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- Gdy mówimy o Polsce morskiej, 
odnoszę wrażenie, że współczesne 
potrzeby są porównywalne z tymi, 
które występowały w okresie 
budowy państwowości morskiej, 
jednak od dziesięcioleci nie ma 
klimatu sprzyjającego osiąganiu 
efektów na miarę oczekiwań. 
klimatu politycznego czy 
społecznego? co Pani minister 
zdaniem jest główną przyczyną 
naszego braku miłości do morza?

- Rzeczywiście, dzisiejsze oczekiwa-
nia i potrzeby środowisk związanych 
z morzem są bardzo duże i są też często 
sygnalizowane przy okazji spotkań czy 
też imprez branżowych, w których biorę 
udział. Wbrew tezie, jaką zakłada pańskie 
pytanie, twierdzę jednak, że klimat wo-
kół spraw morskich w Polsce się zmienia. 
Co więcej, zmienia się na lepsze.

Polska polityka morska obejmuje 
wszystkie dziedziny życia politycznego, 
gospodarczego, społecznego, naukowe-
go i kulturalnego naszego kraju, które 
w jakikolwiek sposób są powiązane 
z morzem. Mijający właśnie rok 2009 to 
drugi rok realizacji przez Polskę zintegro-
wanej polityki morskiej Unii Europejskiej, 
która to idea narodziła się w czasie po-
przedniej kadencji Komisji Europejskiej 
z komisarzem Barroso na czele. Nowe 
ujęcie spraw morskich we wszystkich 
państwach członkowskich UE, a więc 
także i w naszym kraju, jest skutkiem in-
nego, szerszego spojrzenia UE na zasoby 
morskie, na morza i oceany, które mają 
ogromny potencjał i które można wy-
korzystać w znacznie większym stopniu 
w celu zwiększenia dobrobytu obywateli. 
Dlatego też nowa zintegrowana polity-
ka morska została pomyślana tak, aby 
wspierała wspólne europejskie wykorzy-
stanie potencjału płynącego z dostępu do 
morza i jednocześnie by stwarzała warun-
ki do wzrostu społeczno-gospodarczego, 
wzrostu zatrudnienia oraz zrównowa-
żonego rozwoju państw członkowskich 

z uwzględnieniem skutecznej ochrony 
środowiska morskiego, które powin-
niśmy pozostawić w niepogorszonym 
stanie. Takie podejście świadczy o funda-
mentalnej zmianie w dotychczasowym 
spojrzeniu państw UE na sprawy morskie 
i liczę na to, że takie podejście będzie no-
wym impulsem także dla Polski, dzięki 
któremu zaczniemy wreszcie traktować 
nasz dostęp do morza serio i nauczymy 
się w pełni wykorzystywać nasze nad-
morskie położenie.

- każda zmiana rządu niesie 
zapowiedź poprawy naszego 
podejścia do gospodarki morskiej. 
tym razem nie ma własnej teki, 
powstał natomiast Międzyresortowy 
Zespół ds. Polityki Morskiej. 
to substytut ministerstwa czy 
superministerstwo morskie?

- Międzyresortowy Zespół ds. Polityki 
Morskiej RP nie jest superministerstwem 
morskim, nie jest też kolejną sztywną 
instytucją. Zespół jest swego rodzaju 
forum współpracy w ramach rządu, 
gdzie nadaje się kształt i określa kierunki 
polskiej polityki morskiej. Międzyresor-
towy Zespół ds. Polityki Morskiej RP jest 
organem pomocniczym prezesa Rady 
Ministrów, powstał z inicjatywy ministra 
infrastruktury Cezarego Grabarczyka, 
który jest ministrem właściwym ds. go-
spodarki morskiej, pełniącym jednocześ-
nie funkcję przewodniczącego Zespołu. 
Członkami Zespołu są przedstawiciele 
resortów w randze sekretarza lub podse-
kretarza stanu. 

Międzyresortowy Zespół prowadzi 
sprawy polskiej polityki morskiej w za-
kresie udziału Polski w kształtowaniu, 
koordynacji i realizacji zintegrowanej 
polityki morskiej UE, ponadto moni-
toruje przebieg realizacji polskiej poli-

tyki morskiej, przygotowuje i opiniuje 
projekty stanowisk Rady Ministrów, 
przygotowuje roczne raporty oraz inne 
dokumenty na potrzeby Rady Ministrów, 
a także instytucji UE.

Głównym zadaniem Zespołu jest 
przygotowanie projektu polityki morskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na początku 
2009 r. w Ministerstwie Infrastruktury 
przygotowano wstępny projekt doku-
mentu pt. „Założenia polityki morskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej”, nad którym 
następnie pracował Zespół, aż do wy-
pracowania ostatecznego kształtu do-
kumentu, który został przyjęty przez 
Komitet Rady Ministrów 14 września br. 
Komitet Rady Ministrów zobowiązał mi-
nistra infrastruktury do przygotowania 
dokumentu strategicznego dla polskiej 
polityki morskiej pt. „Polityka morska 
Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku”, 
który zostanie przygotowany przez Ze-
spół w oparciu o powyższe „Założenia...” 
w roku 2010. 

Ponadto Zespół przygotował pierw-
szy raport z przebiegu realizacji polityki 
morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, bę-
dący dokumentem podsumowującym 
wszystkie działania podjęte w 2008 r. 
w celu wdrożenia zasad zintegrowanej 
polityki morskiej w Polsce.

- w potocznym odbiorze bilans 
ostatnich lat jest zdecydowanie 
niekorzystny: brak choćby 
spektakularnych sukcesów, nie 
uzyskaliśmy postępu w żadnej 
istotnej sferze, a to co można 
z satysfakcją odnotować, jest 
bardziej konsekwencją akcesji  
do ue niż naszej determinacji.  
Jak Pani ocenia – z punktu 
widzenia interesującej nas 
problematyki – mijające dwa lata 
kadencji rządu Donalda tuska?

Europejskie  
patrzenie na morze

Rozmowa z Anną Wypych-Namiotko, 
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury
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- Za sukces rządu związany z go-
spodarką morską należy uznać bardzo 
pozytywną opinię Komisji Europejskiej 
– Dyrekcji Generalnej ds. Morskich (DG 
MARE) o dotychczasowych działaniach 
podjętych przez Polskę w celu wdro-
żenia zintegrowanej polityki morskiej 
UE. Przedstawiciele Komisji, goszczący  
we wrześniu br. z misją w Ministerstwie 
Infrastruktury, z uznaniem wypowiedzieli 
się na temat osiągnięć Polski w realizacji 
wytycznych zintegrowanej polityki mor-
skiej UE, zwłaszcza w kontekście zadań, 
jakich podejmuje się Międzyresortowy 
Zespół ds. Polityki Morskiej RP, będący 
nową międzyresortową strukturą ko-
ordynującą sprawy morskie. Polska zo-
stała jednoznacznie zaliczona do grona 
liderów wśród państw członkowskich 
w dziedzinie realizacji zintegrowanej 

polityki morskiej UE, co znalazło po-
twierdzenie w „Sprawozdaniu z postępu 
prac w dziedzinie zintegrowanej poli-
tyki morskiej UE” – KOM (2009) 540. 
W dokumencie tym Polska została wy-
mieniona jako jeden z krajów, w których 
dokonał się istotny postęp w integracji 
polityki morskiej i który wypracował 
najlepsze praktyki zarządzania sprawami 
morskimi, w pełni zgodne z wytycznymi 
Komisji, pozwalające na opracowywanie 
długoterminowych strategii na rzecz 
zrównoważonego rozwoju sektorów 
morskich i regionów nadmorskich.

