teraz do Senatu RP, gdzie będzie można
ją doprecyzować tak, żeby nikt nie miał
ponownie żadnych wątpliwości.
Sukces, zwycięstwo – tytuły gazet
– tylko czy naprawdę trzeba było aż
tak długiego czasu na rozwiązanie tego
problemu, wiedząc, że wprowadzenie
podstawowej stawki VAT spowoduje, że
wszystkie firmy biorące udział w obrocie
portowym zbankrutują? Teraz należy liczyć na to, że resort finansów przekaże
urzędom skarbowym wytyczne, z których będzie jasno wynikać, że usługi
portowe były i są objęte zerową stawką
podatku VAT.
Piotr Jania
R a d n y R a d y M i a s ta Sz c z e c i n

Teraz należy liczyć na to, że resort finansów przekaże urzędom skarbowym
wytyczne, z których będzie jasno wynikać, że usługi portowe były i są objęte
zerową stawką podatku VAT.

Podatek od usług portowych – „po staremu”. Fot. I. Leszka
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Związek Miast i Gmin Morskich

G imnazj u m w  P rzejazdowie ma patrona

Eugeniusz
Kwiatkowski
bliżej młodzieży
Eugeniusz Kwiatkowski (1888 – 1974) – minister, wicepremier,
poseł, kierownik Delegatury Rządu ds. Odbudowy Wybrzeża,
działacz gospodarczy, naukowiec. Wielki wizjoner, twórca
koncepcji modernizacji Polski i gospodarczego scalenia
zaborów. COP, Gdynia, Stalowa Wola, Mościce – to przykłady
wizji, zgodnie z którą dla niepodległości Polski niezbędna jest
siła przemysłu i zdolność do handlu ze światem.

W

ybitna osobowość polskiej gospodarki i życia społecznego. Postać historyczna – ale niezamknięta wyłącznie na kartach podręczników i książek. Związkowi Miast i Gmin
Morskich szczególnie bliska, bo patronują Związkowi nie tylko jego osoba,
ale i idee. Tym bardziej cieszy nas fakt, że
również wśród najmłodszego pokolenia
Eugeniusz Kwiatkowski, jego praca i idee
ciągle budzą zainteresowanie.
30 sierpnia 2010 roku Uchwałą Rady
Gminy Pruszcz Gdański i na wniosek

– profesora Witolda Andruszkiewicza.
Spotkanie z tym wspaniałym człowiekiem miało decydujący wpływ na nasz
wybór.
Nasze gimnazjum miało także zaszczyt gościć pana Krzysztofa Włodarczyka – delegata naszej gminy w Związku Miast i Gmin Morskich. Przybliżył
nam on idee profesora Kwiatkowskiego
związane z gospodarką morską.
W marcu 2011 roku odbędzie się
w naszym gimnazjum konkurs wiedzy
o profesorze Eugeniuszu Kwiatkowskim.

Gimnazjum w Przejazdowie

nauczycieli, rodziców i uczniów nadano
Gimnazjum w Przejazdowie imię profesora Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Wcześniej gościliśmy współpracownika wybranego przez nas patrona
CZAS MORZA 1(46) marzec 2011

Organizujemy również konkurs plastyczny „Morze oknem na świat”.
28 września 2011 roku będzie świętem naszego patrona. W tym dniu odbędzie się także pasowanie pierwszo-

Eugeniusz Kwiatkowski

klasistów na pełnoprawnych uczniów
gimnazjum, a także poświęcenie sztandaru szkoły. Na te uroczystości mamy
zamiar zaprosić znakomitych gości
z Gminy Pruszcz Gdański oraz osoby powiązane z działalnością profesora Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przedstawimy
zaproszonym gościom montaż słowno-muzyczny.
Nawiązaliśmy współpracę ze Związkiem Miast i Gmin Morskich oraz z Muzeum w Gdyni, zbieramy pamiątki,
książki związane z działalnością profesora Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Chętnie nawiążemy współpracę z instytucjami i osobami, którym bliskie są
idee profesora Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Gimnazjum w Przejazdowie zostało założone w 1999 roku. Obecnie
w szkole uczy się 113 uczniów. Gimnazjum jest dobrze wyposażone w pomoce naukowe, posiada pracownię
komputerową i pełnowymiarową salę
gimnastyczną.
W ramach współpracy z Politechniką
Gdańską realizujemy program „Za rękę
z Einsteinem”. Uczniowie uczestniczą
w zajęciach z matematyki, fizyki, chemii
i języków obcych – angielskiego i niemieckiego.
Uczniowie naszej szkoły zdobywają również wysokie miejsca w różnego
rodzaju konkursach i zawodach sportowych.
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W szczecinie o gazoci ą g u N ord S tream

W konferencji uczestniczyła m.in. wiceminister Anna Wypych-Namiotko
z Ministerstwa Infrastruktury

