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GDAŃSK – morze możliwości

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 – skarbnik miasta

6.

Gdynia

Paweł Nogalski – radny

7.

Gniewino

Zbigniew Walczak – wójt

8.

Hel

Mirosław Oniszczuk – wiceprzewodniczący rady

9.

Jastarnia

Tyberiusz Narkowicz – burmistrz

10.

Kołobrzeg m.

Beata Wojtal – radna

11.

Kołobrzeg gm.

Krzysztof Szopik – przewodniczący rady

12.

Kosakowo

Jerzy Włudzik – wójt

13.

Krynica Morska

Adam Ostrowski – burmistrz

14.

Krokowa

Wojciech Dettlaff – wiceprzewodniczący rady

15.

Lębork	Włodzimierz Klata – burmistrz

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

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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90 lat Ligi Morskiej i Rzecznej
Po blisko 30 latach ponownie reaktywowano ją w grudniu 1980 r. w Gdyni podczas
II Kongresu Kultury Morskiej, a w marcu 1999 r. organizacja powróciła do dawnej nazwy
Liga Morska i Rzeczna.

6

Infrastruktura Pomorze 2009
W dniach 11-13 lutego staraniem Międzynarodowych Targów Gdańskich i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zorganizowane zostały pierwsze Targi Inwestycji
i Kooperacji Infrastruktura Pomorze 2009.

7-9

Inwestycje infrastrukturalne na Pomorzu – recepta na kryzys?
Z samego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zrealizowanych będzie
w nadchodzących latach 26 projektów na łączną kwotę 8,628 mld złotych.

9

Łowili na wędki bałtyckie dorsze
Ogólnopolskie Zawody Morskie o Puchar Burmistrza Darłowa odbywały się w strefie 12 mil
morskich od portu w Darłowie.

10-11 Jaka przyszłość polskich portów?
Spotkanie potwierdziło, że istnieje zapotrzebowanie na dyskusje poświęcone przyszłości portów,
zmianie jednakże powinna ulec ich formuła.

11

12-13 Polskie przewodnictwo Euroregionu Bałtyk
W tym roku, po okresie duńskiego przewodnictwa, prezydencję w Euroregionie Bałtyk
objęła strona polska

Eliminacje do Finału I Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej
15 maja rozegrany zostanie Super Finał i poznamy pierwszego zwycięzcę turnieju Euro Sea.

14-15 Działalność polskich portów morskich w 2008 r.
2008 był kolejnym rokiem, w którym zanotowano ograniczenie obrotów przeładunkowych
w głównych portach morskich.

16

tel. 058 301 49 21
tel./fax 058 301 42 15
e -mail: zmigm@zmigm.org.pl
www.zmigm.org.pl

RE D A G U J E Z ES P Ó Ł
Roman Kolicki
redaktor naczelny

tel. 058 520 27 72
e -mail: gem@gem.gda.pl

Ruch statków w Darłowie
Do nabrzeża Gdańskiego w Darłowie przycumował 25 stycznia 2009 r. już drugi w tym roku
statek m/v „Celica”
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Dyrektor biura
GRZEGORZ WALCZUKIEWICZ

Zdecydowany sprzeciw
Rozmowa z kpt. ż.w. Waldemarem Jaworowskim, współorganizatorem konferencji naukowej
w Rewalu poświęconej zagrożeniom ze strony Gazociągu Północnego.

17
Święta Wielkanocne
18-19 Musimy bronić polskiej gospodarki morskiej

KOREKTA
Lech Skarbek

DTP
Agencja GEM

e -mail: gem@gem.gda.pl
D RUK
Drukarnia MISIURO

www.misiuro.pl

Gospodarka morska przeżywa chyba najbardziej dramatyczny okres w swoich dziejach.

19

Generał powraca
W zeszłym roku miasto Gdańsk stało się właścicielem żaglowca, który ma pełnić funkcję
jednostki flagowej.
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2009 rok – rokiem Regionu Morza Bałtyckiego
Rozmowa z wicemarszałkiem pomorskim Mieczysławem Strukiem.

21

Drogi św. Jakuba
Do korzeni naszej kultury odwołuje się nowo projektowana Pomorska Droga św. Jakuba

22-23 Nie tylko turystyka
Priorytetem dla gminy Krokowa jest ochrona środowiska.

24-25 Średniowieczne mury w Lęborku będą prawdziwą atrakcją
Lębork jest miastem zabytków z gotyckiej cegły.

26-27 Gmina Władysławowo
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Gmina Władysławowo jest znanym i lubianym miejscem corocznego wypoczynku tysięcy
turystów z Polski i zagranicy.
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NA STRAŻY TRADYCJI
Pierwsza wojna światowa
dobiegała końca. Państwo
polskie jeszcze formalnie
nie powstało, a już grupa
patriotów i działaczy
postanowiła rozpocząć
uświadamianie Polaków
o wartości morza, które
przypaść miało odrodzonej
Polsce. Tak 1 października
1918 roku w Warszawie
powołano do życia
Stowarzyszenie Pracowników
na Polu Rozwoju Żeglugi
„Bandera Polska”, którego
celem było szerzenie idei
morskich w społeczeństwie.
Na czele nowej organizacji
stanął kontradmirał Kazimierz
Porębski, wywodzący się
z byłej rosyjskiej floty, a wśród
członków założycieli byli nie
mniej znani później Polacy,
m.in. Antoni Garnuszewski
– pierwszy dyrektor Szkoły
Morskiej w Tczewie czy
Tadeusz Wenda – główny
budowniczy portu w Gdyni.

W

następnym roku organizacja przekształciła się w Towarzystwo „Liga
Żeglugi Polskiej”, w 1924 roku
przybrała nazwę Liga Morska i Rzeczna,
a w 1930 roku - Liga Morska i Kolonialna
i w takim kształcie przetrwała do wybuchu II wojny światowej. Przez cały ten
okres - niezależnie od nazwy - organizacja
stawiała sobie za cel szerzenie szczytnych
idei: kształtowania morskiej świadomości
społeczeństwa oraz morskiego wychowania dzieci i młodzieży, a także wskazywała
na potrzebę bliskich związków morza z całą
polską gospodarką. Chodziło o uświadomienie wszystkim, że przyszłość Polski i rozwój
jej gospodarki zależy od polityki morskiej
młodego państwa. Dlatego Liga w swej
działalności – także na łamach organu prasowego, jakim stało się nowo utworzone
pismo pt. „Bandera Polska”, a potem także
miesięcznik „Morze” - szczególny nacisk
kładła na konieczność utworzenia własnej
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90 lat

Ligi Morskiej
i Rzecznej

floty handlowej i wojennej. Członkowie Ligi
aktywnie włączyli się m.in. w akcję zbierania pieniędzy na Fundusz Obrony Morskiej,
dzięki którym sfinansowano budowę okrętu
podwodnego ORP „Orzeł”,
Liga szczególnie dużą wagę przywiązywała do krzewienia idei morskiego wychowania wśród młodzieży szkolnej we
wszystkich regionach kraju. W strukturach
organizacji powstał nawet specjalny Wydział Morskiego Wychowania Młodzieży,
którego pracami kierował gen. Mariusz Zaruski. Liga propagowała rozwój żeglarstwa
morskiego i rzecznego, organizując rejsy,
spływy czy zawody na jachtach, kutrach,
szalupach lub kajakach. Przykładem może
być wielki ogólnokrajowy spływ pn. „Przez
Polskę do morza”, prowadzący z Bydgoszczy przez Gdańsk do Gdyni, w którym
udział wzięło blisko dwa tysiące żeglarzy.
Liga patronowała tworzeniu amatorskich klubów żeglarskich (pierwszy taki

powstał w 1924 roku w Chojnicach),
rozwijała własną flotę dużych i małych
jednostek pływających, inicjowała również konkursy wiedzy o morzu, konkursy
modeli statków, a także różnego rodzaju
imprezy. W 1932 roku po raz pierwszy
w młodej Gdyni odbyły się obchody Święta Morza, na które z całego kraju przybyło
ponad 100 tys. osób. W następnych latach
obchody organizowane właśnie przez
Ligę Morską i Kolonialną nabrały charakteru wielkich ogólnopolskich manifestacji
Polaków zafascynowanych dostępem do
147-kilometrowego skrawka Bałtyku.
Liga starała się również propagować
polską ekspansję kolonialną, m.in. poprzez
wykupienie terenów w Brazylii, Mozambiku czy na Madagaskarze, ale wojna
przerwała wszelkie zamierzenia. Liga była
już wówczas liczącą się w kraju organizacją, skupiającą w 1939 roku blisko milion
członków.
Związek Miast i Gmin Morskich

Mroczny czas II wojny światowej był ze
zrozumiałych względów okresem wstrzymania jakiejkolwiek działalności organizacji. Reaktywowano ją latem 1944 roku
w wyzwolonym Lublinie pod nazwą Liga
Morska, mającą podkreślać, że polskie interesy morskie leżą w kraju, a nie w zaoceanicznych koloniach. Szybko jednak okazało
się, że w efekcie nasilających się procesów
sowietyzacji Polski przedwojenne idee Ligi
nie przystawały do ideologii komunistycznej i że jej działalność miała charakter – jak
stwierdzono - „faszystowski i reakcyjny”.
W rezultacie na mocy decyzji politycznych
w 1953 roku Ligę Morską wraz z jej majątkiem włączono do Ligi Przyjaciół Żołnierza.
Po blisko 30 latach ponownie reaktywowano ją w grudniu 1980 roku w Gdyni podczas II Kongresu Kultury Morskiej,
a w marcu 1999 roku organizacja powróciła
do dawnej nazwy: Liga Morska i Rzeczna.
Ma ona symbolizować dwa główne obszary działalności: na morzu i na wodach
śródlądowych. Jej zadania są podobne do
zadań organizacji sprzed 90 lat, do której
wspaniałych tradycji nawiązujemy. Nadal
chcemy popularyzować wśród dzieci
i młodzieży sprawy związane z morzem,
rozbudzać zamiłowanie do żeglarstwa na
morzu i śródlądziu, wytwarzać poczucie
konieczności ochrony środowiska naturalnego, wreszcie wykształcać postawy
patriotyczne i cechy uniwersalne: odwagę, braterstwo, międzyludzką solidarność czy niesienie pomocy innym. Te cele
możemy osiągnąć poprzez organizację
atrakcyjnych imprez na lądzie, jak spotkania, konkursy czy zabawy, ale także or-

ganizację obozów żeglarskich lub rejsów
po morzu, rzekach czy jeziorach.
Dzisiejsza Liga Morska i Rzeczna, która
ma status organizacji pożytku publicznego,
liczy blisko 10 tys. członków zrzeszonych
w 11 okręgach, 8 oddziałach, 3 samodzielnych kołach i 5 klubach. Wszystkim nam
przyświeca hasło zaczerpnięte z przesłania
Stanisława Staszica z 1790 roku: „Trzymajmy się morza”. Do głównych form działalności należy ogólnopolski konkurs pn.
„Młodzież na morzu”, w którym co roku
udział bierze ok. 5 tys. uczniów ze szkolnych kół Ligi. Zadania konkursowe trwają
w ciągu całego roku, a nagrody stanowią
nie tylko puchary czy dyplomy, lecz także
rejsy na jachtach oraz na ORP „Iskra” udostępnianym przez Akademię Marynarki
Wojennej. Właśnie rejsy po morzu na statkach szkolnych czy na jednostkach floty
pasażerskiej stanowią szczególną atrakcję
dla młodych ludzi z głębi kraju, marzących
o karierze marynarza czy pragnących pracować w gospodarce morskiej.
Do ważnych imprez wodniackich należą Flisy: Wiślany i Odrzański, prowadzące
wzdłuż dwóch największych polskich rzek,
połączone ze zwiedzaniem najciekawszych
po drodze miejsc. Inne to doroczny Zlot
Jungów w Kołobrzegu, zloty żeglarskie czy
wodniackie oraz w głębi lądu - spotkania
z ciekawymi ludźmi morza, konferencje
i sympozja, podejmujące problematykę
morza, gospodarki śródlądowej czy ekologii. Ponadto Liga Morska i Rzeczna co roku
bierze udział w centralnych uroczystościach Dni Morza oraz w uroczystościach
Zaślubin Polski z morzem.