Działania rządu w zakresie polityki 
morskiej:
a)  powołanie Międzyresortowego Ze-

społu do spraw Polityki Morskiej  
Rzeczypospolitej Polskiej Zarządze-
niem nr 103 Prezesa Rady Ministrów 

z 17 września 2008 r. w sprawie po-
wołania Międzyresortowego Zespołu 
do spraw Polityki Morskiej Rzeczy-
pospolitej Polskiej (M.P. nr 70, poz. 
635) - głównym zadaniem Zespołu 
jest przygotowanie projektu polityki 
morskiej Rzeczypospolitej Polskiej 
w powiązaniu ze zintegrowaną poli-
tyką morską Unii Europejskiej, a także 
monitorowanie przebiegu realizacji 
polityki morskiej Rzeczypospolitej 
Polskiej, przygotowywanie rocznych 
raportów i innych dokumentów na 
potrzeby Rady Ministrów oraz insty-
tucji Unii Europejskiej,

b)  opracowanie „Raportu z przebiegu 
realizacji polityki morskiej RP w roku 
2008” - został przygotowany zgodnie 
z postanowieniem z §2 ust. 2 Zarzą-
dzenia nr 103 Prezesa Rady Ministrów, 
stanowi podsumowanie działań po-
szczególnych resortów w dziedzinie 
polityki morskiej w 2008 r., które 
zostały przedstawione w ujęciu sek-
torowym,

c)  opracowanie dokumentu „Założenia 
polityki morskiej Rzeczypospolitej 
Polskiej do roku 2020” - stanowi pod-
stawę do wypracowania przez rząd 
dokumentu pt. „Polityka morska RP 
do roku 2020”, która będzie wyrazem 
realizacji przez Rzeczpospolitą Polską 
wytycznych dotyczących zintegrowa-
nej polityki morskiej UE.
Warto podkreślić, iż w ramach „Stra-

tegii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego” 
Polska została liderem projektu flagowe-
go Stworzenie sieci centrów doskonalenia 
i kształcenia morskiego.

Ponadto dokonano nowelizacji ustawy 
o zmianie ustawy Kodeks morski. Zwią-
zana jest z ratyfikacją międzynarodowej 
konwencji o odpowiedzialności cywilnej 
za szkody spowodowane zanieczyszcze-
niem olejami bunkrowymi, sporządzo-
nej w Londynie 23 marca 2001 r. (DzU 
z 2008 r. nr 148, poz. 939). Reguluje od-
powiedzialność za szkody spowodowane 
zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi. 
Zmiany upraszczają dochodzenie roszczeń 
oraz wypłatę odszkodowań. Obniżono 
opłaty za wydanie certyfikatu poświad-
czającego ubezpieczenie odpowiedzial-
ności – tak w przypadku zanieczyszczeń 
olejami bunkrowymi, jak i innych zanie-
czyszczeń olejowych. >



Z w i ą z e k  M i a s t  i  G m i n  M o r s k i c h6

L E P S Z E  C Z A S y  D L A  P O L S K I  M O R S K I E J

W mijających dwóch latach rządu 
zrealizowano szereg inwestycji, m.in. 
zmodernizowano wejście do portu 
wewnętrznego w Gdańsku. Realizo-
wany jest również wieloletni program  
pt. „Program rozwoju służb ratownictwa 
morskiego w latach 2007 – 2010” usta-
nowionego uchwałą nr 75/2009 Rady 
Ministrów z 9 czerwca 2009 roku.

Administracja morska w ramach pro-
gramu wieloletniego pt. „Budowa falo-
chronu osłonowego portu zewnętrzne-
go w Świnoujściu” w latach 2008-2013 
realizuje budowę falochronu osłonowe-
go portu zewnętrznego w Świnoujściu. 
Związane to jest z kluczową inwestycją 
dla bezpieczeństwa energetycznego 
kraju polegającą na budowie gazoportu 
w Świnoujściu. 

W trakcie realizacji znajduje się 
„Program ochrony brzegów morskich”. 
Dwudziestoletni program ma na celu 
ochronę i pełne wykorzystanie linii 
brzegowej Morza Bałtyckiego. Ochro-
na brzegu morskiego jest niezbędna 
z uwagi na specyfikę polskiego wy-
brzeża, tzn. erozyjne piaszczyste pla-
że lub osuwające się brzegi klifowe. 
Zmiany klimatyczne: podnoszenie się 
poziomu morza, zwiększenie częstotli-
wości występowania silnych sztormów 
powodują na niektórych odcinkach 
cofanie się brzegu morskiego. W la-
tach 2004-2008 wykonano wiele prac 
ochronnych, których koszt szacuje się 
na 130 mln zł. 

W zakresie legislacji morskiej w mi-
jających dwóch latach rządu dokonano 
dwóch ważnych nowelizacji kluczo-
wych ustaw z zakresu bezpieczeństwa 
morskiego oraz ochrony środowiska 
morskiego - ustawy o bezpieczeństwie 
morskim oraz ustawy o zapobieganiu 
zanieczyszczenia morza przez statki. 
Zmiany powyższych ustaw miały na 
celu implementację dyrektyw wspólno-
towych do prawa polskiego. Uchwalo-
no również ustawę o ochronie żeglugi 
i portów morskich, która tworzy system 
ochrony żeglugi i portów morskich, 
w szczególności ochrony życia i zdrowia 
ludzi oraz ochrony portów, obiektów 
portowych i statków na wypadek za-
grożeń wynikających z ataków natury 
kryminalnej, w tym ataków terrory-
stycznych. 

Polska jest krajem prężnie działa-
jącym na arenie międzynarodowej, 
w zakresie konwencji IMO jesteśmy pań-
stwem znajdującym się w czołówce pod 
względem ratyfikacji i wdrożenia umów 
międzynarodowych. W ostatnich dwóch 
latach Polska przystąpiła do ważnych 
umów międzynarodowych, w tym m.in. 
do Porozumienia w sprawie specjalnych 
wymagań statecznościowych dla stat-
ków pasażerskich ro-ro odbywających 
regularne rozkładowe międzynarodowe 
podróże pomiędzy, do lub z wyzna-
czonych portów Europy Północno-Za-
chodniej i Morza Bałtyckiego, Protokołu 
z 1988 roku do Międzynarodowej Kon-
wencji o liniach ładunkowych z 1966 
roku, Protokołu z 2003 r. do międzynaro-
dowej konwencji o utworzeniu Między-
narodowego Funduszu Odszkodowań za 
Szkody Spowodowane Zanieczyszcze-
niem Olejami z 1992 r.

W zakresie współpracy dwustronnej 
została podpisana 1 września 2009 r. 
umowa między rządem Rzeczypospoli-
tej Polskiej i rządem Federacji Rosyjskiej 
o żegludze po Zalewie Wiślanym. Umo-
wa dopuszcza żeglugę transgraniczną 
statków polskiej i rosyjskiej bandery. 

Ukończone zostały również negocjacje 
umowy między rządem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej 

o współpracy w zwalczaniu zanieczysz-
czeń morza olejami i innymi substan-
cjami szkodliwymi na obszarze Morza 
Bałtyckiego oraz Zalewu Wiślanego. 

- Gdy mówimy o braku społecznego 
klimatu, świadomości morskiej 
naszego społeczeństwa, to tym 
bardziej godna zauważenia  
jest praca wykonywana przez 
Związek Miast i Gmin Morskich.  
Jak Pani ocenia skuteczność 
budowania świadomości morskiej, 
pracy na jej rzecz?