Dobre rady… inwestora

22

lutego br. z inicjatywy posła
do Parlamentu Europejskiego
Marka Gróbarczyka odbyła
się Konferencja Grupy Parlamentarnej
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów pt. „Konsekwencje i potencjalne zagrożenie budowy gazociągu
Nord Stream”. Konsorcjum Nord Stream
buduje gazociąg przez Bałtyk, z Rosji
do Niemiec. Strona polska obawia się,
że gazociąg zablokuje dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie, bowiem
przecina on północny szlak żeglugowy
wiodący do portów, a leżąca na dnie
rura uniemożliwi przepływanie statków
o zanurzeniu większym niż 13,5 metra.
Polskie władze wspólnie z przedstawicielami portów już od 2007 roku domagały się, by zakopać rurę na odcinku
5 km. Niestety, Niemiecki Federalny
Urząd ds. Żeglugi i Hydrografii zezwolił
na układanie rury wprost na dnie morza,
przesuwając tylko jej trasę.
Konferencja, która odbyła się w formie wysłuchania publicznego, cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem
środowisk związanych z gospodarką
morską. Licznie reprezentowane były
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- Statki do waszego portu mogą popłynąć inną trasą, na której
nasz rurociąg nie będzie problemem. – Z taką propozycją
wystąpił Dirk von Ameln dyrektor techniczny Nord Stream
podczas szczecińskiej konferencji.
władze państwowe i samorządowe.
Stronę rządową na konferencji reprezentowali wiceminister infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko i wojewoda
zachodniopomorski Marcin Zydorowicz.
Nord Stream reprezentował dr Dirk von
Ameln, dyrektor ds. pozwoleń z doradcami. Obecni byli również prezydenci
Szczecina Piotr Krzystek i Świnoujścia
Janusz Żmurkiewicz. Unię Europejską
reprezentował Andras Rozmer, przedstawiciel prezydencji węgierskiej. Licznie przybyli posłowie i senatorowie. Na
konferencję przybył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
W trakcie dyskusji prezydent Szczecina Piotr Krzystek jednoznacznie stwierdził: - Takie przedsięwzięcia jak Gazociąg
Północny nie mogą odbywać się kosztem
naszego rozwoju gospodarczego. Przypomniał, że porty w Szczecinie i Świnoujściu stanowią jeden organizm gospo-

darczy, który rozwija się, inwestuje i nie
może być ograniczany możliwościami
dostępu do niego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że jeżeli Unia Europejska ma być obszarem wolnej konkurencji,
to nie wolno tworzyć skonstruowanych
sztucznych mechanizmów, które konkurencję radykalnie ograniczają. – Polska
ma oczywisty interes w tym, żeby zespół
portowy Szczecin i Świnoujście mógł
działać w pełni i mógł konkurować z Rostokiem – podkreślił Jarosław Kaczyński.
Występujący w imieniu konsorcjum Nord
Stream dr Dirk von Ameln stwierdził, że
gazociąg jest bezpieczny i zgodny z prawodawstwem krajów, przez których
wody przebiega. Podkreślił, że udało
się wynegocjować z częścią polskich
rybaków warunki przyznania odszkodowań rekompensujących ewentualny
negatywny wpływ gazociągu na wielkość połowów. Dodał, że w pozwoleniu
Związek Miast i Gmin Morskich

Dr Jan Kube przekonywał
zebranych, że dzięki ułożeniu rury
na dnie morza zwiększy się liczba
ryb, a nawet morświnów. (…)
Dr Dirk von Ameln wskazał też
alternatywną trasę dla statków,
co przedłużyłaby czas dotarcia do
Świnoujścia o około pół godziny.
na budowę rurociągu jest zapis, że jeżeli
zajdzie taka potrzeba, to rura może być
położona na większej głębokości. W czasie tego wystąpienia głos zabrał doradca
Nord Streamu dr Jan Kube, który przekonywał zebranych, że dzięki ułożeniu rury
na dnie morza zwiększy się liczba ryb,
a nawet morświnów. Część słuchaczy
zaczęła się śmiać i bić brawo, a kilka osób
ostentacyjnie wyszło. Dr Dirk von Ameln
wskazał też alternatywną trasę dla statków, co przedłużyłoby czas dotarcia do
Świnoujścia o około pół godziny. Prezes
Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Jarosław Siergiej przyznał, że
o nowej propozycji dowiedział się dzień
wcześniej. Stwierdził: – Z punktu widze-

W dyskusji głos zabrał m.in. Jarosław Kaczyński, prezes PiS

nia żeglugowego nadłożenie dla statków
30 min. to żaden problem. Jednak, jak
dodał, należy ustalić, kto ma wyznaczyć
i oznakować nową trasę oraz kto poniesie
koszty pogłębiania kilkukilometrowego
odcinka na wodach niemieckich. Zdaniem
prezesa Jarosława Siergieja powinien
uczynić to inwestor, który odpowiada za
te perturbacje. Wiceminister infrastruktury Anna Wypych-Namiotko na zakończenie konferencji powiedziała, że Polska
chce rozmawiać z Niemcami o propozycji

Odszedł prof. dr hab. inż.

Tadeusz Jednorał (1927-2011)
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stycznia 2011 odszedł niestrudzony działacz i naukowiec profesor Tadeusz
Jednorał. Zawsze aktywny, oddany
dobru Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Przez wiele lat
stał na czele gdańskiego NOT. Był przewodniczącym i prezesem, dyrektorem
Instytutu Naukowo-Technicznego NOT,
przewodniczącym wielu komisji i komitetów. Całkowicie oddany gospodarce morskiej Polski. Wieloletni prezes
Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Wodnych i Melioracyjnych
i dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku. Członek Komitetu Badań Morza,
Instytutu Oceanologii, Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.
CZAS MORZA 1(46) marzec 2011