Szczególnym zadaniem,
spoczywającym dziś
na naszej organizacji,
jest zaangażowanie
się w dzieło rozwoju
zjednoczonej Europy.
Połączenie patriotyzmu
z ideą morskiej edukacji,
a zarazem wykształcanie
wśród młodego pokolenia
pozytywnych postaw
proeuropejskich
i ponadnarodowych – to
wyzwanie, jakie powinna
podjąć cała Liga Morska
i Rzeczna.
Wejście Polski do obszaru objętego
układem z Schengen powinno ułatwić
naszej organizacji rozszerzanie współpracy bałtyckiej i nadgranicznej oraz współdziałanie z podobnymi organizacjami
wodniackimi w innych krajach nie tylko
basenu wspólnego morza. Zaktywizowanie wymiany młodzieży zarówno w celach turystycznych, jak też budowanie
w niej postaw proekologicznych i uwrażliwienie jej na konieczność ochrony środowiska wód Bałtyku i wód śródlądowych
– to zadania na najbliższe miesiące i lata.
Mamy nadzieję, że Liga Morska i Rzeczna
sprosta tym wyzwaniom w kształceniu
właściwych postaw młodego pokolenia
Polaków - Europejczyków.
A n d r z e j K r ól i k o w s k i

Prezes ligi morskiej i rzecznej

Popularyzacja postaw i światopoglądu związanego z morzem to zadanie niełatwe.
Liga Morska i Rzeczna od 90 lat wytrwale podejmuje ten trud, będąc bezprecedensowym przykładem troski
o „Polskę morską i śródlądową”. Składając gratulacje z okazji tak godnego jubileuszu, życzymy Lidze Morskiej
i Rzecznej kontynuacji wspaniałych tradycji na polu kształtowania zamiłowania do żeglarstwa na morzu
i śródlądziu, ochrony środowiska czy wreszcie kształtowania postaw patriotycznych, braterskich,
przepojonych międzyludzką solidarnością.
Andrzej Bojanowski

Grzegorz Walczukiewicz

Prezes ZMiGM

Dyrektor Biura
Związek Miast i Gmin Morskich

CZAS MORZA 1(37) marzec 2009

5

G da ń skie Targi I nwestycji i  Kooperacji

Infrastruktura Pomorze 2009
W dniach 11-13 lutego br.
staraniem Międzynarodowych
Targów Gdańskich SA oraz
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
zorganizowane zostały
pierwsze Targi Inwestycji
i Kooperacji Infrastruktura
Pomorze 2009. Honorowy
patronat nad imprezą
przyjęli Minister Rozwoju
Regionalnego oraz Minister
Infrastruktury.

C

elem organizatorów była prezentacja
oferty pomorskich firm inwestorom
dysponującym finansami publicznymi, unijnymi i prywatnymi oraz pomoc
w rozwinięciu współpracy instytucjom
i firmom inwestującym na Pomorzu z wykonawcami, dostawcami i producentami.
W targach wzięło udział ponad 70 wystawców, swoje oferty zaprezentowały nie
tylko firmy, ale także i gminy.
Targom Infrastruktura Pomorze 2009
towarzyszył bogaty program spotkań,

6

konferencji i paneli dyskusyjnych. Ten
segment targów otworzyło interesujące
spotkanie ze Zbigniewem Rapciakiem,
podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Infrastruktury, Jarosławem Pawłowskim,
wiceministrem rozwoju regionalnego,
Mieczysławem Strukiem, wicemarszałkiem województwa pomorskiego oraz
Andrzejem Bojanowskim, wiceprezydentem Gdańska.
Pierwszego dnia uczestnicy targów
skoncentrowali się na problematyce

związanej z infrastrukturą transportową. Uczestnicy warsztatów tematycznych próbowali odpowiedzieć na takie
pytania jak: czy wystarczy dróg na Pomorzu? czas na kolej? nie tylko Rębiechowo? oraz temat szczególnie interesujący członków Związku Miast i Gmin
Morskich – stąd udział w obradach prezesa ZMiGM Andrzeja Bojanowskiego –
co dalej z portami?
Drugi dzień poświęcony był energetyce. Poruszono następujące tematy: Czy
Pomorzu grozi zapaść energetyczna? Czy
odnawialne źródła energii są szansą dla
Pomorza? Czy poprawa efektywności
energetycznej może być szansą zrównoważonego rozwoju gminy?
Tego dnia odbyło się również seminarium zatytułowane „Nowoczesna infrastruktura podstawą rozwoju gminy” oraz
panel dyskusyjny „Szanse i bariery rozwoju
lokalnego”. Program wzbogaciły także prezentacje indywidualne gmin i firm.
Trzeciego dnia targów odbyły się warsztaty poświęcone przygotowaniom
projektu współpracy pomiędzy podmiotami sektora publicznego i prywatnego
w świetle Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Targom towarzyszył program promocyjny „Dobry Partner Samorządu”, a jego
laureaci otrzymali certyfikaty solidności
i jakości w realizacji zadań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu.
rk
Związek Miast i Gmin Morskich

Inwestycje infrastrukturalne
na Pomorzu – recepta na kryzys?

Wielkość inwestycji infrastrukturalnych, które w nadchodzących latach realizowane będą
w województwie pomorskim pozwala przypuszczać, że jego przepustowość komunikacyjna,
a tym samym atrakcyjność inwestycyjna zostanie znacznie wzmocniona. To duża szansa dla
naszego regionu. Z samego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zrealizowanych
będzie w nadchodzących latach 26 projektów na łączną kwotę 8,628 mld złotych.

P

rawie za 2 mld zł realizowane będą
inwestycje transportowe w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego do 2020
roku. Do tego dochodzą liczne inwestycje
prywatne. Zwłaszcza obecnie, gdy światowy kryzys gospodarczy zatacza coraz
szerszy obrót, a jego objawy są w Polsce
coraz bardziej dokuczliwe, skokowy przyrost inwestycji może się stać czynnikiem
złagodzenia skutków bezrobocia i recesji
oraz ponownego rozkręcenia koniunktury.
Zwracali na to uwagę uczestnicy
Targów Inwestycji i Kooperacji Infrastruktura Pomorze 2009, które odbyły
się w Gdańsku w dniach 11-13 lutego.
Impreza ta organizowana we współpracy
samorządu województwa pomorskiego
z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi SA była pierwszym organizowanym na
tak dużą skalę przedsięwzięciem, dającym
CZAS MORZA 1(37) marzec 2009

szansę promocji inwestycji związanych
z szeroko rozumianą infrastrukturą transportową i energetyczną. W ramach targów
odbyła się konferencja „Szanse i zagrożenia rozwoju infrastruktury na Pomorzu”
zorganizowana w formie paneli i warsztatów tematycznych poświęconych różnym
składnikom infrastruktury transportowej
i energetycznej oraz procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego wykorzystywanej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Jak zwrócił uwagę wicemarszałek województwa Mieczysław Struk w trakcie
wystąpienia otwierającego imprezę:
Nasz region jest współorganizatorem
mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO
2012. Musimy jednak pamiętać, że nie
jest to warunek realizacji naszych inwestycji, a jedynie czynnik je przyspieszający czy ułatwiający rozpoczęcie ich prac.

Strategiczne zadania ważne dla rozwoju
i polepszenia infrastruktury Pomorza i tak
byłyby wykonane.
Zarówno w wystąpieniu marszałka,
jak i w ramach wystąpień na warsztatach
tematycznych szczegółowo omówiono
plany inwestycyjne Pomorza. Wynika
z nich, że zarówno infrastruktura liniowa,
jak i punktowa zostanie znacznie rozbudowana.
Obok dwóch dużych projektów liniowych (droga krajowa S-7, pomorska część
połączenia kolejowego E-65) w ramach
POIiŚ realizowane będą projekty dotyczące
Port Lotniczego w Gdańsku, bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa ruchu
drogowego, projekty kolejowe (dworzec
w Gdyni i zakup taboru) oraz projekty
dotyczące transportu zbiorowego, w tym
rozwój SKM oraz budowa kolei metropolitalnej w Trójmieście. W ramach RPO rea- >
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> lizowane będą projekty związane z dojazdami do autostrady A1 oraz przebudową
dróg wojewódzkich do Trójmiasta.

Szczególnie istotną rolę z punktu widzenia gospodarki Pomorza odegra z pewnością 10 dużych projektów inwestycyjnych
związanych z infrastrukturą portową
oraz dostępu do portów. To infrastruktura węzłowa transportu i gospodarki
morskiej (porty, terminale intermodalne,
centra logistyczne) może dostarczać impulsów rozwojowych potrzebnych w czasach kryzysu.
Wśród planowanych dużych inwestycji realizowanych na obszarze Gdańska
znajduje się budowa Trasy Sucharskiego
w połączeniu z Trasą Słowackiego (pro-

platform kolejowych do gdańskiego portu.
Już w ramach panelu dyskusyjnego dyrektor ds. rozwoju w porcie gdańskim Ryszard
Mazur omówił plany budowy głębokowodnego terminalu masowego, który za
sprawą belgijskiej spółki Sea-Invest niebawem zlokalizowany będzie w Porcie Północnym w sąsiedztwie Deepwater Container Terminal. Firma ma zamiar stworzyć
w Porcie Północnym centrum dystrybucyjne dla całego obszaru Morza Bałtyckiego,
dlatego zdecydowała się na inwestycję na
wysokości 100 mln zł. Port gdański ma zatem szanse stać się ośrodkiem hubowym
w przeładunku towarów masowych. Nieco
mniejszą – w przeładunku kontenerów.
Jak wynikało z prezentacji Bogdana Ołdakowskiego (Actia Forum, Bałtycka Organizacja Portów) w przeładunkach kontenerowych kryzys nie jest aż tak dokuczliwy jak
w innych grupach ładunkowych, to jednak
wyraźnie odczuwalny. Maleją w związku
z tym szanse na pojawienie się w naszych
portach oceanicznych serwisów kontenerowych w najbliższym czasie.

flagowego projektu – budowy terminalu
promowego przy nabrzeżu Polskim. To
również skutek światowego kryzysu gospodarczego w żegludze handlowej, który
spowodował zmniejszenie przewozów
pasażerskich i towarowych Stena Line,
a w konsekwencji wycofanie się Steny
z wprowadzenia na linię dwóch dużych
240-metrowych promów. Inwestycja
nowego terminalu promowego prawdopodobnie będzie realizowana dopiero
w 2014 roku. Na razie port gdyński modernizuje układ drogowy (ulica Nowa Polska)
i kolejowy, który w przyszłości obsługiwać
będzie terminal. W ramach POIiŚ w trybie
konkursowym port gdyński aplikować będzie także o inwestycję budowy centrum
logistyczno-dystrybucyjnego, dla którego
wybudowano już pierwszą część kompleksu biurowego, a niedługo powstawać
mają kolejne. Port gdyński, który zawsze
cierpiał na brak rezerw obszarowych, zainteresowany jest także przejęciem pewnej części terenów Stoczni Gdynia, gdy
wystawione zostaną na publiczny przetarg. Szanse rozwojowe gdyńskiego portu

jekt za 2,012 mld zł), rozbudowa układów
drogowo-kolejowych w porcie gdańskim
(inwestycje w rejonie nabrzeża Przemysłowego i Basenu Górniczego), modernizacja
wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku (przebudowa falochronu wschodniego
oraz przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie), modernizacja toru
podejściowego i falochronu wyspowego
w Porcie Północnym. W latach 2011-2013
zbudowany zostanie także nowy dwutorowy most nad Martwą Wisłą za 80 mln zł,
który usprawni transport nowoczesnych

W odniesieniu do portu gdyńskiego planowane są takie inwestycje jak rozbudowa
infrastruktury portowej do obsługi statków
ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym,
zagospodarowanie rejonu nabrzeża Bułgarskiego, modernizacja kanału portowego. Inwestycje te omówił prezes ZMPG SA
Janusz Jarosiński. Niestety port gdyński,
pod wpływem ograniczeń planów inwestycyjnych Stena Line (obsługującej linię
promową Gdynia-Karlskrona) wycofał się
ze swojego największego, bo kosztującego
według ostatnich wyliczeń ok. 480 mln zł,

związane są oczywiście z rozwojem rynku
kontenerowego. Gdynia wciąż obsługuje
71 % polskiego rynku przeładunków kontenerowych, choć jej udział w stosunku do
zeszłego roku zmniejszył się o 9 %. To skutek przejścia głównego naszego armatora
kontenerowego Maersk Line z Gdyni do
Gdańska.
Ważną rolę odgrywać będą cztery projekty dotyczące transportu lotniczego
w Rębiechowie, które przystosują Pomorze do obsługi 6-7 mln pasażerów rocznie.
Lotnisko w Gdańsku odgrywać będzie rolę