- Polska ma długą i bogatą tradycję 
w kształceniu kadr morskich, a także 
dysponuje rozwiniętą bazą dydaktyczną 
na najwyższym poziomie, dzięki czemu 
może pochwalić się wysoko wykwalifi-
kowanymi kadrami na potrzeby gospo-
darki morskiej i branż z nią związanych. 
Dlatego też Polska dąży do osiągnięcia 
pozycji lidera w dziedzinie kształcenia 
morskiego dla Europy oraz realizacji 
projektu polegającego na utworzeniu 
europejskiego centrum edukacji mor-
skiej. Polska już w 2006 r. w stanowisku 
rządu RP do Zielonej Księgi wyraziła 
nadzieję, iż w przyszłości na forum UE 
zostanie podjęta dyskusja na temat po-
trzeby stworzenia europejskiego obsza-
ru edukacji morskiej, w ramach którego 
byłoby możliwe wypracowanie stan-

>
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dardów edukacyjnych, szkoleniowych 
i proceduralnych w wydawaniu świa-
dectw, jak też systemu akredytacyjnego 
właściwego dla poziomu edukacyjnego 
(szkolnictwo średnie, policealne, wyż-
sze), służącego określaniu zgodności 
z obowiązującymi konwencjami IMO 
i konwencją MOP o pracy na morzu, 
a także systemu certyfikacji jakości szko-
lenia z normami ISO. Ponadto w stano-
wisku rządu RP do Niebieskiej Księgi 
w 2007 r. Polska podkreśliła, że morze 
ma decydujące znaczenie dla turysty-
ki morskiej i przybrzeżnej, w związku 
z czym istnieje potrzeba włączenia 
problematyki morskiej do programów 
kształcenia kadr niezbędnych dla nad-
morskiej obsługi turystycznej.

Rozwój szkolnictwa, nauki oraz ba-
dań morskich jest jednym z kierunków 
priorytetowych polityki morskiej Rze-
czypospolitej Polskiej. Jednym z ocze-

kiwanych rezultatów realizacji polskiej 
zintegrowanej polityki morskiej będzie 
zwiększenie atrakcyjności zawodów 
związanych z gospodarką morską, dzię-
ki jasnemu sprecyzowaniu możliwości 
rozwoju zawodowego ludzi wiążących 
swoją przyszłość z zatrudnieniem w tym 
sektorze gospodarki. W tym celu pod 
patronatem Ministerstwa Infrastruk-
tury w 2008 r. powołano „Partnerstwo 
dla Morza”, będące wspólną inicjatywą 
podmiotów gospodarczych, uczelni oraz 
instytucji z sektora morskiego, współ-
pracujących na rzecz promocji polskiej 
gospodarki morskiej i zawodu mary-
narza. Podstawą działań „Partnerstwa 
dla Morza” będzie „Program promocji 
polskiej gospodarki morskiej i zawodu 
marynarza”.

Ministerstwo Infrastruktury współ-
pracuje aktywnie ze Związkiem Miast 
i Gmin Morskich w aspekcie budowa-

nia świadomości morskiej poprzez ści-
słą współpracę przy tworzeniu aktów 
prawnych w ramach konsultacji społecz-
nych. Dodatkowo Związek Miast i Gmin 
Morskich współuczestniczy w licznych 
seminariach i konferencjach poświę-
conych tematyce gospodarki morskiej 
dotyczącej np. zagospodarowania prze-
strzennego obszarów morskich w tym 
posadowienia elektrowni wiatrowych 
na morzu, czy tematyce ochrony brzegu 
morskiego. Również podczas ostatnich 
obrad Walnego Zebrania Delegatów 
ZMIGM w Ustroniu Morskim, z udzia-
łem Ministerstwa Infrastruktury, urzę-
dów morskich oraz jednostek samo-
rządowych, wiele uwagi poświęciliśmy 
tematyce ochrony brzegu morskiego.

- Dziękuję za rozmowę.

r o M a n  ko L i c k i

W  D A R Ł O W I E

A ktualnie trwają prace nad regu-
lacją koryta rzeki Grabowa. Miej-
skie Centrum Zarządzania Kryzy-

sowego wzbogaciło się o stację meteo 
serii VPR02, która na bieżąco analizuje 
m.in. takie parametry jak temperatura 
powietrza, wilgotność, ciśnienie, opa-
dy czy też prędkość i kierunek wiatru. 
W ostatnim tygodniu w darłowskim 
porcie zamontowano automatyczny 
wodowskaz, zasilany systemem baterii 

słonecznych. Dokonuje on co 30 minut 
pomiaru stanu poziomu wody w kanale 
portowym i wysyła sygnał do kompu-
tera w Centrum Zarządzania. Docelowo 

wszystkie dane na temat aktualnego 
stanu pogody i poziomu wody będą do-
stępne na stronie internetowej miasta 
Darłowo.

Wzrasta poczucie 
bezpieczeństwa

Po ostatnich 
doświadczeniach (2005 – 

przerwany wał na Grabowej 
i 2006 – cofka w kanale 
portowym) w Darłowie 

widać, że lokalne władze 
solidnie „odrobiły lekcje” 
z tego tematu. Wcześniej 

tysiące worków z piaskiem 
zastąpił system zapór 

przeciwpowodziowych 
za ponad milion złotych 

– w całości sfinansowany 
z funduszy unijnych.

WODOWSKAZ W DARŁOWSKIM PORCIE.
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To już drugi rok światowego 
kryzysu finansowego (ko-
niec 2009). To także kryzys 

uwarunkowań, kiedy zdecydowanie 
bardziej opłaca się inwestować w bi-
znes finansowy niż w jakąkolwiek re-
alną gospodarkę. To oznacza jednak 
oderwanie się od rzeczywistości, a nie-
uczciwość i chciwość dokonują reszty 
spustoszenia i oto niektórym z nas 
wali się świat na głowę. Zapominamy, 
że przyrost wartości występuje tylko 
w realnej gospodarce! 

Rejon Szczecina jest coraz ciężej 
doświadczany i od wielu lat wiele nie-
zmiennych czynników ciągle determinu-
je ten stan rzeczy, a ponieważ pozostają 
one niezmienne, to wypada wskazać, że 
najważniejsze z nich to: 
•  Brak autentycznych liderów regionu, co 
wiąże się z brakiem jasnego i akcepto-
walnego przez większość społeczną 
„programu rozwoju dla Zachodniopo-
morskiego”, produkowane często i gę-
sto strategie opisują właściwie wszyst-
ko bez szczegółów, a tu przecież tkwi 
diabeł;

•  Brak silnych firm, które mogłyby peł-
nić rolę biegunów wzrostu gospodar-
czego, tworząc strefę promocji eks-
portu, a co za tym idzie dynamizując 
obroty otoczenia oraz zwiększając 
możliwości konkurowania regionu. 
Efektem wtórnym braku „okrętów fla-
gowych” jest ubytek miejsc pracy dla 
istniejących i prognozowanych zaso-
bów siły roboczej nie tylko w regionie 
szczecińskim, ale także w rejonach, 
gdzie siedziby mają strategiczni ko-
operanci;

•  Tymczasem nasz region był i nadal jest 
słabo uprzemysłowiony, a kilka wiel-
kich firm przeżywa lub będzie w nie-
dalekiej przyszłości przeżywać, spore 

kłopoty. Proces ten pogłębi także słabe 
zróżnicowanie przemysłowe regionu 
zachodniopomorskiego.