Od wielu lat prof. Tadeusz
Jednorał zajmował się zagadnieniami związanymi z polskim morzem,
budową portów morskich, w tym Portu
Północnego w Gdańsku. Był twórcą koncepcji budowy kanału żeglugowego, tzw.
przekopu przez Mierzeję Wiślaną w jej
polskiej części, który ma połączyć port
w Elblągu, przez Zalew Wiślany, z Morzem Bałtyckim.
W latach dziewięćdziesiątych XX w.
pod Jego kierownictwem powstały opracowania „Ekorozwój Półwyspu Helskiego
i Zatoki Puckiej” oraz „Podstawy procesu
aktywizacji regionu elbląskiego, w aspekcie transportu morsko-rzecznego, rekreacji i rybołówstwa”, a również „Program
zwiększenia zabezpieczenia od powodzi
miasta Gdańska i delty Wisły”.

wyznaczenia nowej trasy do portu w Świnoujściu. Nord Stream nie odpowiedział,
dlaczego buduje rurociąg po dnie morza
zamiast zrobić to lądem, co byłoby zdecydowanie tańsze, szybsze i bezpieczniejsze.
Przedstawiciele konsorcjum stwierdzili, że
nie blokują i nie chcą blokować rozwoju
portów. Czekamy na efekty konferencji.
Niepokój jednak pozostał.
Piotr Jania
R a d n y R a d y M i a s ta Sz c z e c i n

Opublikował ponad 60 prac
naukowych, posiada bogaty dorobek naukowy z zakresu
morskiego budownictwa hydrotechnicznego,
oceanologii
i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju obszarów
nadmorskich. Autor kilku wynalazków
i patentów.
Redaktor naczelny „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”, autor wielu artykułów tego wydawnictwa.
Tadeusz Jednorał był profesorem
nauk technicznych od 1971 r. Studia
wyższe ukończył na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej
w 1954 r. W latach 1954-1997 r. pracował w Instytucie Morskim w Gdańsku,
pełniąc przez szereg lat funkcję dyrektora
naukowego oraz dyrektora naczelnego.
Równolegle pracował od 1982 r. w Oddziale Morskim Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Gdyni, kierując
dużymi zespołami badawczymi.
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P racownicy samorz ą d ó w spotkali si ę w S opocie

Budowa
brandu
miejsca
Marki miast budowane
są z myślą o turystach
i inwestorach. Silny brand
terytorialny ma przede
wszystkim poprawić jakość
życia mieszkańców danej
miejscowości

P

rzedstawiciele miast i regionów
odpowiedzialni za marketing
w jednostkach samorządu terytorialnego są coraz bardziej świadomi podejmowanych przez siebie działań mających na celu wzmocnienie wizerunku
swojej marki. Dali temu wyraz podczas
Forum Praktyków Marketingu Miejsc,
które 14 marca odbyło się w Sopocie, do
którego przyjechało ponad 100 pracowników samorządowych.

i motywacje uczestników ma ich wiedza
i doświadczenie w obszarze komunikowania marki. Mimo bardzo podobnego
materiału wyjściowego uczestnicy dochodzili do bardzo różnych wniosków.
Ćwiczenie prowadzone było w oparciu
o metodę 5x5. Gość sopockiego FPMM,
podsumowując warsztaty, podkreślił, że
należy szukać wyznaczników wyrazistych, takich, pod którymi same osoby
budujące markę chciałyby się podpisać.

Lokalne marki górą

Z korzyścią
dla mieszkańców

Gościem specjalnym spotkania praktyków i ekspertów marketingu miejsc
był jeden z najbardziej znanych na świecie budowniczych marek miejsc i państw
José Filipe Torres – prezes i dyrektor
strategiczny Bloom Consulting, firmy
doradczej z siedzibą w Madrycie oraz
biurami w siedmiu innych krajach.
W Sopocie poprowadził on zajęcia
zatytułowane „8 kroków do brandingu
regionalnego”.
Zdaniem Torresa kluczem do wzmocnienia wizerunku miast, regionów,
a w ostateczności Polski jest opracowanie, a następnie wzmocnienie polskich
marek regionalnych z wybranych kluczowych sektorów gospodarki.
Celem prowadzonych przez Torresa
warsztatów było wypracowanie symbolu
silnej marki lokalnej, która mogłaby stać
się „koniem pociągowym” regionu. Warsztaty pokazały, jaki wpływ na decyzje
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– Budowanie marki miasta jest tak
naprawdę poprawianiem jakości życia
ludzi – zwracała uwagę dr Marta Hereźniak z Uniwersytetu Łódzkiego, która
poprowadziła zajęcia nt. brandingu wewnętrznego.
Z jej doświadczeń wynika, że zrozumienie konieczności działań skierowanych do mieszkańców jest niewielkie
i wynika przede wszytki ze względu na
niezwykle trudną mierzalność efektów
prowadzonych działań. – W odróżnieniu
od firm, włodarze miasta nie są w stanie
skłonić mieszkańców do włączenia się
w proces budowania marki – to zdaniem
dr Heraźniak kolejny problem stojący na
drodze do efektywnych działań z zakresu
brandingu wewnętrznego.
Jej zdaniem ogromną rolę w budowaniu marki miejsca odgrywają ambasadorowie danych marek terytorialnych.