Dzięki dużym inwestycjom
na szlakach kolejowych,
w najbliższych latach czas
przejazdu z Trójmiasta
do Warszawy powinien się
skrócić o 40 %,
a do Szczecina o 25 %.
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O P U C H A R B U R M I S T R Z A M I A S TA D A R Ł O WA
głównego lotniska komercyjnego w regionie. W województwie znajduje się jednak
cała sieć lotnisk, które przeznaczone są do
odgrywania różnych funkcji. Nie wszystkie
z nich przeznaczone mogą być dla obsługi
lotów komercyjnych. Sebastian Gościniarek (reprezentujący firmę Pricewaterhause
Coopers Polska) omówił w swoim wystąpieniu plany dotyczące siedmiu głównych
obiektów lotniskowych na Pomorzu: Jastarni, Gdyni-Oksywia (która może odgrywać
rolę głównego lotniska uzupełniającego),
Pruszcza Gdańskiego, Kornego, Borska oraz
Słupska-Krępy. Plany rozwojowe dotyczące
tego ostatniego zostały w ostatnim czasie
zawieszone w kontekście niepewnego losu
tarczy antyrakietowej w Radzikowie. Jak
zapewniali przedstawiciele władz wojewódzkich, zrównoważony i zintegrowany
rozwój sieci lotnisk leży w interesie całego
regionu. Plany aktywizacji poszczególnych
obiektów uzależnione są jednak od rozwiązania problemów prawnych, przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy. Istotną rolę w ich
aktywizacji odegra także rozwój infrastruktury transportowej do województwa.
Ważnym elementem Targów były prezentacje dotyczące infrastruktury energetycznej. Inwestycje z tej branży realizowane w najbliższym czasie na Pomorzu
przyczynią się do podniesienia niezależności
energetycznej poprzez dywersyfikację źródeł energii. Istotną rolę odegrają oczywiście
działania na rzecz tworzenia odnawialnych
źródeł energii, które były prezentowane
w trakcie seminariów drugiego dnia Targów.
Województwo przywiązuje jednak dużą
wagę także do źródeł tradycyjnych. Dlatego
we współpracy Lotosu, PGNiG i Energi powstać ma w Gdańsku elektrownia gazowa,
a w Opaleniu – węglowa. W rejonie Słupska
powstawać mają elektrownie siłowe. Istnieją też spore szanse na budowę terminalu
LNG w gdańskim porcie.
Targi Infrastruktura Pomorze 2009
stanowiły również okazję do zaprezentowania ofert firm, spotkań biznesowych,
możliwości wymiany poglądów z przedstawicielami władz, poznania ofert konkurencji, wpisania się do katalogu firm zainteresowanych współpracą, zaznaczenia
swojej obecności w przygotowaniach do
EURO 2012, zaistnienia na pomorskim rynku infrastrukturalnym, a przede wszystkim
wskazania możliwości skorzystania z funduszy unijnych i pieniędzy przeznaczonych
na inwestycje w regionie.
Michał Graban
CZAS MORZA 1(37) marzec 2009

Łowili na wędki
bałtyckie dorsze
Przez dwa dni, 31 stycznia i 1 lutego 2009 r., trwały morskie
zmagania najlepszych wędkarzy polskich w łowieniu
na wędkę dorszy na Bałtyku. Ogólnopolskie Zawody Morskie
o Puchar Burmistrza Miasta Darłowa odbywały się
w strefie 12 mil morskich od portu w Darłowie.

Z

awody zostały zaliczone do GRAND
PRIX POLSKI. Ich głównym organizatorem był Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie
i burmistrz Darłowa. Prawo startu w tych
zawodach mieli jedynie zawodnicy posiadający licencję sportowca oraz aktualne
badania lekarskie. Ponadto musieli mieścić
się w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych
zawodników w Polsce w klasyfikacji ogólnej za rok 2008 oraz być zgłoszeni przez
okręgi oraz kluby PZW. Na zimne i falujące
wody Bałtyku wyruszyło na czterech kutrach
przystosowanych do wędkarskich połowów
dorsza 62 zawodników z całej Polski. Zawody podzielono na dwie tury. Pierwsza odbyła
się w sobotę 31 stycznia, a druga w niedzielę
1 lutego. Ryby łowiono w czterech sektorach.
Kto w jakim sektorze i na jakim kutrze łowił,
zadecydowało losowanie. Zawody rozegrane zostały zgodnie z „Zasadami Organizacji
Wędkarskiego Sportu Kwalifikacyjnego”
w klasyfikacji indywidualnej. Kilkaset dorszy
złowionych pierwszego dnia zawodów organizatorzy i zawodnicy przekazali Domowi
Dziecka w Darłowie.
Uroczyste zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów i nagród odbyło się w sali koncertowej hotelu
Apollo w Darłówku.
Pierwsze miejsce i puchar burmistrza
miasta Darłowa Arkadiusza Klimowicza zdobył Mariusz Getka z koła „Jesiotr” w Szczecinku. W ciągu dwóch dni złowił 32 ryby
o łącznej długości prawie 15 metrów, zdobywając 1799 punktów. Największy ze złowionych dorszy liczył 55 cm. Drugie miejsce
zajął i otrzymał puchar burmistrza Darłowa
Ryszard Ornat z KWM „Tobiasz” w Szczecinie, który złowił 44 ryby o łącznej długości
20,5 metra. Jego najdłuzszy dorsz liczył 55
cm. Trzecie miejsce zajął i również otrzymał
puchar burmistrza Witold Wiankowski
z GKWS „Neptun” w Gdańsku, który złowił
42 dorsze o łącznej długpości ponad 19

metrów, z których najwiekszy liczył 55 cm.
Puchar i nagrodę rzeczową za największego dorsza liczącego 66 cm zdobył Tadeusz
Jankowski. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajął Jerzy Szczeciński z ZO Wrocław
dorszem o długości 64 cm. Pierwszych 10
zawodników otrzymało również rzeczowe
nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego.
W zawodach brały udział kutry wędkarskie:
m/y „Skarp”, „Paweł”, „Nord Star” i „Szyper”.
Najszczęśliwszym dla wędkarzy tym razem
okazał się m/y „Skarp”. Z jego pokładu złowiono najwięcej dorszy. Szyper kutra został
uhonorowany specjalną plakietą dla najlepszego kutra.
Zarówno sędziowie, jak i zawodnicy podkreślali znakomitą organizacje zawodów
i doskonałą atmosferę. Obecny na podsumowaniu zawodów dyrektor Urzędu Morskiego
w Słupsku Marek Szubert zaprosił wszystkich wędkarzy morskich na następne tego
typu zawody na wiosnę, którym patronował
będzie Urząd Morski w Słupsku.
L e s z e k Wa l k i e w i c z
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Podczas Targów Infrastruktura
Pomorze 2009 pośród wielu
istotnych tematów dla
rozwoju regionu w agendzie
konferencji znalazł się
również panel poświęcony
portom. Do uczestnictwa
w panelu zaproszonych
zostało wielu znamienitych
gości z branży związanej
z gospodarką morską
i portami. Przewodniczącym
panelu dyskusyjnego był
dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni, Andrzej Królikowski.
Dyskusję otworzył Andrzej
Bojanowski, wiceprezydent
Gdańska, który nakreślił
sytuację w regionie, skupiając
się w szczególności na
tematyce ściśle związanej
z rolą portów oraz
infrastrukturą na Pomorzu.

P

odczas spotkania przedstawiciele
poszczególnych zarządów portów
przedstawili wizje i plany inwestycyjne poszczególnych portów na kolejne
lata. Prezentacje przygotowane przez gości miały formę sprawozdań (a nie dyskusji), natomiast przedstawiciele zarządów
sprawiali wrażenie rywali. Zauważalne
były różnice interesów i brak dialogu pomiędzy przedstawicielami poszczególnych
portów. Nasuwa się więc pytanie, czy
rywalizacja dwóch największych portów
w województwie wróży dobrze rozwojowi polskiej żeglugi? Czy kłótnie na poziomie regionalnym mogą się przyczynić do
marginalizacji znaczenia polskich portów
w aspekcie międzynarodowym?
Kolejnym prelegentem zaproszonym
do dyskusji był Bogdan Ołdakowski,
główny sekretarz Bałtyckiej Organizacji
Portów (BPO), który przedstawił analizę i wizję rozwojową portów na Bałtyku.
W swojej wypowiedzi podkreślił konieczność modernizacji infrastruktury portowej i tendencję w portach basenu Morza
Bałtyckiego do „wychodzenia w morze”, co
powinno mieć również przełożenie w portach gdańskim i gdyńskim.
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Jaka przyszłość
polskich portów?

Andrzej Królikowski (z lewej) i Andrzej Bojanowski

Na spotkaniu poruszonych zostało wiele
istotnych kwestii związanych z przyszłością
polskich portów, jak również problemem
ich funkcjonowania w dobie globalnego
kryzysu. Próbowano odpowiedzieć na następujące pytania:
- Co dalej z polskimi portami w dobie globalnego kryzysu? Jaka jest obecnie sytuacja w dwóch największych pomorskich
portach?
- Jak się ma słaba złotówka w przełożeniu na rozwój portów? (Wahania kursu
złotego). Czy słaby kurs złotego może
okazać się bodźcem dla rozbudowy
i modernizacji portów oraz infrastruktury
portowej?
- Czy prognozy prasowe, wróżące widmo
kryzysu dla portów mają przełożenie na
nastroje w nich panujące: „Spowolnienie
gospodarcze nie ominie polskich portów”
„Transport Morski” / Kryzys wpłynie na
wyniki portów / 06.11.2008; „Spadają
obroty w największych polskich portach morskich” / „Dziennik Bałtycki” /
28.01.2009.
- Czy kryzys będzie miał przełożenie na
zatrudnienie w portach?

Dyskusja na te tematy przyniosła nieoczekiwane wnioski. Porty, zarówno gdański jak i gdyński, zgodnie przyznały, że na
razie kryzys ich nie dotyczy. Mimo że zanotowano zwolnienia w porcie gdańskim,
nie były i nie są one związane z kryzysem
na światowych rynkach tylko - przykładowo - z przechodzeniem na wcześniejsze
emerytury. Zgodnie przyznano, iż słaba
złotówka może stać się bodźcem dla inwestycji w portach, jednakże, jeżeli pewne
działania bądź projekty były ciężkie do realizacji podczas hossy, znacznie trudniej będzie zrealizować je podczas bessy. Pomimo
kryzysu oba porty przedstawiły ambitne
plany inwestycyjne na najbliższe lata.
Kolejnym zagadnieniem, które zostało
poruszone podczas dyskusji, była tematyka
związana z hubem. Czy Polska ma szanse
i czy posiada takie zaplecze infrastrukturalne, aby stanowić port hubowy? Pytanie to zostało skierowane do głównego
sekretarza Bałtyckiej Organizacji Portów,
Bogdana Ołdakowskiego, który pokrótce
przedstawił szanse rywalizujących portów,
zwracając uwagę na istotny element, który
takowe porty powinny posiadać, a mianowicie odpowiednią infrastrukturę portową.
Związek Miast i Gmin Morskich

Czy Polska ma szansę na powstanie hubu?
– pytanie to zostało pozostawione bez odpowiedzi.
Nie mniej ważnym tematem, któremu poświęcono miejsce w dyskusji, były
narzędzia unijne, które mogą zostać wykorzystane do zaktywizowania inwestycji
w portach i rozwoju infrastruktury portowej. Michał Graban z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
przedstawił szanse, jakie daje Program
Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju
portów, gdzie w ramach osi priorytetowej
Transport przyjazny środowisku założono m.in.:
- zwiększenie konkurencyjności polskich
portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego,
- zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków, oraz
- poprawę warunków żeglugi na śródlądowych drogach wodnych.
Działania te mają na celu aktywizację
transportu kolejowego, morskiego itd.
względem transportu drogowego oraz
zmniejszenie negatywnego oddziaływania tych form transportu na środowisko
przez chociażby redukcję zatłoczenia

motoryzacyjnego. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano również realizację projektów dotyczących transportu
morskiego w zakresie autostrad morskich.
Wsparciem w ramach transportu morskiego objęte mają zostać porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej, w tym Gdańsk i Gdynia, oraz
mniejsze porty znajdujące się poza tą
siecią, w tym m.in. Elbląg. Przewiduje się
ponadto realizację projektów w zakresie
budowy terminali kontenerowych i centrów logistycznych oraz inwestycji żeglugowych na górnej Odrze.
Kolejnym narzędziem dla poprawy
konkurencyjności portów przedstawionym
podczas spotkania była Unijna Niebieska
Księga, która w swoich założeniach zapowiada m.in.:
1. Opracowanie koncepcji „Europejskiej
przestrzeni transportu morskiego bez
barier”;
2. Przygotowanie kompleksowej strategii
na rzecz transportu morskiego na lata
2008-2018.
Zarówno Program Infrastruktura i Środowisko, jak i Unijna Niebieska Księga są
narzędziami, które mogą pomóc polskim
portom w podniesieniu ich konkurencyj-

ności na Bałtyku oraz zwiększeniu ich znaczenia na arenie międzynarodowej.
Wiele pytań pozostało bez odpowiedzi,
wiele dopiero czeka na odpowiedź, chociażby jaka strategia dla Gdyni?; Jak powinna wyglądać rozbudowa portu?; Jakie
usprawnienia powinny zostać poczynione
dla zwiększenia bezpieczeństwa wejścia
do portu Gdynia?; Czy powinniśmy przykładem innych portów na Bałtyku przenieść infrastrukturę portową z głębi lądu
w morze?; Czy takie działania przyniosą
oczekiwany wzrost znaczenia dla pozycji
polskich portów na Bałtyku?; Co z kolejową obsługą portów polskich? Te i wiele innych pytań czekają jeszcze na odpowiedź.
Spotkanie potwierdziło, że istnieje zapotrzebowanie na dyskusje poświęcone przyszłości portów, zmianie jednakże powinna
ulec ich formuła – powinny być one skierowane do szerszego grona osób związanych
z branżą morską oraz spoza niej, a nie tylko
do przedstawicieli poszczególnych portów
- wówczas wymiana zdań przyniosłaby
szersze spojrzenie na porty i doprowadziłaby do wypracowania spójnego stanowiska
i wspólnej koncepcji dla ich rozwoju.
A n d r z e j K r ól i k o w s k i

m / v „C E L I C A”

Ruch statków w Darłowie
Do nabrzeża Gdańskiego w wewnętrznej części portu w Darłowie przycumował
25 stycznia 2009 r. już drugi w tym roku statek m/v „Celica” z portu
Kingstown, bandery Saint Vincent i Grenadyny.