Daje o sobie znać podstawowy grzech 
naszych polityków i zarządzających – 
grzech zaniechania, zwłaszcza w czasie 
zakończonej na co najmniej parę lat hossy. 
Przypomina mi się dowcip, kiedy zwal-
niany pracownik, rozmawiając ze swoim 
szefem, pyta: „Za co szefie, przecież ja nic 
nie zrobiłem?”. Właśnie nicnierobienie 
przez wiele lat spowodowało dzisiejszą 
tragedię Stoczni Szczecińskiej Nowa i ca-
łego polskiego przemysłu stoczniowego, 
a kłopoty ZCh Police SA są także wyni-
kiem utrzymywania zarządzających, 
którzy kompletnie nie zasługiwali na to 
miano. Zespół Elektrowni Dolna Odra, 
która stała się teraz częścią dużej grupy 
kapitałowej, stanie niebawem przed 
problemem pilnej modernizacji parku 
maszynowego. Czekają nas duże kło-
poty niedoboru energetycznego, bo od 
20. lat nie zatroszczono się o rozwój tej 
strategicznej gałęzi przemysłu, a zagra-
niczne grupy energetyczne chcą jedynie 
podnosić koszt energii, gdy tymczasem 

w Polsce nie powstała przez ten czas ani 
jedna duża, nowoczesna elektrownia. 

Jeśli dołożyć do tego dyżurne prob-
lemy drogownictwa, służby zdrowia, 
nauczycieli itp., to obraz najbliższej przy-
szłości nie wygląda zbyt optymistycznie. 
Prognozować można bez obaw pomyłki 
stagnację (pewnie nie kryzysową, ale co 
najmniej spore spowolnienie) w wielu 
gałęziach gospodarki, w tym i w bu-
downictwie. 

Nie ma sensu pisać kolejny raz, dla-
czego upadła Stocznia Szczecińska Nowa 
sp. z o.o., ale niebawem upadnie także 
wiele firm kooperujących ze stocznią, i to 
firm dobrych. Już widać, że prowadzenie 
biznesu stoczniowego to niemożliwa do 
przetrwania na dłuższą metę rzeczywi-
stość. Szukamy inwestorów dla stoczni 
w okresie światowej bessy, bez wizji 
działania stoczni na rynku, bez nowo-
czesnej technologii, a więc także bez 
produktu rynkowego. Tak nie da się pro-
wadzić żadnego biznesu. 

Jak więc z tym walczyć? Właściwie 
trudno wskazać sprawdzone, łatwe 
i szybkie rozwiązania. USA, które z kry-
zysami mają spore doświadczenie, ale 

Koniec Stoczni 
Szczecińskiej Nowa  

– i czego jeszcze?
Z pewnością istnieje pewien związek pomiędzy działającą 

instalacją elektryczną, kanalizacją i wodociągami, a biznesem 
i pracą naukową. Przekonałem się o tym, gdy odłożyłem, 

jako historycznie rzecz biorąc elektryk, neonówkę, śrubokręt, 
przecinak i inne subtelne narzędzia i uruchomiłem komputer, 

żeby coś napisać. Temat był oczywisty. Stocznia, a właściwie 
jej nieodwołalny koniec. Koniec niezasłużony, bo winni są 

decydenci i zarządzający, jeśli słowo winni jest tutaj właściwe. 
Wiele lat temu proponowano, aby w Szczecinie zbudować 
nowoczesną, zadaszoną, kompaktową stocznię, budującą 

niezbyt wielkie statki, ale za to niezwykle dobrze wyposażone. 
I co z tego, że proponowano, skoro nikt tego nie chciał słuchać? 



C Z A S  M O R Z A  4 ( 4 0 )  g r u d z i e ń  2 0 0 9 9

i Niemcy z lat 30., wybierały drogę za-
mówień publicznych, przez co uzyski-
wano stymulację rozwoju gospodarcze-
go. Jeśli przyjrzeć się rozwojowi wielu 
państw, o których dzisiaj mówimy tylko 
dobrze, to u podstaw ich sukcesu leżą 
udane interwencje rządowe. Tak było 
w Singapurze, w Chinach, na Tajwanie, 
w Japonii i w wielu innych krajach, USA 
nie wyłączając. Finlandia dla przykładu, 
wykorzystując amerykański offset i pie-
niądze rządowe, wysłała kilkuset najlep-
szych młodych inżynierów elektroników 
i informatyków do Silicon Valley w USA, 
a oni po powrocie rozwinęli koncern No-
kia od producenta galanterii gumowej 
do największego elektronicznego i tele-
komunikacyjnego koncernu Skandyna-
wii. Gdyby nie interwencja państwa, nic 
z tego by nie wyszło. 

Rola państw jest dobrze skatalogo-
wana i znana od wielu lat. Zwykle rola ta 

bywała pozytywna, ale diabeł nie tkwi 
tylko w szczegółach, tkwi przede wszyst-
kim w ludziach. To ludzie tworzą wypa-
czenia, nie systemy, ani kapitalistyczny, 
ani liberalny, ani nawet socjalistyczny. To 
zawsze ludzie wypaczają idee. 

Należy więc z radością powitać próbę 
realizacji swoistego paktu dla Szczecina, 
czyli programu, który ma spowodować 
odrobienie sporych szkód w gospodarce 
miasta i całego regionu. Zobaczymy, co 
z tego wyjdzie, choć już dzisiaj można 
z całą pewnością przyjąć, że nie będzie 
łatwo, ani szybko nie doczekamy się 
efektów. 

Jedno jest pewne. Stocznia budow-
lana w Szczecinie przestała istnieć, 
a alternatywy dla zatrudnienia nie ma 
i nie widać jej w krótkiej perspektywie. 
To nie tylko porażka samej stoczni, ale 
także elit intelektualnych i całego zaple-
cza. Powiedzmy, że wydano ogromne 

publiczne pieniądze na darmo i zupeł-
nie niewłaściwie. Niemcy wydali na 
restrukturyzację stoczni w byłej NRD 
podobne do naszych pieniądze, ale oni 
mają teraz jedne z najnowocześniej-
szych stoczni w tym regionie Europy, 
zaś my to, co mamy. 

I oni, i my szukamy inwestorów. 
Wynik tych działań jest jednak z góry 
do przewidzenia. To nie my znajdziemy 
inwestorów, bo i Niemcy mają dzisiaj 
z tym kłopot. 

Ale żeby nie kończyć negatywnie, 
przypominam, że kryzys, który jest, daje 
szanse na prawdziwe okazje na rynku. 
Życzę dobrego 2010 roku, zdrowia oraz 
szczęścia w poszukiwaniu i wykorzysty-
waniu okazji i – mimo wszystko – bo-
gacenia się, ile tylko się da. 

D r  h a b.  i n ż .  
L e o n a r D  r o Z e n b e r G

P O M O R S K I  R A N K I N G

J ako poseł ziemi pomorskiej postano-
wiłem zainicjować otwarty ranking 
na 10 najlepszych książek o Pomorzu, 

które warto i trzeba przeczytać. W dzi-
siejszych czasach, gdy tak dynamiczne 
są media elektroniczne, promocja takich 
książek wydaje się być bardzo potrzebna. 
Przy wyborze książek mam na uwadze 
okres wydawniczy 1920 - 2010. Decydu-
jącym kryterium przy wyborze dziesię-
ciu książek, które należy uporządkować 
od pozycji 1 do 10, jest tylko i wyłącznie 
osobisty wybór autora. Planuje się roz-
strzygnięcie rankingu z dniem 31 grudnia 
2010 roku. Patronat nad tym wyjątkowym 
rankingiem objął marszałek województwa 
pomorskiego Jan Kozłowski, a o patronat 
medialny poprosiłem redakcję „Dziennika 
Bałtyckiego”, redakcję miesięcznika „Po-
merania” i redakcję kwartalnika „Kociewski 
Magazyn Regionalny”. 