Social media
to nie tylko Fb i NK
Do komunikacji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej miasta i regiony coraz częściej wykorzystują rozwijające się w zawrotnym tempie media
społecznościowe, które coraz częściej
stają się najszybszym kanałem przekazywania informacji i budowania
wizerunku marki. Szymon Sikorski
z Uniwersytetu Wrocławskiego i dyrektor generalny agencji Publicon
podkreślał jednak, aby nie utożsamiać
social media tylko z NK.pl i Facebookiem. – To jest cały ekosystem, niedrogich narzędzi, ale budowanych na
przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii.
Sikorski zaznaczył, że media społecznościowe, choć wciąż są przede
wszystkim źródłem rozrywki, to coraz
częściej służą do rozmowy, a nie wyłącznie działań jednokierunkowych.
– Social media to przede wszystkim
informacje. Można je realizować na
różnych poziomach. Relacjonowanie
tego, co dzieje się wokół nas, nie dotyczy już tylko spraw zagranicznych
i ogólnopolskich, ale coraz większą rolę
zaczynają one odgrywać także w małych miasteczkach. Trzeba się liczyć
z blogerami, gdyż informacje przez
nich publikowane są wykorzystywane
również przez media mainstreamowe
– mówił Szymon Sikorski.
Związek Miast i Gmin Morskich

Administracyjna
rzeczywistość
Zdaniem Rafała Kolasy z Kancelarii
Prezydenta Radomia administracyjna
rzeczywistość bardzo często przytłacza osoby odpowiedzialne za działania
marketingowe miast i sprawia, że nawet
mimo najciekawszych inspiracji wiele
działań nie jest realizowanych albo są
odkładane „na później”.
Andrzej Kawecki z Biura Promocji Zakopanego uważa natomiast, że w działaniach promocyjnych polskim miastom
i regionom powinny pomagać media
publiczne, traktując tę działalność jako
część swojej misji. – Nawet mając najlepsze strategie i pomysły, trzeba z nimi
dotrzeć do mieszkańców i przekonać ich
do tych działań, aby oni chcieli zostać
naszymi sojusznikami. W tym edukacyjnym zakresie upatruję rolę mediów
publicznych – tłumaczył przedstawiciel
Zakopanego.
Nawiązując do coraz większego znaczenia mediów społecznościowych i opinii wyrażanych w nich na temat miasta,
Magdalena Jachim z Biura Prezydenta
Sopotu podkreśliła, że podczas budowy
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marki miasta równie silny nacisk należy
kłaść na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Jej zdaniem nawet najlepsze
działania zewnętrzne nie są wstanie
poprawić wizerunku miasta czy regionu, jeśli wcześniej osoba poszukująca
informacji na temat miasta w internecie
natknie się na negatywne opinie wypowiadane przez mieszkańców tej miejscowości.
Magdalena Jachim stwierdziła również, że to właśnie mieszkańcy czerpią
największe korzyści z silnych marek
miejskich, gdyż poprawiają się ich warunki życia, w tym ekonomiczne poprzez
wzrost wartości ich nieruchomości oraz
większe możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy. – Marka miasta tak naprawdę
tworzona jest nie dla turystów i inwestorów, ale właśnie dla mieszkańców,
aby żyło im się lepiej – podsumowała
Grażyna Adamska z Urzędu Miejskiego
w Gdańsku.
Nie zabrakło również rozmowy o cały
czas zbyt niskich wydatkach na promocję i relacjach z dziennikarzami, którzy
szukając gorącego newsa, zazwyczaj
nie chcą współpracować z urzędami

w budowaniu marki terytorialnej. Wiceprezydent Legionowa Piotr Zadrożny,
który także uczestniczył w panelu dyskusyjnym, na przykładzie swojego miasta udowodnił, że można zainteresować
nawet ogólnopolskie media lokalnymi
informacjami, wystarczy znaleźć na nie
dobry pomysł. W przypadku Legionowa
wystarczyło, że podczas montażu monitoringu miejskiego – takiego samego
jak w wielu innych miastach – zainstalowano również głośniki, dzięki którym
dyżurny może w czasie rzeczywistym,
obserwując miasto, zwracać uwagę
osobom łamiącym prawo. Informacja
ta pojawiła się w największych stacjach
telewizyjnych w kraju.
W panelu kończącym III FPMM w Sopocie uczestniczył również Bartłomiej
Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji
Turystycznej. Jego zdaniem należy się
poważnie zastanowić nad tym, co powinno stać się kołem zamachowym
naszej promocji. Uważa, że mogą to być
miasta, ludzie i firmy.
R o b e rt S t ę p o w s k i
Magazyn Marketingu
i  Sp r z e d a ż y B r i e f
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K onferencja G da ń skiej O rganizacji T u rystycznej
Blisko 120 osób
uczestniczyło w konferencji
„Odyseja Turystyczna 2011.
Nowe trendy w turystyce”,
która odbyła się
17 marca 2011 roku
w hotelu Scandic w Gdańsku.
Była to już druga edycja tej
konferencji, adresowanej do
szeroko rozumianej branży
turystycznej. Organizatorem
wydarzenia była Gdańska
Organizacja Turystyczna.