S

tatek ten o długości 63 metrów i pojemności 813 ton z Darłowa zabiera
rzepak zmagazynowany wcześniej
w pomieszczeniach Agencji Morskiej
z Gdyni. Pierwszy dostarczył wielkogabarytowe formy z tworzyw sztucznych dla
„Laminopolu” w Postominie, a zabrał 500
ton nawozów sztucznych. Jak nas poinformowała dyrektor Zarządu Portu Morskiego
Darłowo Małgorzata Tepurska, planowane
są zawinięcia kolejnych statków handlowych do darłowskiego portu.
L . Wa l k i e w i c z
CZAS MORZA 1(37) marzec 2009
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Polskie przewodnictwo
Euroregionu Bałtyk
25 lutego 2009 roku odbyła się uroczystość przekazania prezydencji w Euroregionie Bałtyk.
Euroregion Bałtyk powstał w lutym 1998 roku w celu rozwiązywania problemów południowo-wschodniej części regionu Morza Bałtyckiego. To organizacja o charakterze samorządowo-rządowym, w jej pracach uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych i krajowych.
Najwyższym organem Euroregionu Bałtyk, skupiającego osiem regionów z Danii, Litwy, Polski,
Rosji i Szwecji, jest Rada, która wyłania ze swego składu Prezydium. Pracami Rady i Prezydium
kieruje prezydent Euroregionu, a jego funkcja jest pełniona kolejno przez przedstawiciela
każdej ze stron. Rotacja następuje po rocznej kadencji. W tym roku, po okresie duńskiego
przewodnictwa, prezydencję w Euroregionie Bałtyk objęła strona polska.

T

ym razem członkowie Rady Euroregionu Bałtyk na swoje obrady, podczas których nastąpiło przekazanie
prezydencji, spotkali się w malowniczym
zamku Ryn na gościnnej ziemi warmińsko-mazurskiej. Uroczystości związane
z przekazaniem prezydencji poprzedzone
zostały obradami 24 lutego br. w grupach
roboczych Euroregionu Bałtyk i w ramach
Rady Młodzieżowej ERB. Na obrady Rady
Euroregionu Bałtyk oraz uroczyste przekazanie prezydencji przybyli zaproszeni goście, w tym posłowie na Sejm RP
z Krzysztofem Liskiem, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu
RP na czele, senator RP Marek Konopka,
wojewoda pomorski Roman Zaborowski
i wicewojewoda warmińsko-mazurski
Jan Maścianica. Obecni byli także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego
Władimir Jevremov, konsul Federacji Rosyjskiej w Gdańsku oraz Henryk
Banasiak, konsul honorowy Litwy w Olsztynie. Na uroczystości licznie przybyli
także starostowie, burmistrzowie oraz
działacze Euroregionu Bałtyk.
Przybyłych uczestników posiedzenia
Rady Euroregionu Bałtyk powitał gospodarz regionu, marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Jacek Protas,
natomiast obrady otworzył ustępujący
prezydent ERB Per Ole Petersen, a posiedzenie Rady rozpoczęło wystąpienie
przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Krzysztofa Liska, któ-
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Per ole petersen (z lewej) przekazuje prezydenturę jackowi protasowi
Związek Miast i Gmin Morskich

E uro S ea 2 0 0 9 !
ry mówił o priorytetach polskiej polityki
zagranicznej. Przewodniczący dziewięciu grup roboczych złożyli sprawozdania
z działalności poszczególnych grup. Zaprezentowana została także działalność
Rady Młodzieżowej ERB. Niels Andersen
przedstawił problematykę związaną
z Zieloną Księgą poświęconą spójności
terytorialnej. Omawiając jej założenia
podkreślił ich wagę w sytuacji gdy stają
się one nowym celem wspólnotowym.
Temat ten kontynuował Sławomir
Demkowicz-Dobrzański, wskazując na
cele i zadania w kontekście działalności
Euroregionu Bałtyk. Prezydent Euroregionu Bałtyk Per Ole Petersen złożył
sprawozdanie z rocznej pracy Rady ERB,
podkreślając wartość wynikającą z kontynuacji tego programu w 2009 roku.
Druga część obrad kontynuowana
była w głównej sali zamku Ryn, gdzie
podczas uroczystej kolacji przekazano
prezydencję. W imieniu strony polskiej
od dotychczasowego prezydenta Per Ole
Petersena prezydencję Euroregionu Bałtyk przejął Jacek Protas. Zapytany o plany dotyczące polskiego przewodnictwa
Jacek Protas, marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego, prezydent ERB
powiedział:
- Kadencja prezydentów Euroregionu Bałtyk wynosi tylko rok, stąd w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa nadmiernych zmian w realizowanym programie
działania, już w ubiegłym roku gdy
prezydenturę obejmował Per Ole Petersen z Regionu Bornholm przyjmowany
do realizacji program wykraczał poza
horyzont czasowy jego kadencji, czyli
jednego roku. Jestem zatem kontynuatorem tego programu, jednak pragnę
wnieść do niego pewne akcenty. Myślę
o wzmocnieniu, rozwinięciu działalności Rady Młodzieży ERB, między innymi
poprzez organizację w regionie, który sprawuje prezydencję, dorocznego
Kongresu Młodzieży. Chcę również by
Euroregion Bałtyk bardziej otworzył się
na współpracę z Komisją Europejską oraz
organizacjami międzynarodowymi, by
w swojej działalności mocno akcentował
problematykę spójności terytorialnej
i potrzebę współpracy z takimi regionami jak Ukraina czy Białoruś.
R o m a n Ko l i c k i
CZAS MORZA 1(37) marzec 2009

Eliminacje
do Finału
I Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej
Związek Miast i Gmin Morskich wspólnie z Miastem Gdańsk
oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gdańsku
organizuje I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej EURO SEA.
Turniej został objęty patronatem Prezydenta Miasta Gdańska,
patronat medialny sprawuje Polska Dziennik Bałtycki.

C

elem turnieju jest propagowanie
sportu, a w szczególności piłki
nożnej wśród młodzieży, promocja miast i gmin nadmorskich oraz regionu pomorskiego jako miejsca rozgrywania w 2012 roku meczów piłkarskich
w ramach EURO 2012. W turnieju finałowym, rozegranym w dniach 14-15 maja
2009 r., spotka się 16 najlepszych drużyn
z całego Wybrzeża złożonych z chłopców
w wieku 12 lat, które wygrały eliminacje
w swoich grupach i zajęły w nich odpowiednio I , II miejsce. 15 maja rozegrany
zostanie Super Finał i poznamy pierwszego zwycięzcę turnieju EURO SEA.
Poniżej przedstawiamy informacje nt.
miejsca i terminów eliminacji do Finału
Euro Sea w poszczególnych grupach.
Wszystkim uczestnikom życzymy
powodzenia i do zobaczenia
w Gdańsku!
Grupa I
Dziwnów: 21 marca 2009r., godz. 10:00
Hala Sportowo – Widowiskowa
ul. Reymonta 10, Dziwnów
Grupa II
Trzebiatów: 7 kwietnia 2009r.,
godz. 12:00, Stadion Miejski
w Trzebiatowie, ul. Sportowa 19

Grupa III
Darłowo: 18 kwietnia 2009 r.
rejestracja uczestników
godz. 9:15 - 9:45
Boisko „Orlik-2012” przy Zespole Szkół
im. Stefana Żeromskiego
Darłowo, ul. Chopina
Grupa IV
Lębork: 16 kwietnia 2009r., godz. 12:00
Boisko ze sztuczną nawierzchnią
przy Pl. Piastowskim w Lęborku
Grupa V
Władysławowo: 16 kwietnia 2009r.,
godz. 16:00, Boisko Miejskie
„Żwirownia” przy ul. Wyzwolenia
we Władysławowie
Grupa VI
Kosakowo: 18 kwietnia 2009 r.,
godz. 11:00, Boisko "Orlik 2012" przy
Szkole Podstawowej w Mostach
Kosakowo. ul. Szkolna 16
Grupa VII
Cedry Wielkie: 25 kwietnia 2009r.,
godz. 10.30, Zespół Szkół w Cedrach
Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 21
(nowowybudowane boisko-Orlik 2012).
Grupa VIII
Sztutowo: 4 kwietnia 2009r.,
godz. 10:00, Boisko sportowe ORLIK
przy ul. Szkolnej 13 w Sztutowie.
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S PA D E K O B R O T Ó W P R Z Y N A B R Z E Ż A C H
2008 był kolejnym rokiem,
w którym zanotowano
ograniczenie obrotów
przeładunkowych
w głównych polskich portach
morskich. Przeładunki,
spadając o 5,5%, osiągnęły
łączny poziom wysokości
52,5 mln ton. Złożyło
się na to ograniczenie
obrotów przeładunkowych
w gdańskim (2,04 mln ton)
oraz gdyńskim (1,56 mln ton)
porcie. Z drugiej strony,
wzrost przeładunków
w portach zachodniego
wybrzeża wyniósł jedynie
0,56 mln ton, co oczywiście
nie zrekompensowało
spadków w Gdyni i Gdańsku.

Działalność
polskich portów
morskich w 2008 r.

D

okładna analiza przyczyn negatywnych zjawisk dotyczących obrotów
przeładunkowych polskich portów
wymaga odniesienia się do struktury przeładunków i zmian zachodzących w każdej
z grup ładunkowych. Najważniejszą grupą
pozostają towary drobnicowe, zajmując
39,1% rynku. Kolejne grupy to paliwa,
węgiel i koks, ładunki inne masowe oraz
zboże. W 2008 roku największy wzrost
tonażu odnotowano w grupie węgiel
i koks (1 005,7 tys. ton) oraz ruda (350,0
tys. ton), natomiast spadki w paliwach
(1 961,6 tys. ton), towarach innych masowych (1 860,3 tys. ton) i zbożu (636,5
tys. ton). Zaskoczeniem jest niska dynamika wzrostu w ładunkach drobnicowych,
mimo że zanotowano blisko 12% wzrost
obrotów kontenerowych w polskich portach (liczony w TEU).