Inicjatywa rankingu „10 najlepszych 
książek o Pomorzu” ma oczywiste prze-

słanie ideowe. Niewątpliwie pogłębi 
to stan edukacji i wiedzy o Pomorzu. 
Najciekawsze propozycje będą mogły 
liczyć na publikacje. Planuje się również 
w miarę możliwości ufundowanie na-
gród rzeczowych. 

Przy zgłoszeniu „10 najlepszych ksią-
żek o Pomorzu” należy starannie podać 
imię i nazwisko autora (lub autorów),  
tytuł książki oraz miejsce i rok jej wy-
dania. W miarę możliwości proszę 
o uzasadnienie wyboru, traktując jako 
elementarny obowiązek uzasadnienie 
pozycji książki nr 1. 

Zgłoszenia do rankingu „10 najlepszych 
książek o Pomorzu”, prosimy przesyłać na 
adres: Biuro Poselskie Posła Jana Kulasa, ul. 
Kołłątaja 9, 83-110 Tczew, lub lepiej drogą 
elektroniczną – biuro@jankulas.pl.

Zapraszam serdecznie do współpracy, 
z myślą o pro publico bono!

Ja n  k u L as,  P o s e Ł

10 najlepszych książek 
o Pomorzu

W przyszłym roku obchodzić 
będziemy kilka ważnych 

rocznic. Niewątpliwie  
do najważniejszych należeć 

będzie 90. rocznica powrotu 
Pomorza do Polski. Wiadomo 

mi, że na tą okoliczność 
podejmowane będą 

różnorodne inicjatywy 
i działania. Jako poseł 

współuczestniczyłem m.in. 
w posiedzeniu Kaszubskiego 

Zespołu Parlamentarnego, 
na którym uchwalono 

jako kluczowe zadanie 
zorganizowanie wystawy  

pt. „90. Rocznica Zaślubin 
Polski z Morzem”.
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25 sierpnia br. w Mielnie odbyła 
się konferencja „Czas na Bał-
tyk – wyzwanie dla regionu”. 

Inicjatorem spotkania był wójt gminy 
Mielno Zbigniew Choiński, którego 
zaniepokoiły reklamy niektórych biur 
podróży i tzw. czarny PR działający na 
szkodę nadmorskich miejscowości. 
Wskazywano w nich bardzo nieko-
rzystny wizerunek Bałtyku: deszczowy 
i pochmurny, a sam pobyt określa-
no jako drogi – nieporównywalny 
z wypoczynkiem w Egipcie czy Turcji. 
Uczestnicy konferencji, przedstawicie-
le większości gmin nadmorskich od 
Wolina aż po Krynicę Morską, zdecy-
dowanie sprzeciwili się przyzwoleniu 
na taką antyreklamę. Wszyscy zgodnie 
mówili: „Nad polskim wybrzeżem wy-
począć można w luksusie, ale również 
za niewielkie pieniądze w kwaterach 
prywatnych. Na pewno nie mamy ta-
kich temperatur jak w Egipcie, jednak 
mamy wiele innych walorów i atrakcji 
do zaoferowania”. 

W połowie października odbyło 
się drugie spotkanie przedstawicieli 
samorządów, tym razem w Ustce, na 
którym zapadły konkretne decyzje fi-
nansowe i ustalenia dotyczące wdra-
żania projektu. Dzięki tak sprawnym 
deklaracjom, już podczas największych 
polskich targów turystycznych Tour 
Salon w Poznaniu podpisany został list 
intencyjny o współpracy województw 
pomorskiego i zachodniopomorskie-
go. - Wspólnie promując największe 
nadmorskie atrakcje naszych regionów 
udowadniamy, że turystyka nie zna gra-
nic - mówi wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk. 
- Łatwiej i lepiej jest też budować po-
zytywny wizerunek polskiego wybrzeża 
współpracując, niż rywalizując ze sobą. 

Skorzystają na tym zarówno turyści, 
do których dotrze bardziej urozmaico-
na, kompleksowa oferta wypoczynku 
nad polskim morzem, jak i mieszkańcy 
naszych województw utrzymujący się 
z turystyki.

Sygnatariuszami porozumienia, poza 
samorządami obu województw, były 
również regionalne organizacje tury-
styczne, którym powierzona zostanie 
realizacja kampanii promocyjnej, jak 
również Polska Organizacja Turystyczna, 
która w Strategii Marketingowej Polski 
w sektorze turystyki na lata 2008-2015, 
wypoczynek nad morzem traktuje jako 
priorytetowy produkt rynku krajowego. 
Patronat nad przedsięwzięciem objęło 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Kampania finansowana będzie ze 
wspólnego budżetu promocyjnego za-
silonego ze środków własnych samo-
rządów nadmorskich. Łącznie na ten cel 
przeznaczone zostanie ponad 800 tys. zł. 
Samorządy województw wpłacą po 
100 tys. zł, miasta na prawach powiatu 
po 50 tys. zł, gminy miejskie po 25 tys. zł, 
a gminy wiejskie po 15 tys. zł. 

Już na początku roku regionalne 
organizacje turystyczne rozpoczną ne-
gocjacje z agencjami marketingowymi 
zainteresowanymi realizacją projektu. 
Najważniejszym zadaniem przedsię-
wzięcia będzie ukazanie polskiego wy-
brzeża jako atrakcyjnego miejsca wy-
poczynku przez cały rok. Dziś pobyt 
na Pomorzu to bogata całoroczna oferta 
turystyki aktywnej czy spa. W miej-
scowościach nadmorskich w trakcie 
wakacji dzieje się bardzo wiele, a reali-
zacja projektu przyczyni się również do 
lepszej komunikacji i promocji nadcho-
dzących wydarzeń wśród potencjalnych 
turystów z głębi kraju.

- Musimy pokazać, że warto do nas 
przyjeżdżać przez cały rok - przekonywał 
podczas debaty Władysław Husejko, 
marszałek województwa zachodnio-
pomorskiego. - Nie powinno być z tym 
problemu z dwóch powodów. Po pierwsze 
dlatego że jesteśmy atrakcyjnym regio-
nem, a po drugie akcją zainteresowane 
są wszystkie samorządy. Nie promujemy 
przecież nikogo konkretnie. Promujemy 
Bałtyk i wypoczynek nad morzem.

Czas na Bałtyk  
– jednym głosem...

Co zrobić, aby Bałtyk 
przyciągał więcej turystów? 

Jak działać, aby wydłużyć 
sezon turystyczny? 

Współpracować – 
odpowiadają inicjatorzy akcji 

Czas na Bałtyk, zakładającej 
kampanię promocyjną całego 

wybrzeża Bałtyku.
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Unia wspiera 
działania 

proekologiczne
Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim,  

sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska

R O Z W Ó J  Z S y N C h R O N I Z O WA N y

- wraz z akcesją Polski do unii 
europejskiej ranga problematyki 
związanej ze środowiskiem, 
kształtowaniem go oraz ochroną 
nabrała zdecydowanie większej 
wagi, niż miało to miejsce 
w ubiegłych latach. na jakich 
problemach ministerstwo skupiło 
swoją uwagę w ostatnim okresie?