Odyseja Turystyczna 2011
„O

dyseja Turystyczna” to spotkanie poświęcone rozwojowi
branży turystycznej i nowym
trendom pojawiającym się w marketingu
turystycznym oraz w strategiach tworzenia produktów. W tym roku zostały
poruszone takie tematy jak: social media,
turystyka medyczna, nowoczesne muzea/
obiekty kulturalne, promocja produktu turystycznego, PR on-line i inne. Celem konferencji było pogłębienie wiedzy uczestników o nowe tematy i doświadczenia oraz
pokazanie konieczności ciągłego rozwoju.
Takie podejście stwarza szansę wygenerowania nowych pomysłów na zwiększenie
atrakcyjności Gdańska i regionu pomorskiego, a tym samym na wzrost zainteresowania turystów wybrzeżem Bałtyku.
W „Odysei Turystycznej” uczestniczyło blisko 120 osób z branży turystycznej, m.in.
pracownicy biur podróży, touroperatorzy,
hotelarze, przedstawiciele urzędów oraz
studenci uczelni wyższych.
Gdańska Organizacja Turystyczna zaprosiła na konferencję gości posiadających
rozległą wiedzę i bogate doświadczenie
w promocji oraz realizacji projektów turystycznych – w tym troje prelegentów
zagranicznych (z Włoch, Wielkiej Brytanii
i Szwecji). Głównym przedmiotem zainteresowania były w tym roku media społecznościowe, cały czas w Polsce niedostatecznie wykorzystywane w promocji
produktów turystycznych.
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Podczas konferencji „Odyseja Turystuyczna” odbyły się następujące prezentacje:
• „Gdańsk miastem wolności. Produkty
turystyczne a strategia marki Gdańsk”
– Anna Zbierska, dyrektor Biura Prezydenta ds. Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku
• „Promocja destynacji turystycznej za
granicą (na przykładzie miasta Gdańska z wykorzystaniem projektów 3D)”
– prof. dr hab. Barbara Marciszewska,
prof. nadzw. dr hab. Wydziału Turystyki
i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
w Gdańsku
• „How tourism destinations are using the
social media as a marketing technique”

(„Jak destynacje turystyczne używają
mediów społecznych jako techniki marketingu”) – Rob Davidson, starszy wykładowca – Events Management University of Greenwich Business School
• „Organizacja biura prasowego oraz
PR on-line” – Marek Traczyk, prezes
Travel Trade Poland sp. z o.o.
• „What are the prospects and trends in
internet and tourism in 2012” („Jakie
są perspektywy i trendy w internecie
i turystyce na 2012 r.” – Peter Hellman,
starszy doradca Reseanalytiker Hellman
& Partners
• „Rozwój turystyki medycznej na rynkach międzynarodowych” – Artur Gosk,
prezes Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej

Związek Miast i Gmin Morskich

• „Designing the memory: the new Chopin Muzeum in Warsaw” („Projektowanie pamięci: nowe Muzeum Chopina
w Warszawie”) – Alice Azario, Alice
Azario of Migliore + Servetto Architetti
Associati, menadżer projektu Muzeum
Chopina w Warszawie
• „Poznaję, Wypoczywam, Uczę się” –
motto Centrum Hewelianum jako idea
przewodnika nowoczesnego obiektu
kulturalnego – Lucyna Rokitiańska,
Dział Rozwoju i Organizacji Wystaw
Centrum Hewelianum.
Po konferencji uczestnicy mogli wziąć
udział w warsztatach „Kreatywna turystyka – jak wykorzystać branże kreatywne w przemyśle czasu wolnego”, zorganizowanych przez Gdańską Fundację
Przedsiębiorczości.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: marszałek województwa

pomorskiego Mieczysław Struk, wojewoda pomorski Roman Zaborowski
oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
Patronat medialny objęły: Radio
Gdańsk oraz Wiadomości Turystyczne.

Partnerem konferencji była firma Sennheiser, dostawca systemu audioguide
Gdańsk (multimedialnych przewodników miejskich).
Trzecia edycja „Odysei Turystycznej”
już za rok. Zapraszamy!

KO L E J N A L I KW I DAC JA ?

Agonia stoczni
GRYFIA
Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA
po przeszło 55 latach tradycji w remontach statków stoi
na krawędzi bankructwa. Po Stoczni Szczecińskiej
to następny zakład branży morskiej, który ma być
zlikwidowany, przynajmniej tak wygląda to
po decyzjach właściciela, funduszu Mars.

M

ars jest funduszem zarządzanym
przez MS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych, które w czerwcu
2010 r. uzyskało zgodę Komisji Nadzoru
Finansowego na rozpoczęcie działalności
i utworzenie Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
dedykowanych w całości na potrzeby
Agencji Rozwoju Przemysłu, jedynego
właściciela towarzystwa. Jednym słowem właścicielem jest minister skarbu.
Mars jest również właścicielem
dwóch innych stoczni: Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu SA oraz
Stoczni Remontowej Nauta SA w Gdyni.
CZAS MORZA 1(46) marzec 2011

Losy stoczni są trudne do przewidzenia,
być może przetrwa trudne czasy i zostanie uratowana. Wszystko wskazuje
jednak na to, że dni funkcjonowania
przedsiębiorstwa są policzone. Może
świadczyć o tym decyzja o zwolnieniu
prawie 30 proc. załogi. Zarząd powia-

Wszystko wskazuje jednak
na to, że dni funkcjonowania
przedsiębiorstwa są policzone.
Może świadczyć o tym
decyzja o zwolnieniu prawie
30 proc. załogi.