Jak nadmieniono wcześniej, sporym
zaskoczeniem jest istotny wzrost przeładunków w grupie węgiel i koks. Okazuje
się, że główną przyczyną odwrócenia się
negatywnej tendencji, z jaką porty borykały się od ponad dwóch lat, był wzrost
przeładunków w relacji importowej,
głównie w Szczecinie-Świnoujściu. W porcie tym w 2008 roku import stanowił aż
62,2% całkowitych obrotów w grupie
węgiel. Największy względny wzrost przeładunków węgla zanotowano w Gdyni.
Uzyskano tam podwojenie przeładunków
(wzrost o 100,5%), co jednak związane
jest z dość niskim poziomem wyjściowym. W Gdańsku natomiast, podobnie

Tabela1. P
 rzeładunki w największych polskich portach morskich
w latach 2007 - 2008 (tys. ton)
Porty (tys. ton)
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2007

2008

Zmiana 2008/2007

Szczecin- Świnoujście

18 652

19 216

3,02%

Gdańsk

19 826

17 788

-10,28%

Gdynia

17 025

15 467

-9,15%

Razem:

55 504

52 471

-5,46%

jak w poprzednich latach obserwowane
były spadki (-42,5%) notowane w relacji
eksportowej. W przypadku przeładunku
rudy, dodatni wzrost związany jest jedynie z portami Szczecina-Świnoujścia,
gdzie obsługuje się 98% tego ładunku.
Ostatnią grupą ładunkową, w odniesieniu
do której zanotowano pozytywną zmianę,
była drobnica. W tym przypadku, spadek
zanotowany w Gdyni (-734,4 tys. ton)
zrekompensowany został przez wzrost
obrotów, zarówno w Gdańsku (721,5 tys.
ton), jak i w Szczecinie-Świnoujściu (95,5
tys. ton). Czynnikiem, który okazał się
kluczowym, był w tym wypadku wzrost
przeładunków kontenerów w nowym
gdańskim terminalu. W grupie ładunkowej drewno zanotowano niewielki spadek (12,2 tys. ton). Nie miało to jednak
większego znaczenia dla ogólnej sytuacji,
a także dla portów w Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu, gdzie przeładunki drewna
są notowane. Dużo większe znaczenie dla
wyniku polskich portów w 2008 roku miało ograniczenie przeładunku zbóż. Spadek
wyniósł bowiem 636,5 tys. ton, co stanowi
o 17,1% mniej towaru niż w roku 2007. Co
więcej, negatywna tendencja zanotowana
Związek Miast i Gmin Morskich

była we wszystkich omawianych portach i wynosiła od 24% (-357,4 tys. ton)
w Szczecinie-Świnoujściu, poprzez 16%
(-123,5 tys. ton) w Gdańsku, aż do 10,7%
(-155,6 tys. ton) w Gdyni. Grupa, w której
spadek był już wskazywany, są ładunki
inne masowe. Również w tym wypadku negatywny trend dotyczy wszystkich
z prezentowanych portów. Największy
udział w ogólnym spadku wynoszącym
1,86 mln ton miały porty Szczecina-Świ-

ników funkcjonujących w polskich portach,
Maersk Line, z terminalu BCT w Gdyni do
DCT w Gdańsku w grudniu 2008 roku.
W całym roku obsłużono w Polsce łącznie 859 066 TEU, co oznacza dodatkowe
91 tys. TEU. Największe znaczenie w obrotach posiada oczywiście port w Gdyni,
niemniej jego udział spadł w ostatnim roku
do 71%. Analiza danych dotyczących poszczególnych miesięcy 2008 roku wskazuje
na ograniczenie przeładunków w ostatnich

opłat za przewozy drogowe w Niemczech
(MAUT), co może zniechęcić załadowców
z Europy centralnej do korzystania portów
tego kraju.
Ciekawym zjawiskiem, notowanym na
rynku portowym w 2008 roku był wysoki wzrost ilości obsłużonych pasażerów.
Osiągnięto niemalże poziom 1,3 mln osób,
co oznaczało rozwój o blisko 9%. Biegunem wzrostu był oczywiście Terminal
Promowy w Świnoujściu, który odprawił

Tabela 2. P
 rzeładunki kontenerów w największych polskich portach
morskich w latach 2007 - 2008
Kontenery

noujścia (47%), następnie Gdańska (32%)
oraz Gdyni (21%). Ostatnią omawianą grupą ładunkową, w której odnotowano największe bezwzględne spadki, były paliwa
płynne. Ograniczenie tonażu o blisko 2 mln
ton związane było głównie ze zmniejszeniem tranzytu rosyjskiego surowca przez
Port Północny w Gdańsku (-1,2 mln ton).
Spadek przeładunku paliw obserwowany
był również w pozostałych portach, co pogłębiło negatywną tendencje.
Obsługa kontenerów była jednym
z niewielu obszarów funkcjonowania portów w Polsce, gdzie notowano bardzo dynamiczny wzrost w ostatnich kilku latach.
Również rok 2008 można uznać za dobry,
ponieważ łączne obroty wzrosły o 11,9%.
Tym samym potwierdzona została, po
raz kolejny, silna pozycja polskiego rynku
w obszarze bałtyckim, gdzie wzrost obrotu
kontenerów wyniósł jedynie 6,7%.
Miniony rok był okresem dużych zmian
na krajowym rynku kontenerowym. Najważniejszymi wydarzeniami w branży
było zamknięcie w sierpniu terminalu
VGN w Świnoujściu i przeniesienie całości obsługi kontenerów do Szczecina oraz
przejście jednego z największych przewoźCZAS MORZA 1(37) marzec 2009

2007

2008

2008/2007

Gdynia

614 373

610 502

-0,6%

Gdańsk

96 873

185 651

91,6%

Szczecin- Świnoujście

56 276

62 913

11,8%

Razem:

767 522

859 066

11,9%

miesiącach roku. Łączne obroty w październiku osiągnęły poziom 82 tys. TEU,
żeby spaść w grudniu do 60 tys. TEU. Jest
to oczywiście wpływ globalnego kryzysu
finansowego na działalność portów, co ma
szczególnie znaczenie w obsłudze kontenerów przewożących dobra konsumpcyjne
w większości na trasach pozaeuropejskich.
W odróżnieniu do kontenerów, ruch
promowy ro-ro jest głównie związany
z bałtyckimi przewozami wewnętrznymi. Można więc mówić, że bezpośrednio
odpowiada rzeczywistości gospodarczej
regionu. Niestety, analizując zmiany, jakie
zaszły w 2008 roku, obraz ten nie przedstawia się zbyt optymistycznie. Ruch
samochodów osobowych spadł o 2,7%,
a przewozy frachtowe wzrosły jedynie
o 1,1%. Najbardziej spadek ten odczuwalny był w gdyńskim porcie, gdzie obsłużono o 9,6 tys. aut oraz 7 tys. jednostek
frachtowych mniej niż przed rokiem. Największą dynamiką charakteryzowały się
natomiast obroty frachtowe obsługiwane
promami ro-ro w Gdańsku, gdzie wzrost
osiągnął aż 35,5% (H. Kałużny: Promowe
roszady na Bałtyku, „Namiary na Morze
i Handel”, Nr 02/09, s. 10-11.). Zasadniczym czynnikiem warunkującym przyszły
rozwój przewozów promowych ro-ro obsługiwanych przez polskie porty będzie
wartość oraz ilość dóbr podlegających
wymianie w układzie Polska – Skandynawia. Jako szansę dla rodzimych portów
wskazuje się jednocześnie podwyższenie

prawie o 1/3 pasażerów więcej niż przed
rokiem. Pozytywna tendencja była zanotowana także na połączeniu Gdańsk-Nynäshamn. Z drugiej strony, połączenie
Gdynia – Karlskrona straciło w ciągu roku
57,3 tys. pasażerów. Segmentem rynku
pasażerskiego, który wzrósł w ostatnim
roku aż o 35,8%, były przewozy turystyczne. W 2008 roku na statkach wycieczkowych przypłynęło do Polski 138 812 osób,
z czego większość (123 512 osób) obsłużonych zostało w Gdyni. Pozostałe porty
to odpowiednio 13 276 turystów w Gdańsku oraz 2015 osób w Szczecinie. Należy
jednocześnie dodać, że port w Szczecinie
stanowi przystanek dla rzecznych rejsów
wycieczkowych, z których skorzystało
w ostatnim roku 6650 pasażerów.
Podsumowując, wskazać można na
dużą niepewność odnoszącą się do przyszłości krajowych portów morskich. Negatywne efekty w globalnej gospodarce
widoczne są także i w regionie Bałtyku.
Z drugiej strony, peryferyjne położenie
oraz duże znaczenie ruchu lokalnego
może złagodzić wpływ światowego kryzysu na działalność portów, a potrzeby rodzimej gospodarki (m.in. budownictwo,
energetyka) mogą przynieść wzrost obrotów portowych w określonych grupach
ładunkowych.
d r M a c i e j M at c z a k
A c t i a C o n s u lt i n g /
Actia Forum
A ka d e m i a M o r s ka w G dy n i
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G azoci ą g P ółnocny

Zdecydowany
sprzeciw
Rozmowa z kpt. ż.w. Waldemarem Jaworowskim,
współorganizatorem konferencji naukowej
w Rewalu poświęconej zagrożeniom ze strony
Gazociągu Północnego

- W październiku ubiegłego roku
m.in. z Pana inicjatywy Związek
Miast i Gmin Morskich zorganizował
konferencję naukową poświęconą
przeciwdziałaniu zagrożeniom
mogącym wyniknąć z faktu budowy
Gazociągu Północnego. Jakie były
efekty tej konferencji?
- Przede wszystkim muszę podkreślić
znaczącą ewolucję zarówno w uwrażliwieniu społecznym, jak i zainteresowaniu
mediów tym problemem. Gdy pierwszy raz

ten temat poruszyłem
w formie interpelacji
na forum mojej Rady
Gminy Rewal w listopadzie 2007 r., już
17 grudnia 2007 r.
Rada przegłosowała
uchwałę sprzeciwiającą się temu projektowi. I choć Kronika
Szczecińska TVP fakt
ten odnotowała, to
poza TVP Szczecin
zainteresowanie mediów było niewielkie.
Walkę z Gazociągiem
Północnym uznano za
bezsensowną, pozostając w przekonaniu,
że autorzy projektu
- Rosja i Niemcy - zrealizują swoje plany
bez względu na opinię kogokolwiek. Gdy
wiosną 2008 roku zorganizowałem happening w Pobierowie przeciwko Gazociągowi
Północnemu, lokalne media znacznie szerzej i z większym zainteresowaniem odniosły się do tego problemu. Później było
głosowanie w Parlamencie Europejskim,
a pozytywne wyniki tego głosowania dodawały nam skrzydeł. Nam, bo już w lipcu
2008 roku Związek Miast i Gmin Morskich
przy moim niemałym wkładzie rozpoczął

przygotowania do konferencji naukowej.
Zakończyła się ona sformułowaniem rezolucji, w której zawarto dwie główne tezy:
budowa Gazociągu Północnego może mieć
negatywny wpływ na środowisko naturalne Bałtyku oraz że nie ma stanu wyższej
konieczności dla którego wolno poświęcić
środowisko naturalne.
Kilka dni po tej konferencji odbyło się
Walne Zgromadzenie Delegatów ZMiGM,
które przyjęło tę rezolucję.

- Minęło już kilka miesięcy.
Czy rezolucja i wnioski spotkały się
z jakąś reakcją ich adresatów?
- Niebawem odbędzie się wiosenne
Walne Zgromadzenie Delegatów Związku
Miast i Gmin Morskich i wtedy zapoznamy
się z reakcją , bądź jej brakiem, ze strony
adresatów rezolucji i stanowiska Zgromadzenia Delegatów. Teraz mogę tylko żartobliwie powiedzieć, że wygląda na to, iż
z rezolucją zapoznał się premier Rosji Putin. Podczas sprowokowanego przez siebie
konfliktu z Ukrainą stwierdził, że konflikt
na Ukrainie udowadnia, iż istnieje stan
wyższej konieczności uzasadniający budowę Gazociągu Północnego przez Bałtyk.
Był to pierwszy sygnał, ale tak wyraźny, że
kanclerz Merkel zapewniła o swoim poparciu dla Gazociągu Północnego.

Związek Miast i Gmin Morskich wyraża serdeczne podziękowania kpt. ż.w. Waldemarowi Jaworowskiemu
za inicjatywę i trud związany z przygotowaniem oraz wójtowi gminy Rewal Robertowi Skraburskiemu
za organizację i przeprowadzenie w Rewalu konferencji poświęconej Gazociągowi Północ-Południe.
Związek Miast i Gmin Morskich
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Związek Miast i Gmin Morskich

Ś wi ę ta W ielkanocne
- Co w tej sytuacji, Pana zdaniem,
mógłby jeszcze uczynić Związek
Miast i Gmin Morskich?
- Związek powinien zintensyfikować
działania, a samorządy gmin nadmorskich
w tym sezonie letnim zorganizować takie
akcje, jaką przeprowadziliśmy w gminie
Rewal. Powinniśmy zorganizować latem,
w tym samym czasie, na całej długości
polskiego wybrzeża happening, podczas
którego należałoby zbierać podpisy pod
petycją. Treść petycji powinna zawierać
wyraz naszego niepokoju, a także stwierdzenie, że zastrzegamy sobie prawo do
roszczeń na wypadek strat finansowych,
jakie będą następstwem nawet niewielkiego skażenia środowiska naturalnego
Bałtyku.
Nie widzę także przeszkód, aby nasze
Walne Zgromadzenie przegłosowało zdecydowany sprzeciw w sprawie budowy
Gazociągu Północnego.
Na pewno ZMiGM nie musi już organizować kolejnej konferencji naukowej.
Odbyło się ich już wystarczająco dużo.
Wystarczy zajrzeć do raportu Marcina
Libickiego - Biała Księga, gdzie są wymienione najważniejsze konferencje
naukowe, wielu uczestników konferencji
w Rewalu wcześniej miało swoje wykłady
w polskim parlamencie, ja również dwukrotnie brałem udział w panelach dyskusyjnych, a zatem to narzędzie walki chyba
już się wyczerpało.