- Możemy mówić tu o wielu obsza-
rach, a także pojedynczych kwestiach, 
które udało się pozytywnie rozwią-
zać. I tak wymieniając niektóre z nich 
– odrobiliśmy zaległości w zakresie 
GMO, projekt odpowiedniej ustawy 
został przyjęty przez Radę Ministrów. 
Utworzyliśmy pakiet ustaw racjonali-
zujących gospodarkę odpadami, który 
jest podstawą do wprowadzania na 
skalę krajową odzysku i recyklingu: 
szkła, metalu, makulatury, odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, baterii 
i akumulatorów i starych samocho-
dów. Procedowane są ustawy doty-
czące systemu zarządzania odpadami 
komunalnymi oraz odpadów opako-
waniowych. Zakończyliśmy wreszcie 
wyznaczanie – tak ważnych dla Unii 
Europejskiej - obszarów Natura 2000, 
odblokowując tym samym wiele in-
westycji, środków unijnych i ustana-
wiając jasne zasady dla inwestorów. 
Kolejny priorytet, który w znacznej 
części udało się już zrealizować, to 
utworzenie długoterminowej strate-
gii dla Polski w zakresie adaptacji do 
zmian klimatu. Zaczęliśmy zarabiać 
na klimacie: zawieramy umowy za-
oszczędzonych nadwyżek jednostek 
emisji CO2

. Tym samym wprowadzamy 
do polskiej gospodarki pół miliarda 
zł na inwestycje, które będą wspie-
rać realizację pakietu klimatyczno- 
-energetycznego. A co do pojedyn-
czych spraw - udało się nam zakoń-
czyć – tak głośny medialnie - konflikt 
w sprawie Doliny Rospudy i umożliwić 
rozpoczęcie budowę obwodnicy zgod-
nie z prawem.

- na ile fakt przynależności 
do unii europejskiej pomaga 
w rozwiązywaniu najważniejszych 
dla Polski kwestii? >
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- Nasze członkostwo w UE z pew-
nością sprawia, że kwestie środowi-
skowe stają się kluczowe. Unia wspiera 
działania proekologiczne - przystąpie-
nie do Wspólnoty pozwoliło naszemu 
krajowi uzyskać wsparcie finansowe 
na realizację różnego rodzaju pro-
jektów środowiskowych. Aktualnie 
Ministerstwo Środowiska pełni rolę 
instytucji pośredniczącej dla Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Ten największy w historii 
Unii Europejskiej program w zakresie 
ochrony środowiska wspiera projekty 
z zakresu gospodarki wodno-ścieko-
wej, gospodarki odpadami, ochrony 
powierzchni Ziemi, przeciwdziałania 
zagrożeniom środowiska, przystoso-
wania przedsiębiorstw do wymogów 
ochrony środowiska, ochrony przyrody 
i edukacji ekologicznej. W ramach PO-
IiŚ podpisano do tej pory ponad 200 
umów o łącznej wartości ponad 4 mi-
liardy złotych. Z drugiej strony polityka 
Unii Europejskiej w zakresie ochrony 
środowiska jest bardzo restrykcyjna, 
podobnie jak kary za nieprzestrzeganie 
przepisów. Postawiliśmy na partnerską 
współpracę z Unią Europejską i dzięki 
rozwiązaniu wcześniejszych konflik-
tów przyspieszyliśmy rozwój gospo-
darczy. W rezultacie udało się dokonać 
niezbędnych zmian i na bieżąco wdra-
żamy środowiskowe prawo unijne do 
prawodawstwa krajowego.

- Gdzie tkwią największe  
rezerwy naszej aktywności  
na tym polu, jakie bariery  
nie pozwalają nam 
jeszcze osiągnąć poziomu 
reprezentowanego przez 
rozwinięte kraje europejskie?

- Oczywiście są jeszcze obszary, 
które wymagają uporządkowania lub 
korekty. Wspomniałem o gospodar-
ce odpadowej. Jestem przekonany, 
że projektowany przez Ministerstwo 
Środowiska nowoczesny system go-
spodarki odpadami sprosta wysokim 
wymaganiom unijnym. Sprawna 
działalność Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska i jej regionalnych od-
działów sprawia, że przyspieszono 

wydawanie decyzji środowiskowych 
niezbędnych do realizacji dużych inwe-
stycji, w tym drogowych. Jest to istot-
na kwestia i myślę, że w tym obszarze 
będzie już tylko lepiej. Trzeba pamiętać 
o wysokim statusie ochrony przyrody 
w prawodawstwie UE, co przekłada się 
na uwzględnianie wartości przyrod-
niczych w rozbudowie infrastruktury. 
Obszarem, do którego przykładamy 
obecnie ogromną wagę, jest także go-
spodarka wodna. Największa alokacja 
z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, w wysokości 2784 
mln euro, przewidziana została na pro-
jekty dotyczące gospodarki wodno- 
-ściekowej, co stanowi 58% wszystkich 
środków przeznaczonych na realizację 
projektów środowiskowych w ramach 
tego Programu.

- Gminy będące członkami 
Związku Miast i Gmin Morskich 
łączy specyfika wynikająca 
z położenia nad bałtykiem.  
Jak Państwa zdaniem  
przestawiają się najważniejsze 
kwestie, wobec których stoją  
te gminy i w jakim stopniu mogą 
one liczyć na pomoc państwa 
w ich rozwiązaniu, a w jakim 
muszą wykazać się własną 
inicjatywą?

- Gminy nadmorskie dysponują 
bardzo atrakcyjnymi pod względem 
turystycznym obszarami. Przeważa-
jąca część tych obszarów to tereny 
o wysokich walorach przyrodniczych, 
unikalnych w skali kraju. Rozważając 
dalszy rozwój tych terenów należy tak 
zaplanować działania, aby przy jak 
największych korzyściach, które może 
przynosić sektor turystyczny, unikać 
negatywnej ingerencji w środowisko 
przyrodnicze. Inną ważną kwestią jest 
skuteczna promocja walorów regionu 
zwiększająca jego konkurencyjność 
oraz uwypuklająca właściwe w nim 
gospodarowanie - czyli rozwój równo-
legły z ochroną środowiska. Konieczna 
jest także współpraca samorządów 
z administracją rządową w zakresie 
ochrony środowiska, w tym ochrony 
obszarów Natura 2000. Jeśli chodzi 

o pomoc państwa – obejmuje ona 
głównie wsparcie merytoryczne w za-
kresie pozyskiwania funduszy unij-
nych oraz w zakresie prawidłowego 
przeprowadzenia ocen oddziaływania 
na środowisko. Gminy muszą wyka-
zać się własną inicjatywą jeśli cho-
dzi o precyzowanie celów, jakie chce 
osiągnąć Związek. 

- Związek Miast i Gmin 
Morskich, odpowiadając na 
potrzeby swoich członków, 
podejmuje problematykę 
dotyczącą środowiska – czy to 
w różnych aspektach związanych 
z turystyką, jego ochrony 
w kontekście projektowanej 
budowy przez nord stream 
rurociągu na dnie bałtyku, czy 
wreszcie organizując konferencję 
poświęconą projektowi natura 
2000. Jak Ministerstwo ocenia 
tego rodzaju aktywność, czy 
satysfakcjonuje was współpraca 
ze związkiem i czy przewidują 
Państwo rozwój tej współpracy?