domił działające w stoczni związki zawodowe o decyzji zwolnienia od 225
do 275 pracowników. O tym, że sytuacja jest skomplikowana i bardzo trudna,
świadczą również częste zmiany w kierownictwie spółki.
Stocznia Gryfia jest znana w kraju
i za granicą, posiada olbrzymi potencjał
techniczny i doświadczonych pracowników. Zatrudnia w chwili obecnej ponad
800 pracowników. W całej swojej dotychczasowej historii wyremontowała
ponad 16 tys. statków, dokonała 60
przedłużeń statków i wybudowała ponad 250 jednostek pływających. Dla gospodarki morskiej i Szczecina likwidacja
przedsiębiorstwa będzie dużym ciosem.
Dziwne jest również to, że informacje
o złej kondycji stoczni dotarły do opinii
publicznej tak późno. Gdyby o zbliżającej się katastrofie stoczni wiadomo
było zdecydowanie wcześniej, to może
znaleziono by rozwiązania, które nie doprowadziłyby do tak tragicznej sytuacji.
Miasto Szczecin zawsze stara się pomóc
stoczni i jeżeli właściciel – minister skarbu Aleksander Grad również zaangażuje
się w program pomocy, to istnieje jeszcze
szansa na uratowanie przedsiębiorstwa.
Piotr Jania
R a d n y R a d y M i a s ta Sz c z e c i n
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4 0 inwestycji do 2 0 3 0 rok u

Zalewy wielkich
możliwości

„O

gólna koncepcja rozwoju turystyki wodnej na odcinku
MDW E 70: Zalew Wiślany
– Zalew Kaliningradzki – Zalew Kuroński” powstała wspólnym wysiłkiem
ekspertów z Obwodu Kaliningradzkiego,
naszego województwa i województwa
pomorskiego. Liderem przedsięwzięcia
było elbląskie Biuro Regionalne Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Turystyka na szlaku
transportowym
Powstanie europejskiego systemu
międzynarodowych dróg wodnych –
którego MDW E 70 jest częścią – zostało wymuszone ogromnymi kosztami
transportu lądowego. Analizy wykazały,
że transport lądowy może stać się barierą rozwoju gospodarczego dla całej Europy. Lekiem ma być rozwój dróg wodnych i przeniesienie nań wielu funkcji
transportowych. Ta strategia w wielu
krajach europejskich już jest skutecznie
wdrażana.
W 1996 roku wytyczono sieć europejskich dróg wodnych, które mają stać
się „autostradami” łączącymi niemal
wszystkie kraje europejskie i najważniejsze regiony gospodarcze naszego kontynentu. Co istotne, owa sieć objęła wszystkie kraje europejskie, niezależnie od tego,
czy są członkami Unii Europejskiej.

Powstała polsko-rosyjska koncepcja wykorzystania
turystycznych walorów Zalewu Wiślanego.
By je wykorzystać, autorzy proponują 40 inwestycji,
które należy wykonać do 2030 roku.
Sieć o długości 27711 km obejmuje
dziewięć strategicznych szlaków wodnych. Wśród nich ważną rolę pełni Międzynarodowa Droga Wodna E 70 (MDW
E 70) łącząca porty Morza Północnego
(Antwerpia i Rotterdam) z Berlinem oraz
portami nadbałtyckimi: Elblągiem, Kaliningradem i Kłajpedą. Jest to w zasadzie
jedyny tego typu szlak równoleżnikowy
na naszym kontynencie.
Międzynarodowe drogi wodne –
poza funkcjami transportowymi – są
też atrakcyjnymi szlakami turystycznymi. W przypadku Europy Środkowej
i Wschodniej, które muszą nadrobić okres
zaniedbań w rozwoju wodnych szlaków
śródlądowych, wykorzystanie turystyczne może być naturalnym etapem ich
rozwoju. Turystyka generuje mniejsze
wymagania wobec dróg wodnych niż
transport, z drugiej strony niemal natychmiast generuje na nich ruch i rozwój
obszarów nadwodnych.

Rodzi się współpraca
Ten model myślenia towarzyszył
nam, gdy podejmowaliśmy inicjatywy
na rzecz rewitalizacji MDW E 70. W la-

MDW E 70 – oprac. Przemysław Szreder
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tach 2007-2010 powstała koncepcja
dla polskiego odcinka tego szlaku. Podpisanie porozumienia między Polską
a Federacją Rosyjską, przywracającego
swobodę żeglugi na Zalewie Wiślanym/
Kaliningradzkim (1.09.2009 r.) uzasadniało rozszerzenie tych prac na odcinek
wschodni MDW E 70.
Szczęśliwie podobny tok myślenia nie
był obcy różnym środowiskom w Obwodzie Kaliningradzkim, w tym władzom
tego regionu. Bardzo szybko powstał
zespół ludzi, których połączyła chęć wykorzystania walorów łączącej nas drogi
wodnej.
W lipcu 2010 roku w Bałtijsku gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Gieorgij
Boos, marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i warmińsko-mazurskiego Jacek Protas podpisali
deklarację o organizowaniu wspólnych
regat żeglarskich na Zalewie Wiślanym,
a w tym samym czasie we Fromborku
polsko-rosyjsko-litewski zespół przystępował do prac nad tworzeniem koncepcji rozwoju turystyki w oparciu drogę
wodną obejmującą Zalew Wiślany/Kaliningradzki, Zalew Kuroński i łączące oba
aweny rzeki i kanały.
Pierwszym efektem tych prac był projekt „MDW E 70 – turystyka bez granic”. Po raz pierwszy Rosjanie i Polacy
metodycznie zajęli się analizą stanu
obecnego i możliwościami rozwoju
w oparciu o walory turystyczne łączącego ich regiony odcinka MDW E 70.
Efekty tych prac przedstawia dokument,
o którym piszemy we wstępie.
Staraliśmy się przedstawić w nim aktualny stan tej drogi wodnej, jak i uwarunkowania prawne, środowiskowe,
gospodarcze i społeczne związane z jej
Związek Miast i Gmin Morskich