Święta Wielkanocne to czas radości i nadziei, której w dzisiejszych,
niełatwych przecież czasach, tak bardzo nam wszystkim potrzeba.
Dlatego to jej przede wszystkim chcemy życzyć delegatom
i sympatykom Związku Miast i Gmin Morskich,
wszystkim mieszkańcom gmin i ich władzom, by każdy z nas zechciał
zdobyć się na trud pogodnego przeżycia Świąt w rodzinnej atmosferze.
Wszystkim od których zależy rozwój naszych społeczności życzymy
mądrych decyzji wpływających na jakość naszego życia i życia tych,
którzy nastaną po nas.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy mokrego dyngusa
i smacznego jajka!
Andrzej Bojanowski
Prezes ZMiGM
Grzegorz Walczukiewicz
Dyrektor Biura

- Jakie cele, Pana zdaniem, mają na
uwadze autorzy projektu Gazociągu
Północnego?
- Jest oczywiste, że tłem decyzji
budowy Gazociągu Północnego są cele
polityczne, choć oficjalnie mówi się, że
celem Niemiec jest zapewnienie swojemu społeczeństwu bezpieczeństwa
energetycznego. Celem Rosji jest natomiast destabilizacja Unii Europejskiej,
chociażby poprzez skazanie Polski na
osamotnioną walkę np. ze skutkami
degradacji środowiska naturalnego Bałtyku w wyniku działalności Gazociągu
Północnego.
Po Ukrainie drugi konflikt Rosja łatwo
może sprowokować z Polską, której nadal
przesyła ok. 50 % zakontraktowanych ilości gazu, co może dać pretekst do twierdzenia o stanie wyższej konieczności, a na
solidarność UE trudno będzie liczyć. I o to
Rosji właśnie chodzi.
RK
CZAS MORZA 1(37) marzec 2009
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S tocznie i rybołówstwo – dramatyczny casus

G

ospodarka morska przeżywa chyba najbardziej dramatyczny okres
w swoich dziejach. Nie ma co
ukrywać, że wstępując do Unii nie zabezpieczyliśmy dobrze interesu naszego
przemysłu stoczniowego oraz nie zadbaliśmy w sposób odpowiedni o naszą flotę
rybacką. Niewątpliwie światowy kryzys
gospodarczy, z którym mamy obecnie do
czynienia, jeszcze bardziej utrudni działalność przedsiębiorstw branży morskiej.
Kto doprowadził do degradacji gospodarki morskiej? Kto jest winny, że za chwilę
nie będzie przemysłu okrętowego i floty
rybackiej? Winić trzeba za taką sytuację
wszystkie rządy wolnej Rzeczypospolitej.
Zadziwiająca była zgodność braku intencji,
a choćby dobrej woli podjęcia działań na
rzecz powstrzymania degradacji gospodarki morskiej. Skutki przyjęcia takiego
modelu zarządzania gospodarką morską
okazały się dla niej fatalne. Oto przykłady
o tym świadczące:
Po wejściu do UE zlikwidowano (wyzłomowano) 40% jednostek rybackich,
a ostatnie sankcje UE, które zezwalają na
połów dorsza tylko 1/3 części floty rybackiej, doprowadzą w ciągu najbliższych
lat nie tylko do znacznego ograniczenia
floty, ale praktycznie do jej likwidacji.
I co z tego, że potrafiliśmy udowodnić,
że rybacy innych krajów łowią znacznie
więcej niż dopuszczają przyznane limity. Nikt nie został przez UE tak dotkliwie
„ukarany” jak nasi rybacy. Naszych rybaków karze się za nieudokumentowane przekroczenie limitów połowowych.
A rybacy innych państw bałtyckich mają
się dobrze, mimo że nie są bez winy. A co
robią na Bałtyku w dobie ochrony narybku duńskie „paszowce”. Podobnie, albo
jeszcze gorzej w porównaniu do rybaków
mają stoczniowcy.

Musimy

bronić polskiej
gospodarki morskiej
Państwo polskie powinno być odpowiedzialne za tworzenie
warunków niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstw
gospodarki morskiej. Powinno chronić interesy polskich
przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, dbać
o kształcenie kadr i rozwój badań naukowych, tworzyć warunki
do budowy infrastruktury technicznej i społecznej. Państwo
powinno odpowiadać również za ochronę brzegu morskiego
i środowiska morskiego oraz za rozwój szlaków morskich
i szlaków śródlądowych. Tak powinno być, a jak jest – to widać.

Za chwilę polski przemysł stoczniowy przestanie istnieć.
Najdziwniejsze, że dzieje się to w okresie, w którym prawie
wszystkie państwa tzw. starej Unii udzielają niektórym
sektorom gospodarczym wielomiliardowej pomocy finansowej.
Na utrzymanie miejsc pracy oraz utrzymanie produkcji
państwa zachodnie przeznaczają nie dziesiątki, ale setki
miliardów euro pomocy. Oni mogą, a my jesteśmy zmuszeni
do zwrotu dotacji, którymi państwo wspomogło stocznie.
Wiąże się to oczywiście z likwidacją
stoczni w Gdyni i Szczecinie oraz ograniczeniem produkcji w Stoczni Gdańskiej.
Taki stan rzeczy jest nie do przyjęcia. Nie
możemy pozwolić na likwidację przemysłu
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stoczniowego. Trzeba zdać sobie sprawę, że
nasza zgoda na likwidację stoczni będzie
miała bezpośredni wpływ na kondycję
producentów i dostawców stali, elektrod
i urządzeń spawalniczych, urządzeń dźwi-

gowych, siłowni okrętowych, agregatów,
systemów sterowniczych, a nawet mebli.
Zagrożonych upadkiem będzie bardzo
dużo firm, a to są miejsca pracy dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Bezpieczeństwo
życia tysięcy rodzin w całym kraju będzie
zagrożone. Można oczywiście przyjąć
scenariusz pozostawiający gospodarkę
morską samą sobie i tkwić w przekonaniu,
że sama sobie poradzi, podpierając się wymogami wolnego rynku. Ale można zrobić
również zgoła coś innego. Trzeba wykorzystać wszelkie możliwości dyplomatyczne,
wszelkie formy nacisku, a nawet stworzeZwiązek Miast i Gmin Morskich

nie ponadpaństwowego lobbingu, który
wymusi na UE zmianę decyzji.
Czym różni się wpompowanie w gospodarkę Niemiec miliardów euro od tego co
nam się zarzuca w sprawach stoczni? Czym
się różni pomoc rządów Francji i Hiszpanii
dla banków prywatnych od naszej sytuacji?
Niczym się nie różni. Wygląda tylko na to,
że jedni mogą pomagać w trudnej sytuacji
swoim przedsiębiorstwom, a inni już nie. Nie
należy się poddawać, a najgorsze co teraz
się robi, to powolne wygaszanie produkcji
w Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej. Jest
to duży błąd, daliśmy sygnał, że już jesteśmy
pogodzeni z likwidacją naszego przemysłu
stoczniowego, że się poddaliśmy, że walkę uznajemy za przegraną. Błąd! Należy
właśnie teraz pokazać na przykładzie
innych państw, że w stosunku do naszych stoczni popełniono duży błąd, i że
jest jeszcze czas na zmianę krzywdzącej
dla nas decyzji. Na przykładzie stoczni
i tego co się dzieje z flotą rybacką, widać
jak na dłoni, że rozrzucenie po różnych
ministerstwach gospodarki morskiej
utrudnia dobre zarządzanie i administrowanie. Gospodarka morska to również
porty, flota śródlądowa, flota morska, administracja morska, szkolnictwo itp. Należy
rozważyć i wziąć pod uwagę powrót do
funkcjonowania Ministerstwa Gospodarki
Morskiej. Ministerstwo powinno kierować,
ingerować i doraźnie stymulować kierunki rozwoju gospodarki morskiej. Wszystko
w jednym ręku - jest to najlepszy i jedyny
model sprawnego kierowania i administrowania. Kiedy kompetencje są instytucjonalnie rozproszone, to i odpowiedzialność
jest rozproszona. Podane przykłady stoczni
i floty rybackiej o tym świadczą. Obecna
administracja nie przewiduje istnienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej, a szkoda,
bo być może można by było uchronić przemysł okrętowy i flotę rybacką przed zagładą. Trudno jest zarządzać całym resortem
gospodarki morskiej, tak rozproszonym,
a dodatkowo, gdy szefem jest jeden z ośmiu
podsekretarzy stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Jaka czeka przyszłość przemysł
stoczniowy i flotę rybacką, jest już chyba
przesadzone? Dlatego należy zrobić wszystko, aby po tym pogromie uchronić przed
marginalizacją pozostałe, jeszcze funkcjonujące, ogniwa gospodarki morskiej. Czasu
mamy niewiele.
Piotr Jania
WicePrezes ZMiGM
CZAS MORZA 1(37) marzec 2009

Fot: Maciej Górecki

G D A Ń S K R AT U J E Ż A G L O W I E C

Generał powraca
W zeszłym roku miasto Gdańsk stało się właścicielem żaglowca,
który ma pełnić funkcję jednostki flagowej. Mowa tu o keczu
gaflowym „Generał Zaruski” (dwumasztowiec; gaflowy – rodzaj
ożaglowania). „Generał Zaruski” to jacht wyjątkowy –
jest ostatnią jednostką tego typu w Polsce.

„Z

aruski” ma bardzo bogatą historię.
Gdy tylko zakończono jego budowę
w Szwecji, rozpętała się II wojna
światowa. Czas wojny jacht spędził w Skandynawii, gdzie wykorzystywany był przez
Svenska Seglar Skolen.
Po zakończeniu wojny „Generał” przeszedł
wreszcie w ręce Polaków i od tamtej pory przez
blisko 60 lat służył morskiej edukacji młodzieży. Przez większość czasu eksploatowany był
przez Ligę Obrony Kraju. „Generał Zaruski”
pamięta wiele wspaniałych wypraw, m.in.
na Spitsbergen (1975). W XXI wiek „Generał
Zaruski” wszedł w stanie mocno zmęczonym,
mało tego – staruszek zasiedział się we Władysławowie. I tu pojawia się projekt „Gdańsk
ratuje żaglowiec”, czyli plan realnej odbudowy
s/y „Generał Zaruski”. Armatorem żaglowca
jest gdański MOSiR (z dyrektorem Leszkiem
Paszkowskim na czele), natomiast rolę społecznego partnera w odbudowie pełni Stowarzyszenie „Edukacja pod Żaglami” (prezes
Jerzy Jaszczuk). W projekt zaangażowane są
również Liga Morska i Rzeczna (prezes Andrzej
Królikowski), Centralne Muzeum Morskie (dyrektor Jerzy Litwin) oraz Związek Miast i Gmin
Morskich (prezes Andrzej Bojanowski).
Nie powinien dziwić fakt, że przedsięwzięcie już zdążyło wzbudzić zainteresowanie takich osób jak polarnik Marek Kamiński.
O ile „Generał Zaruski” rzeczywiście chce
zejść z „plaży” we „Władku”, to potrzebuje

bardzo poważnego remontu. Urząd miejski
przewidział już 1,5 mln zł na rewitalizację
żaglowca. Mecenatem odbudowy są też
Gdańska Stocznia Remontowa oraz Polski
Rejestr Statków. To wciąż jednak za mało,
aby na nowo wcielić w życie ideę, której gen.
Mariusz Zaruski poświęcił swoje życie.
„Generał Zaruski”, jako flagowa jednostka
miasta i „żywy” eksponat Muzeum Morskiego, ma umożliwiać niekomercyjną działalność zorientowaną na młodzież, również
tą z zagrożonych środowisk oraz niepełnosprawną.
Zgodnie z założeniami projektu, żaglowiec ma zachować tradycyjny kształt, wzbogacony jedynie o nowoczesne urządzenia
nawigacyjne. W najbliższym czasie zostanie
wyłoniony w przetargu główny projektant
odbudowy.
Raczej wszystkie szkoły mają boiska,
od dobrych kilku lat trwa moda na baseny,
a czemu nie poszerzyć by oferty edukacyjnej
o Morze Bałtyckie? Przecież „stoi” i czeka. Toż
to szkoła prawdziwa.
Sponsorzy, jesteście tam? Bez Was marzenie pozostanie tylko(?) marzeniem. A szkoda
by było!
M o n i ka Ka r c z y ń s ka

Autorka jest ubiegłoroczną maturzystką, wolontariuszką Stowarzyszenia Edukacja pod Żaglami, wspiera projekt „Gdańsk ratuje żaglowiec”
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S ejmik pomorski uchwalił

2009 rok – rokiem Regionu
Morza Bałtyckiego

Rozmowa
z wicemarszałkiem pomorskim
Mieczysławem Strukiem
- Jaki wymiar będą miały obchody
Roku Regionu Morza Bałtyckiego?