- Współpracę należy ocenić dobrze, 
w opinii Ministerstwa Środowiska 
podejmowane działania są uważane 
za istotne. Ministerstwo i inne jed-
nostki resortowe organizacyjne pozo-
stają otwarte na współpracę. Należy 
podkreślić, że zorganizowanie we 
wrześniu 2009 r. w Darłowie konfe-
rencji pt. „Europejska Sieć Ekologiczna 
Natura 2000 w procesie długofalowe-
go rozwoju gmin nadmorskich Polski” 
to dobry przykład, jaki Związek dał 
podobnym organizacjom w innych 
częściach kraju. Odnośnie projekto-
wanej budowy Nord Stream - samo-
rządom umożliwiono wypowiedzenie 
się w zakresie wpływu na środowisko 
przedmiotowego przedsięwzięcia 
w ramach procedury transgranicz-
nego oddziaływania na środowisko. 
Zaangażowanie społeczeństwa w ta-
kie postępowania jest bardzo istotne, 
świadczy o chęci współdecydowania 
o zamierzeniach inwestycyjnych mo-
gących mieć wpływ na jakość ich ży-
cia i stan środowiska.

r o Z M aw i a Ł :  r o M a n  ko L i c k i

>
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W prowadzeniem do tematu 
ochrony brzegu morskiego, 
któremu była poświęcona 

pierwsza część obrad, stała się prezenta-
cja wiceprezesa Fundacji Sztuczne Rafy 
Marka Strzelichowskiego pt. „Sztuczne 
rafy”. Przybliżył zasady budowy takich 
raf, zapoznał także delegatów Związku 
z walorami tej technologii ochrony brze-
gu morskiego.

Związek Miast i Gmin Morskich, 
przykładając dużą wagę do wszech-
stronnej popularyzacji tematyki mor-
skiej, jest fundatorem dorocznej na-
grody dziennikarskiej za szczególne 
osiągnięcia na tym polu. Tradycyjnie 
już obrady Walnego Zebrania Delega-
tów Związku Miast i Gmin Morskich 
są okazją do wręczenia jej laureatowi. 
W tym roku nagroda Związku przy-
padła Markowi Kańskiemu, znane-
mu, wieloletniemu dziennikarzowi 
Telewizji Gdańsk, obecnie producen-
towi telewizyjnemu i autorowi „Po-
morskiego Kuriera Gospodarczego”. 

Red. M. Kański odebrał nagrodę z rąk 
wiceprezesa Związku Miast i Gmin 
Morskich Piotra Jani.

Wśród gości uczestniczących w ob-
radach Walnego Zebrania Delegatów 
obecny był m.in. poseł na Sejm RP 
Konstanty T. Oświęcimski. W swoim 
wystąpieniu podkreślił znaczenie dzia-
łań podejmowanych przez Związek 
Miast i Gmin Morskich w minionych 
dziesięcioleciach, wyrażając przeko-
nanie, że również obecnie jego rola 
w rozwiązywaniu problemów gmin 
nadmorskich - i szerzej - związanych 
z morskim obliczem Polski – będzie  

XXXVI Walne Zebranie 
Delegatów Związku Miast 

i Gmin Morskich
Tym razem Ustronie Morskie gościło w dniach 26 - 27 listopada br. delegatów  

Związku Miast i Gmin Morskich, którzy spotkali się na swoim XXXVI Walnym Zebraniu. 
Delegatów i gości powitali wiceprezes Związku Piotr Jania oraz gospodarz – wójt gminy 

Ustronie Morskie Stanisław Zieliński, który, jak już każe tradycja, dokonał prezentacji swojej 
gminy, serdecznie zapraszając do odwiedzenia jej o każdej porze roku. 

>MAREK KAńSKI

MAREK STRZELIChOWSKI
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nadal znacząca. Szczególnie ważka 
zdaje się być rola związku jako uczest-
nika relacji między gminami a Mi-
nisterstwem Infrastruktury i innymi 
ministerstwami mającymi wpływ na 
kształtowanie naszej morskiej rzeczy-
wistości. 

go dużym zainteresowaniem cieszyła 
się wypowiedź posła K. Oświęcim-
skiego, w której poinformował o od-
bytej w ostatnim czasie w Sejmie 
debacie poświęconej ochronie brzegu 
morskiego. Stanowiła ona swoiste 
podsumowanie działań podjętych 
w latach 2007, 2008 i 2009, a także 
poświęcona została przedstawieniu 
planów na przyszłość w tym zakre-
sie. – Występowałem w tej debacie 
– powiedział K. Oświęcimski - w po-
dwójnej roli: jako jeden ze sprawo-
zdawców w imieniu klubu, ale także 
jako przewodniczący parlamentarne-
go zespołu ds. gospodarki morskiej 
i w obu tych sytuacjach zabiegałem 
o środki finansowe pozwalające na 
realizację programu ochrony brzegu 
morskiego. Ustawa, która powstała 
w 2003 r., również m.in. dzięki stara-
niom Związku Miast i Gmin Morskich, 
przewiduje, że w okresie lat 2004 
– 2023 na zabezpieczenie brzegów 
morskich przewidzianych zostało 911 
mln zł. Z jednej strony to pokaźna 
kwota, z drugiej jednak, biorąc pod 
uwagę rozległość zadań i ich znacze-
nie dla pokoleń Polaków – nie jest 
to kwota zniewalająca. W ubiegłych 
latach skierowano na te projekty ok. 
26 mln zł, ale od 2009 r. ilość środków 
znacznie wzrosła. Początkowo plano-
wano przeznaczyć na tę działalność 
67 mln zł, natomiast po korekcie – 
43 mln zł i mam nadzieję, że kwotę 
tę urzędy morskie wykorzystają. Na 
przyszły rok przewidziane są środki 
na podobnym poziomie, natomiast 
w kolejnych latach urzędy morskie 
powinny dysponować kwotami po-
wyżej 50 mln zł. w skali roku. Warto 
także podkreślić, że nie jest to jedyne 
źródło finansowania, bowiem projek-
ty te wspiera również Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska. 

Podczas debaty mówiono również 
o nowelizacji ustawy z 2003 r., noweli-
zacji, która będzie miała za cel umiesz-
czenie w polu zainteresowania ustawy 
tych rejonów polskiego wybrzeża, któ-
re nie zostały objęte ustawą z 2003 r. 

Tym razem, oprócz aspektów ochrony 
brzegu morskiego w dłuższym horyzon-

cie czasowym – na sugestię wicepreze-
sa P. Jani – wystąpienia przedstawicieli 
urzędów morskich w Szczecinie, Słup-
sku i Gdyni wzbogacone zostały o raport 
z oceny szkód spowodowanych nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi 
w ostatnim okresie czasu. 

Piotr Domaradzki, główny inspek-
tor Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
potwierdził, że obszary działalności 
poszczególnych urzędów morskich za-
kreślone w załączniku do ustawy z 2003 
roku obecnie nieco krępują działalność 
urzędów, na szczęście udało się zwięk-
szyć pulę środków finansowych, co 
stwarza większe pole działania. W su-
mie Urząd Morski w Szczecinie otrzymał 
12 mln zł, z czego część przeznaczona 
została na obiekty o charakterze trwa-
łym, część zaś na wydatki bieżące – np. 
na sztuczne zasilanie brzegów. I tak wy-
konaliśmy np. opaskę brzegową w Trzę-
saczu (ok. 700 m), ok. 100 m opaski 
w Rewalu, natomiast sztuczne zasilanie 
brzegu za prawie 4 800 tys. zł w Rewa-
lu i w Mrzeżynie. Oprócz tego - mówił 
P. Domaradzki - jesteśmy zobowiązani 
do monitoringu brzegowego w celu 
oceny stanu brzegu i wykonujemy go – 
poza metodami klasycznymi - za pomo-
cą skanowania laserowego.