Wschodni odcinek
MDW E 70 – arch. rosyjskie,
adaptacja:
Krzysztof Komorowski

funkcjonowaniem i rozwojem. Dokonaliśmy analizy słabych i silnych stron
oraz potencjalnych zagrożeń i możliwości (SWOT) związanych z rozwojem tej
drogi wodnej. Wreszcie, przedstawiliśmy
propozycje przedsięwzięć, które mogą
przyczynić się do rozwoju turystyki,
a przez to i naszych regionów.
Każdy z aspektów tego opracowania
jest równie ważny. Każdy też nosi w sobie cechy dzieła pierworodnego. Przy
jego lekturze należy mieć świadomość,
że operowaliśmy na informacjach tworzonych przez różne systemy i tradycje,
różnie traktujące sfery, którymi się zajmują. Mamy jednak świadomość, że
każda następna próba będzie mogła
czerpać z naszych doświadczeń.
Niepodważalny jest jednak wniosek zasadniczy: ta droga wodna ma

ogromny i jeszcze niewykorzystany
potencjał! Ogromne akweny obydwu
zalewów, wspaniałe mierzeje, parki i rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000
mogą stać się celem dla amatorów turystyki i sportów wodnych.
Zespoły ekspertów polskich i rosyjskich wskazały 40 zadań, których realizacja może radykalnie zwiększyć potencjał turystyczny tego obszaru. Większość
z nich dotyczy budowy portów i przystani, ale są i takie, które dotyczą wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i historycznych, budowy mostów czy kanałów.
Zaproponowaliśmy też harmonogram
ich realizacji, dzieląc go do 2030 roku na
trzy etapy.
Co ważne – z założenia – to opracowanie ma już zaprogramowany dalszy
ciąg. Marszałkowie i gubernator zgodzili

się już, że wspólnie podejmą prace nad
tworzeniem strategii rozwoju swoich
regionów w oparciu o walory łączącej je
drogi wodnej. Owa koncepcja będzie dla
przyszłej strategii znakomitym punktem
startowym. Jesteśmy też przygotowani do podjęcia wysiłku przygotowania
studiów wykonalności dla niektórych
z przedstawionych w tym opracowaniu
przedsięwzięć. W tym celu złożyliśmy
we wrześniu 2010 roku stosowną aplikację do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.
Przedstawienie krótkiej drogi i motywów, które doprowadziły do opracowania „Ogólnej koncepcji rozwoju turystyki
wodnej na odcinku MDW E 70: Zalew
Wiślany – Zalew Kaliningradzki – Zalew
Kuroński” pozwoli na pełniejszą percepcję danych i wniosków w niej zwartych.
Dokonując ich oceny, warto mieć na
względzie fakt, że zespół ekspertów pracował nad dokumentem zaledwie dwa
miesiące.

Turystyka bez granic
Tyle czasu mieliśmy na realizację projektu „Turystyka bez granic” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów
Transgranicznych i Międzyregionalnych
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem projektu
jest wzmocnienie współpracy transgranicznej, wzmocnienie i rozwój turystyki,
zwłaszcza turystyki wodnej, w obszarze
Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego,
a więc na końcowym odcinku MDW E 70,
łączącym tereny Polski, Rosji i Litwy.
>

Wyspa na Zalewie Kaliningradzkim. Zdj. Jerzy Wcisła
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4 0 inwestycji do 2 0 3 0 rok u

Zalewy wielkich możliwości
>

Partnerami w projekcie są przedstawiciele administracji publicznej Obwodu
Kaliningradzkiego FR, w sumie sześciu
partnerów: Ministerstwo ds. Rozwoju
Samorządu Terytorialnego Obwodu Kaliningradzkiego, powiat Polessk, powiat
Guriewsk, miasto Bałtijsk, miasto Mamonowo i miasto Gwardiejsk.
Terenem działań w ramach projektu
jest obszar Zalewu Wiślanego po stronie
województwa warmińsko-mazurskiego
i województwa pomorskiego oraz Zalewu Kaliningradzkiego i Kurońskiego po
stronie Federacji Rosyjskiej w Obwodzie
Kaliningradzkim.

koncepcja rozwoju MDW E 70 na odcinku Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego”. Warsztaty odbyły się u naszych
rosyjskich partnerów w Kaliningradzie
w terminie 20-21 grudnia 2010 r.
W terminie 26-27 stycznia 2011 r. polscy uczestnicy projektu (przedstawiciele
samorządu województwa warmińskomazurskiego i pomorskiego, branży turystycznej i organizacji pozarządowych)
gościli w Obwodzie Kaliningradzkim
w ramach tzw. wizyty studyjnej. Grupa
polska miała okazję zapoznać się z atrakcjami Zalewu Kaliningradzkiego i Kurońskiego oraz spotkać się z przedstawicie-