Fot. Anna Kłos

- Inicjatywa ta powinna mieć charakter
zarówno lokalny, pomorski jak ponadregionalny i międzynarodowy. Sejmik, podejmując 26 stycznia uchwałę, brał pod
uwagę fakt, że powstaje Unijna Strategia
dla Morza Bałtyckiego. Przygotowuje ją
Komisja Europejska na zlecenie Rady Unii
Europejskiej. Dokument ten ma być zatwierdzony w drugiej połowie 2009 roku
przez Parlament Europejski. Uwzględnienie tych perspektyw w działaniach województwa mającego charakter morski jest
oczywiste.

- W czym to będzie widoczne?
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- W tym roku, po raz drugi w historii,
będzie obchodzony Europejski Dzień Morza, uchwalony w ub. roku przez Parlament Europejski w Strasburgu. To unijne
święto ma zwrócić uwagę na ekologiczne
i ekonomiczne znaczenie akwenów morskich, a także na zrównoważony rozwój
gospodarczy, podkreślenie roli regionów
przybrzeżnych. Nasze województwo także
włączy się w tę inicjatywę.

przewozy morskie – oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na stan środowiska naturalnego. Dla upowszechnienia
wiedzy o tym programie zostaną zorganizowane w Trójmieście w dn. 23-24 września
Dni Informacyjne. Głównym organizatorem
Dni jest Komisja Europejska, ale my będziemy pełnić obowiązki gospodarza.

- W jaki sposób samorząd wykorzysta
Rok Regionu Morza Bałtyckiego dla
stymulacji gospodarki?

- W czym wyrazi się współpraca
międzyregionalna w obrębie krajów
nadbałtyckich?

- Poprzez położenie nacisku na jej innowacyjność i rozwiązywanie problemów
dotyczących energetyki, co zresztą dzieje
się nie od dziś. Niemniej działania te nabierają charakteru wręcz globalnego, czego przejawem będzie polsko-amerykańska konferencja na temat innowacyjności
i energetyki, organizowana przez Departament Współpracy Zagranicznej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, zaplanowana na 22-23 czerwca, z udziałem
prof. Kleibera, b. premiera Jerzego Buzka
i przedstawicieli Komisji Europejskiej.
Dla pobudzenia gospodarki istotny jest
program unijny „Marco Polo”. Jego nadrzędnym celem jest doprowadzenie do
redukcji przewozu ładunków transportem
drogowym na rzecz rozwoju transportu intermodalnego – w co świetnie wpisują się

- W roku 2007 w Lubece został zainicjowany projekt zatytułowany „Święto Chleba
i Ryby”. Jego celem jest ogólnospołeczna
debata i inne inicjatywy skierowane na
budzenie odpowiedzialności za korzystanie przez człowieka z zasobów zarówno
morskich jak i lądowych regionu Morza
Bałtyckiego. W tym roku impreza odbędzie
się w Gdańsku w dn. 21-27 września.
Natomiast Euroregion Bałtyk, przy
współudziale Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, wspólnie z Grupą Bałtycką
Komitetu Regionów, planuje 7 października w Brukseli, konferencję dotyczącą polityki spójności w kontekście Strategii dla
Morza Bałtyckiego.
Wymieńmy też najbardziej chyba prestiżowe ze spotkań – Globe Forum. To jedno
z ważniejszych w Europie bałtyckich spot-

kań przedstawicieli sektora gospodarczego,
decydentów wszystkich szczebli, naukowców, finansistów z krajów europejskich,
szczególnie z Regionu Morza Bałtyckiego,
ale także z Rosji, Ukrainy, a nawet Chin, Indii,
Stanów Zjednoczonych. W tym roku, w dn.
28-29 października, po raz pierwszy takie spotkanie odbędzie się w Gdańsku,
co jest niewątpliwie dużą zasługą Polsko
-Szwedzkiej Izby Gospodarczej, lokalnego
przedstawiciela Globe Forum.
Departament Rozwoju Gospodarczego
Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
przygotowuje studium rozwoju strategicznego małych portów morskich, a także
uczestniczy w przygotowywaniu przez Ministerstwo Infrastruktury Strategii Polityki
Morskiej. Planuje też zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji na temat zarządzania
dużymi portami morskimi, oraz o innowacyjności w gospodarce morskiej. Natomiast
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska planuje konferencję propagującą Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” oraz konferencję na temat gospodarki odpadami w województwie pomorskim, dotycząca dobrych
praktyk w Regionie Morza Bałtyckiego.
R o zm aw i a ł a A n n a Kł o s
Związek Miast i Gmin Morskich

POLSKIE SZLAKI

Drogi św. Jakuba
Rodowód dróg św. Jakuba Starszego wywodzi się z wieków
średnich. Już w IX w. we francuskich Pirenejach
oraz na Półwyspie Iberyjskim zaczęły powstawać szlaki
pielgrzymkowe do grobu św. Jakuba Starszego w hiszpańskiej
Composteli. W drugiej poł. XX w. zaczęto reaktywować wiele
starych szlaków pielgrzymkowych, nawiązując tym samym
do średniowiecznej tradycji. Wagę dróg Jakubowych podkreślił
w 1982 r., odwiedzając Compostelę, Jan Paweł II. Należy dodać,
że szlaki św. Jakuba w 1993 r. zostały uznane przez UNESCO
za Światowe Dziedzictwo Kultury.

Do

korzeni naszej kultury odwołuje się także nowo projektowana Pomorska Droga św. Jakuba. Według zamierzeń jej twórców trasa ma
prowadzić z Gdańska do granicy z Niemcami, gdzie u naszych zachodnich sąsiadów
połączy się z istniejącym już szlakiem pielgrzymkowym. Dodajmy, iż patronat nad
drogą Jakubową objął bp diecezji pelplińskiej Jan Bernard Szlaga oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jako że pomysł poprowadzenia szlaku Jakubowego po Pomorzu narodził się
w Lęborku, to w tym mieście powołano do
życia kapitułę Pomorskiej Drogi św. Jakuba.
W jej skład wchodzi 11 osób. Na przewodniczącego tego gremium wybrano starostę
lęborskiego Ryszarda Wentę. W kapitule
znaleźli się ponadto przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji turystycznych oraz duchowieństwo okręgów:
lęborskiego, kartuskiego i gdańskiego.
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Członkowie kapituły regularnie zbierają
się na obradach poświęconych tworzeniu
i promocji Drogi, w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lęborku. Na ostatnim
posiedzeniu (26 stycznia br.) przedstawiono wzór umowy, którą będą podpisywały
podmioty zaangażowane w rozbudowę
szlaku, a także zaprezentowano projekt
logo Drogi.

prowadzi ze słowińskiego Smołdzina przez
Łebę i Lębork do sanktuarium w Sianowie. Trasa nawiązuje do najważniejszego
w średniowieczu szlaku handlowego w rejonie Lęborka biegnącego do Łeby przez
Białogardę. Twórcy Lęborskiej Drogi św.
Jakuba przy wytyczaniu szlaku kierowali
się również niezwykłym ukształtowaniem
terenu i walorami krajoznawczymi, a tak-

Warto zaznaczyć, że 22 stycznia br.
odbyło się spotkanie w Kurii KoszalińskoKołobrzeskiej, którego celem było nawiązanie współpracy z lokalnymi podmiotami
zainteresowanymi rozwojem szlaku.
18 lutego br. przedstawiciele kapituły udali się natomiast na obrady do
Gdańska, do Kurii Metropolitalnej,
gdzie został poruszony problem
konstrukcji gdańskiego członu Drogi.
Najbardziej rozwiniętą aktualnie częścią Pomorskiej
Drogi św. Jakuba jest jej
lęborski odcinek, który

że połączeniem sfery sacrum i profanum,
czyli tym, aby wzdłuż trasy pielgrzymturysta mógł odwiedzić i zobaczyć interesujące budowle sakralne ziemi lęborskiej
oraz dworki, pałace, pomniki przyrody
ożywionej i nieożywionej itd. Jak dotąd
oznakowane zostało około 80% trasy.
Warto odnotować, że w 2007 roku ukazał się przewodnik w całości poświęcony
Lęborskiej Drodze św. Jakuba, opracowany
przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Lęborska.
R o m a n Ka l
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G M I N A K R O KO WA

Nie tylko turystyka
Priorytetem dla gminy Krokowa jest ochrona
środowiska, dlatego też na przestrzeni kilkunastu lat
czyniono starania mające na celu rozwiązanie problemu
chociażby gospodarki ściekowej. Na terenie gminy
Krokowa powstało kilka nowoczesnych oczyszczalni
ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Było to możliwe
między innymi dzięki przyjęciu przez Radę Gminy
Krokowa w 1996 roku koncepcji techniczno-finansowej
pn. „Gospodarka Ściekowa Gminy Krokowa”.

rowana została stałym wyróżnieniem
w dziedzinie ekologii – tytułem Mecenasa Ekologii.
Obecnie gmina pracuje nad pozyskaniem funduszy skierowanych nie tylko na
realizację zadań związanych z ochroną
środowiska, ale także rozbudową bazy
oświatowej, sportowej i okołoturystycznej. W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WP na lata 2007-2013 planuje się pozyskać środki na wybudowanie
sieci kanalizacyjnej w kolejnych kilku miejscowościach położonych w południowej
części gminy czy też rozbudowę i modernizację szkół. Wraz z sąsiednimi samorządami przygotowuje się wykonanie sieci
ścieżek rowerowych oraz turystycznego
zagospodarowania Jeziora Żarnowieckiego poprzez budowę przystani jachtowych.
Przystąpiono do realizacji budowy boisk
wielofunkcyjnych w trzech miejscowościach: Krokowa, Wierzchucino i Żarnowiec.

Dlaczego warto inwestować
w gminie Krokowa?
Położenie gminy jest jednym z największych atutów. Piękne plaże morskie, dostęp
do Jeziora Żarnowieckiego oraz Jeziora
Dobrego, czyste środowisko powodują, że
nie mamy żadnych wątpliwości - wszelkie
inwestycje turystyczne w szybkim czasie
powinny się zwrócić. Zachęcamy zain-

D

otychczas na realizację założeń
powyższego dokumentu gmina
Krokowa wydatkowała środki finansowe w wysokości ok. 50 milionów
złotych, z czego większość środków pochodziło z licznych instytucji finansujących
(PHARE, EkoFundusz, Kontrakt Wojewódzki, NFOŚiGW itp.).
Duży wpływ na ochronę środowiska ma
fakt zgazyfikowania gminy. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu znajdujących się
na terenie gminy Krokowa pokładów gazu.
W tej inwestycji wsparcia udzielił gminie
EkoFundusz Warszawa. Inwestycję zrealizowano w latach 1995 – 2000.
Wszystkie inwestycje bezsprzecznie
wpływają pozytywnie na środowisko
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naturalne poprzez zabezpieczenie ekosystemów, a także terenów turystycznych,
głównie plaż nad Morzem Bałtyckim oraz
jezior: Żarnowieckiego i Dobrego.
Gmina Krokowa za swoje osiągnięcia
w dziedzinie ochrony środowiska otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia m.in.:
- Dyplom Złotej Setki Samorządów 2002,
2003, 2004, za inwestycje w rozwój lokalny w latach 2000-2003,
- Dyplom „Nasza Gmina w Europie”
w I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW
– 2003 rok,
- trzykrotny Laur w konkursie ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” pod honorowym patronatem Prezydenta RP (lata
2003-2006) – obecnie gmina uhonoZwiązek Miast i Gmin Morskich

teresowanych inwestorów do śledzenia
naszej strony internetowej, na której zawsze znajdą ofertę sprzedaży atrakcyjnych
gruntów zlokalizowanych w węźle sieci
dróg wojewódzkich, na terenach w pełni
uzbrojonych.
Ale gmina Krokowa to nie tylko turystyka. Bliskość Trójmiasta sprawia, że
warto również lokalizować tutaj swoje
firmy, chociażby na terenie Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Żarnowiec,
która powstała w miejscu niezrealizowanej
elektrowni atomowej. Atrakcyjne położenie
gminy sprawia również, że coraz większym
zainteresowaniem cieszą się inwestycje
mieszkaniowe. Inwestując w budownictwo
mieszkaniowo-apartamentowe nie należy
się martwić o potencjalnych klientów.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych inwestorów do przyjazdu do naszej
gminy. Na pewno znajdą Państwo tutaj
coś interesującego dla siebie.
Na koniec jeszcze raz zapraszamy
wszystkich do odwiedzenia pięknej ziemi
krokowskiej. Być może w czasie spędzania
urlopu na naszych pięknych plażach, narodzi się niejeden pomysł na udaną inwestycję na terenie gminy Krokowa.
P r z y g o t o wa ł :
K r z ys z t o f O b s z y ń s k i
CZAS MORZA 1(37) marzec 2009
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LĘBORK ZAPRASZA

Średniowieczne mury
w Lęborku będą
prawdziwą atrakcją
Lębork jest miastem
zabytków z gotyckiej
cegły. Są wśród nich
pochodzące z XIV wieku
kościół św. Jakuba Apostoła
i pokrzyżacki zamek, młyn
i tzw. Dom Młynarza
(XIV-XV w.), przebudowany
w XVI w. spichlerz solny
oraz zachowane w dużych
fragmentach średniowieczne
mury obronne. Te
ostatnie dzięki unijnemu
dofinansowaniu kwotą
5 mln 600 tys. zł nie tylko
odzyskają w ciągu dwóch
lat swój dawny blask. Po
ich rewaloryzacji, łącznie
z najbliższym otoczeniem
i rekonstrukcją dwóch
baszt, turyści będą mogli
odbyć interesującą podróż
w przestrzeni i czasie.
Zapowiadają się więc
nowe turystyczne atrakcje
w Lęborku!

M

ury wzniesiono w latach 1341-1363. Są zbudowane z cegły, na
cokole z kamienia polnego. Ich
wysokość sięgała 6-10 m. Wraz z 32 basztami i półbasztami stanowiły z kościołem
św. Jakuba Apostoła i zamkiem integralną
część systemu obronnego miasta, liczącego 1200 m długości.
Mury nie były remontowane od stuleci.
Drobne naprawy zabezpieczały, ale nie poprawiały wizerunku zabytkowych fortyfikacji. Szansa na pozyskanie funduszy pojawiła
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się wraz z projektem „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację
średniowiecznych obwarowań miejskich”
złożonym do zarządu województwa pomorskiego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dlaWojewództwa Pomorskie-

go na lata 2007-2013 (Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym).
Wartość projektu to 12 mln 600 tys. zł.
Poza kwotą 5 mln 600 tys. zł ze środków
unijnych miasto znalazło w swoim budżecie
jeszcze 7 mln zł.
Związek Miast i Gmin Morskich

Przedsięwzięcie obejmuje rewaloryzację murów obronnych, przebudowę
wszystkich ulic wzdłuż obwarowań (zamiast asfaltu będzie kostka brukowa, staną
stylowe latarnie i ławeczki) i rekonstrukcję
dwóch baszt, z których każda odtwarzać
będzie inną epokę, styl historyczny i stworzy możliwość podróży w czasie i przestrzeni. Baszty zostaną zaadaptowane na
ekspozycję o tematyce militarnej: rekonstrukcja starej broni, uzbrojenia, elementy
starodawnej techniki obronnej, wystawy
czasowe obejmujące prezentacje zanikającego rękodzieła i rzemiosła oraz ekspozycje dzieł i warsztatu pracy lokalnych
twórców. Projekt zakłada też przebudowę
baszty przy ul. Korczaka i zaadaptowanie jej na siedzibę Lęborskiego Bractwa
Historycznego oraz adaptację piwnic
Muzeum na salę audiowizualną, gdzie
podczas pokazów multimedialnych turyści będą mogli zapoznać się z wyglądem
miasta, murów i obiektów historycznych
na przestrzeni wieków. W dwóch innych
pomieszczeniach prowadzone będą warsztaty rękodzielnictwa i rzemiosła dla osób
odwiedzających Muzeum.
F o t. A r c h i w u m U r z ę d u
Miejskiego Lębork
Sł aw o m i r T u ta k o w s k i ,
Andrzej Radajewski
w i z u a l i z a c j a b a s z t y:
s e b a s t i a n k r e ff t
CZAS MORZA 1(37) marzec 2009
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U N A S A D Y P Ó ŁW Y S P U H E L S K I E G O

Gmina
Władysławowo

Fot. Robert Sokołowski

Gmina Władysławowo, administracyjnie obejmująca Chałupy, Władysławowo,
Chłapowo, Rozewie, Jastrzębią Górę, Tupadły, Ostrowo oraz Karwię, położona jest
u nasady Półwyspu Helskiego, w najdalej na północ wysuniętej części województwa
pomorskiego. Od strony północnej przylega do niej Bałtyk, zwany Wielkim,
zaś od strony południowo-wschodniej Zatoka Pucka, zwana Małym Morzem.

A

trakcyjne położenie, brak ciężkiego przemysłu oraz coraz bogatsza
oferta turystyczna, w tym znakomite zaplecze noclegowo-gastronomiczne
sprawiają, że gmina Władysławowo jest
znanym i lubianym miejscem corocznego
wypoczynku tysięcy turystów z Polski i zagranicy. Dla znakomitej większości magnesem są piękne, rozgrzane słońcem plaże, których łączna długość wynosi prawie
25 kilometrów. Turystyka jest w gminie
Władysławowo dominującą, choć sezonową gałęzią gospodarki.
Punktem zwrotnym w historii Władysławowa (ówczesnej Wielkiej Wsi) była
wizyta „Błękitnego Generała” – Józefa
Hallera – 11 lutego 1920 roku. Pierwszy
pełnomorski rejs pod polską banderą,
po okresie zaborczej niewoli, był dopełnieniem dokonanych dzień wcześniej w Pucku zaślubin Polski z morzem.
Podziwiane z pokładu kutra „Gwiazda
Morza” widoki stały się impulsem do
zakupu kilku hektarów ziemi i w dalszej
perspektywie założenia letniska. Władysławowo powstało w roku 1952 z połą-

26

czenia Wielkiej Wsi, Hallerowa i dzielnicy
przyportowej, choć prawa miejskie uzyskało dopiero w roku 1963.

Dziś we Władysławowie
możemy zwiedzać słynną
„Hallerówkę” – obecnie
Centrum Pamięci Generała
Hallera i Błękitnej Armii.
Największy w Polsce port rybacki nie
tylko umożliwia wypłynięcie w turystyczny, godzinny rejs bądź nieco dłuższą „wyprawę na dorsza” – pełni również rolę żeglarskiej mariny. W Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich formę przed zawodami szlifują sportowcy. Polakom zasłużonym dla
sportu poświęcono reprezentacyjny deptak Władysławowa nazwany Aleją Gwiazd
Sportu, gdzie co roku uroczyście wmurowuje się gwiazdy z nazwiskami kolejnych
sław. Znajdujący się tuż obok kościół pw.
Wniebowzięcia NMP uznawany jest za
perełkę modernistycznej architektury
lat 60. ubiegłego wieku. Z wieży Domu
Rybaka rozpościera się zapierający dech

w piersiach widok na panoramę miasta,
Półwysep Helski, Zatokę Pucką, Kępę Swarzewską i Bałtyk. Na III piętrze znajduje się
jedyne w Polsce prywatne Muzeum Motyli. Ekspozycja stała obejmuje ponad 3000
owadów z całego świata.
Akwen Zatoki Puckiej między Władysławowem a Chałupami cieszy się ogromną
popularnością pośród miłośników windi kitesurfingu. Nic w tym dziwnego –
wszak pod kątem warunków do uprawiania żeglarstwa deskowego Zatoka Pucka
została oceniona jako jeden z najlepszych
akwenów w Europie. Również w Chałupach, pod nazwą „Kaszëbsczé Bôtë pod
Żôglamë” rokrocznie w lipcu odbywają się
regaty tradycyjnych kaszubskich łodzi.
Na zachód od Władysławowa, nieopodal malowniczego wąwozu zwanego
Rudnikiem, leży Chłapowo. Tutaj urodził
się znany kaszubski pisarz Augustyn Necel. Klif Chłapowski to idealne miejsce dla
tych wszystkich, których pasją jest paralotniarstwo.
Rozewie, jako punkt orientacyjny, pojawia się już na XV-wiecznych mapach.
Związek Miast i Gmin Morskich

Fot. Centrum Kultury i Promocji we Władysławowie

wy raport portalu Onet.pl – plasuje Karwię na 1. miejscu jeśli chodzi o czystość
wody, a jeśli chodzi o czystość plaży - na
miejscu 2. Obiektem wartym zobaczenia
jest w Karwi tama typu holenderskiego.
Na południe od miejscowości znajduje
się niezwykle interesujący rezerwat florystyczny Bielawskie Błota.
Wiele realizowanych przez gminę Władysławowo projektów jest bezpośrednio
powiązanych z innymi projektami realizowanymi przez powiat pucki czy województwo pomorskie. Programy realizowane są
przy współpracy z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego. Gmina Władysławowo jest m.in. beneficjentem projektu
Programu Ochrony Wód Morza Bałtyckiego
pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej
w pierścieniu Zatoki Puckiej”.
Wiele z inwestycji gminy miasta Władysławowa związanych jest z ochroną
środowiska. Zbudowano m.in. stację
uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków,
wybudowano energociepłownię wykorzystującą gaz z Bałtyku, intensywnie prowadzi się działania zmierzające do ochrony
klifu w Jastrzębiej Górze.
Ważny punkt pośród inwestycji stanowiła budowa ścieżki rowerowej wzdłuż
Zatoki Puckiej. Jej budowa pozwoliła na
utworzenie ciągu prowadzącego od Pucka
aż na Hel. Władysławowo jest także beneficjentem projektu „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej”, w ramach którego
dla gmin nad Zatoką Pucką i na Półwyspie
Helskim zakładało się budowę siedmiu
pomostów, budowę sześciu punktów ob-

Fot. Centrum Kultury i Promocji we Władysławowie

We wnętrzu znajdującej się tutaj latarni,
jednej z najstarszych na polskim wybrzeżu, urządzono Muzeum Latarnictwa, gdzie
swój kącik ma również Stefan Żeromski,
patron blizy. Niezapomniane wrażenie pozostawia spacer stromą ścieżką ku morzu
pośród starych, nierzadko 200-letnich buków. Amatorów jazdy konnej zachęcamy
do wizyty w pobliskiej stadninie.
Jastrzębia Góra jest jednym z najbardziej popularnych polskich kąpielisk, o przepięknym, choć niebezpiecznym klifowym
brzegu. Już od okresu międzywojennego
goszczą tutaj znane osobistości. To tutaj
znajduje się najdalej na północ wysunięty
skrawek Polski. Na uwagę zasługuje ciekawa architektura kościoła pw. Ignacego Loyoli. Warto zobaczyć również Lisi Jar – erozyjne rozcięcie pomiędzy Rozewiem a Jastrzębią Górą o głębokości 50 metrów.
Bardzo spokojnym letniskiem są leżące
nieopodal Jastrzębiej Góry Tupadły. Teren
ten zasiedlony był już w epoce żelaza,
o czym świadczą wykopaliska, głównie
naczyń glinianych, znalezione w sześciu
miejscach. Wypoczywać w Tupadłach
można w bardzo sielskich warunkach, rozkoszując się spokojem i ciszą.
Ciekawostką związaną z Ostrowem
jest jego „wyspowy” charakter – w przeszłości bowiem tereny wokół wsi bardzo
często zalewane były przez morze. Dziś
i tutaj wypoczynek polecamy wszystkim
szukającym prawdziwego wytchnienia.
Karwia przyciąga turystów swoimi
złotymi plażami i pachnącymi lasami.
„Najlepsze plaże Polski 2008” – interneto-

CZAS MORZA 1(37) marzec 2009

sługi ruchu turystycznego, budowę stałego pomostu cumowniczo-spacerowego
w Jastarni i udostępnienie do zwiedzania
fortyfikacji wojennych.
Działania samorządu zmierzają do
tego, aby urząd uczynić jak najbardziej
przyjaznym społeczności lokalnej i nie
tylko. W 2001 roku Urząd Miejski we Władysławowie wdrożył system zarządzania
jakością, nieustannie doskonaląc jego skuteczność zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000.
W dniach 16-17 kwietnia 2009 roku
Władysławowo będzie gospodarzem XXXV
Walnego Zebrania Delegatów Związku
Miast i Gmin Morskich.
Urząd Miejski
w e Wł a d y s ł aw o w i e
8 4 - 1 2 0 Wł a d y s ł aw o w o
u l . g e n . H a ll e r a 1 9
tel. (058) 674 54 00
fax: ( 0 5 8 ) 6 7 4 0 7 6 3
u m @ w l a d y s l aw o w o. pl ,
p r o m o c j a @ w l a d y s l aw o w o. pl
w w w. w l a d y s l aw o w o. pl
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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.hel-miasto.pl
ratusz@hel-miasto.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