Zalew Wiślany nazywany jest „morskim przedszkolem” - zdj. Dorota Wcisła

W ramach projektu odbyły się warsztaty – dwudniowe spotkanie polsko-rosyjskiej grupy roboczej, składającej
się z ekspertów z dziedziny ochrony
środowiska, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury, gospodarki i turystyki. Eksperci pracowali nad
stworzeniem dokumentu pt. „Ogólna
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lami samorządu i branży turystycznej
Obwodu Kaliningradzkiego.
Przedstawiciele Obwodu Kaliningradzkiego gościli z kolei w Polsce w terminie 16–18 lutego 2011 r. W ramach
ich pobytu odbyły się warsztaty terenowe
i konferencja. W ramach warsztatów rosyjscy goście odwiedzili m.in. Frombork,

Tolkmicko, Kadyny, Elbląg, Kąty Rybackie
i Krynicę Morską. W ciągu dwóch dni
zapoznali się z atrakcjami polskiej strony Zalewu oraz z założeniami i efektami
projektu pn. „Pętla Żuławska – rozwój
turystyki wodnej”.
Konferencja podsumowująca realizację projektu odbyła się 18 lutego 2011 r.
w Elblągu. Uczestniczyło w niej ponad
60 osób. W trakcie konferencji, w poszczególnych wystąpieniach zostały
przedstawione m.in. wspólne działania
na rzecz wykorzystania walorów Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego, porty
i przystanie żeglarskie Zalewu Wiślanego
wybudowane i zmodernizowane w ramach realizacji projektu „Pętla Żuławska
– rozwój turystyki wodnej”, znaczenie
drogi wodnej E 70 z punktu widzenia
Obwodu Kaliningradzkiego.
W ramach konferencji przedstawiono
też treść listu intencyjnego, stanowiącego deklarację współpracy na rzecz
aktywizowania Zalewu jako części MDW
E 70. List intencyjny został podpisany
przez marszałków województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz
gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego
FR na spotkaniu poprzedzającym rozpoczęcie Forum Współpracy Biznesowej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i Obwodu Kaliningradzkiego 18 marca
2011 r. w Olsztynie.
Efektem końcowym projektu jest
dokument „Ogólna koncepcja rozwoju
MDW E 70 na odcinku Zalewu Wiślanego
i Kaliningradzkiego”. Dokument zostanie
wydany w formie elektronicznej na płycie DVD w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim.
W ramach projektu został wydany także
folder przedstawiający atrakcje turystyczne Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego
w czterech językach: polskim, rosyjskim,
angielskim i niemieckim. Pierwszą większą imprezą promocyjną, na której folder
był dystrybuowany, a Zalew promowany,
były Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB
w Berlinie w terminie 9-13 marca 2011 r.
R e g i n a Cz y m b o r
– k o o r d y n at o r p r o j e k t u
Jerzy Wcisła
– lider projektu
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W Y KA Z D E L E GAT Ó W ( KA D E N C JA 2 0 1 0 - 2 0 1 4 )
		

Miasto/Gmina

1.
Cedry Wielkie
2.
Darłowo
3.
Dziwnów
			
4.
Elbląg
5.
Gdańsk
6.
Gdynia
7.
Gniewino
8.
Hel
9.
Jastarnia
10.
Kołobrzeg gmina
11.
Kołobrzeg miasto
12.
Krynica Morska
13.
Kosakowo
14.
Krokowa
15.
Lębork
			
16.
Łeba
			
17.
Mielno
18.
Międzyzdroje
			
19.
Puck
			
20.
Pruszcz Gdański gmina
21.
Pruszcz Gdański miasto
22.
Pszczółki
23.
Rewal
24.
Sopot
25.
Stegna
26.
Szczecin
			
27.
Sztutowo
28.
Świnoujście
29.
Trzebiatów
30.
Ustka
31.
Ustronie Morskie
32.
Władysławowo

Delegaci
Bartłomiej Zięba – radny
Zbigniew Grosz – przewodniczący rady
Grzegorz Jóźwiak – burmistrz
Zbigniew Jeszka – radny
Jerzy Wcisła – przewodniczący rady
Andrzej Bojanowski – wiceprezydent miasta
...*
Zbigniew Walczak – wójt
Arnold Antkowski
Wojciech Kohnke – przewodniczący rady
Julian Nowicki – przewodniczący rady
Lech Pieczyński – radny
Adam Ostrowski – burmistrz
Jerzy Włudzik – wójt
Ludwika Cierocka
Witold Namyślak – burmistrz
Alicja Zajączkowska – zastępca burmistrza
Andrzej Strzechmiński – burmistrz
Magdalena Bojarczuk – sekretarz miasta
Olga Roszak-Pezała – wójt
Leszek Tomasz Dorosz – burmistrz
Mateusz Flotyński – zastępca burmistrza
Zenon Dettlaff – wiceburmistrz
Amadeusz Walke – radny
Krzysztof Włodarczyk
Janusz Wróbel – burmistrz
Hanna Brejwo – wójt
Andrzej Brzeziński – radny
Bartosz Piotrusiewicz – wiceprezydent miasta
Jolanta Kwiatkowska – wójt
Piotr Jania – radny
Bazyli Baran – radny
Stanisław Kochanowski – wójt
...*
Zdzisław Matusewicz – burmistrz
Maciej Karaś – pełnomocnik ds. portów
Tomasz Grobla – sekretarz gminy
Lech Kranc – wiceprzewodniczący rady

* wybór delegata odbył się po zamknięciu numeru Czasu Morza
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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

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

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

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

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

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

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

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

SOPOT
Urząd Miasta, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. 058 521 37 50
www.sopot.pl
ums@sopot.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

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