Co do strat spowodowanych sztor-
mami, to podniesienie poziomu wody 
o ok. 1,30 m oraz niekorzystny wiatr 
spowodował straty na wybrzeżu 
w okolicy Miroszewa, a także Rewala. 
Również w Szczecinie sztorm spowo-
dował straty.

Co do planów – sztuczne zasilanie 
brzegu w Mrzeżynie na większą skalę 
oraz powtórzenie sztucznego zasilania 
w Rewalu, a także klifu w Miroszewie. 
Chciałbym także podkreślić, że reali-
zując te zadania zamierzamy sięgnąć 
po tzw. fundusz osuwiskowy pozo-
stający w gestii Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji - dodał 
P. Domaradzki.

Roman Kołodziejski, główny in-
spektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 
przypomniał, że w 2009 r. jednym 
z najważniejszych zadań była ochrona 
brzegu morskiego Półwyspu Helskie-
go. To zadanie realizowane przez Urząd 

Od dłuższego już czasu tematyka 
ochrony brzegu morskiego znajdu-
je się w centrum zainteresowania 
związku. Jest to tym bardziej oczy-
wiste, że dla wielu gmin będących 
członkami Związku jest to jeden 
z najważniejszych problemów. Dlate-

PIOTR DOMARADZKI

ROMAN KOŁODZIEJSKI

KONSTANTy T. OŚWIęCIMSKI

>
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na 8-kilometrowym odcinku brzegu, 
wartość inwestycji szacowana jest na 
215 mln zł. W ramach tej inwestycji 
zrekonstruowany zostanie falochron 
brzegowy dł. 330 m, na 8 km brzegu 
morskiego wykonany zostanie remont 
zespołu ostróg brzegowych oraz bę-
dzie dokończona budowla wału prze-
ciwsztormowego. 

ADAM BORODZIUK

CEZARy MOLSKI

>

od 20 lat i wreszcie od kilku lat widać 
te efekty. Jak oceniono – deficyt ma-
teriałów na tym obszarze w wyniku 
kilkudziesięcioletnich zaniedbań wy-
nosił ok.10 mln m3. W wyniku realizacji 
programu, który rozpoczął się w 1989 r. 
(uchwała Rady Ministrów), ten deficyt 
udało się zlikwidować i obecnie co roku 
wykonujemy tylko kosmetyczne prace 
w miejscach, które są przez nas wyty-
powane w wyniku przeprowadzanego 
monitoringu. Kolejne prace dotyczą 
trwałego umacniania brzegu morskiego 
– m.in. u nasady Półwyspu Helskiego. 
Dodam także, że zamierzamy podpisać 
umowę z wykonawcą projektu unijnego, 
w ramach którego chcemy zrealizować 
cztery zadania – na trzy z nich mamy 
już pozwolenie na budowę, a na kolejny 
posiadamy już dokumentację.

Od dłuższego czasu wiele kłopotów 
sprawia nam klif w Jastrzębiej Górze, 
który w ostatnim czasie wyraźnie się 
uaktywnił – zbudowaliśmy tam trwa-
łe umocnienie brzegowe w postaci 
muru, wykorzystując wspomniany już 
fundusz osuwiskowy.

W dalszej części swojego wystąpie-
nia R. Kołodziejski przedstawił przykła-
dy szkód, jakie wyrządził sztorm w róż-
nych rejonach Trójmiasta.

Z-ca dyr. ds. technicznych Urzędu 
Morskiego w Słupsku Adam Boro-
dziuk podkreślił, że sytuacja brzegu 
morskiego pozostającego w jurysdyk-
cji Urzędu Morskiego w Słupsku jest 
bardzo specyficzna. – Zlokalizowany 

w środkowej części wybrzeża pozostaje 
najbardziej wysuniętym i zarazem na-
rażonym na oddziaływanie otwartego 
morza. Podczas wspomnianego spię-
trzenia sztormowego na naszym od-
cinku od Łeby do Dźwirzyna w trzech 
punktach pas techniczny linii brzego-
wej praktycznie przestał istnieć. Chciał-
bym w tym miejscu zwrócić uwagę 
na bardzo ważny aspekt dotyczący 
warunków zabudowy na terenach za-
grożonych powodzią. Urzędy morskie 
wspólnie z samorządami gmin muszą 
ten proces zabudowy cywilnej w stre-
fie brzegowej kontrolować.

W 2009 r. Urząd Morski w Słupsku 
w ramach funduszy otrzymanych 
z budżetu państwa wykonał takie 
zadania jak sztuczne zasilanie brze-
gu morskiego w Łebie (choć sztorm 
zniweczył ten wysiłek), w Darłowie 
i w Ustce. Obecnie realizowane są 
prace remontowe zespołu ostróg 
w Dźwirzynie. Otrzymaliśmy tak-
że dotacje unijne na ochronę brze-
gu morskiego w ramach programu 
ochrony środowiska. Już wkrótce 
ogłoszony zostanie przetarg na prace 
w Kołobrzegu – wartość kontraktu: 
88 mln zł. W ramach tego projektu na 
odcinku brzegu morskiego długości 
3 km wykonany zostanie system bu-
dowli ochronnych .

Już wkrótce składamy aplikacje 
w Ministerstwie Środowiska o dotacje 
na program ochrony brzegu morskie-
go w Darłowie. Obejmuje on prace 

W kolejnej części obrad z prezenta-
cją konkursu Najlepsze Destynacje Eu-
ropejskie EDEN wystąpił wicedyrektor 
Polskiej Organizacji Turystycznej Ceza-
ry Molski. Zwrócił przede wszystkim 
uwagę na fakt, że źródłem zwiększe-
nia efektywności oferty turystycznej 
Polski jest łączenie poziomów regio-
nalnego z krajowym tej oferty. Celem 
takiej skonsolidowanej działalności 
jest wypromowanie nie tylko miejsco-
wości o uznanej już marce, ale przede 
wszystkim miejscowości mniej zna-
nych, których walory nierzadko prze-
wyższają funkcjonujące na rynku ofer-
ty. Krystyna Hartenberger-Pater,  
z-ca dyrektora Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, przybliżyła  
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z kolei projekt pn. Czas na Bałtyk, 
podkreślając potencjał korzyści, jaki 
niesie ten projekt dla nadmorskich 
gmin i ich mieszkańców.

Miast Szlaku Bursztynowego. Celem 
Forum było scalenie dotychczasowych 
idei i działań poszczególnych jednostek 
samorządowych dotyczących wyko-
rzystania bursztynu. Zwieńczeniem 
I Forum Miast Szlaku Bursztynowego 
było podpisanie listu intencyjnego 
w sprawie podjęcia działań na rzecz 
upowszechnienia idei Szlaku Burszty-
nowego. Tradycyjnie już odbyła się tak-
że kolejna, IX edycja konkursu z cyklu 
„Morze a moja duża i mała Ojczyzna”, 
którego finał z udziałem 20 uczestników 
odbył się w Gdańsku. Związek podjął 
również współpracę na rzecz pomocy 
w odrestaurowaniu żaglowca „Generał 
Zaruski” oraz kontynuował prace nad 
nowym projektem Ustawy o portach 
i przystaniach morskich. G. Walczukie-
wicz poinformował, że złożony został 
projekt do Funduszu Norweskiego 
umożliwiający częściowe finansowanie 
opracowań naukowych i ekonomicz-
nych dotyczących komunalizacji por-
tów pn. „Transfer wiedzy i najlepszych 
praktyk w zakresie zarządzania portami 
morskimi w celu wypracowania opty-
malnego modelu dla Trójmiasta”. W ra-
mach działalności na rzecz turystyki 
ekologicznej przygotowany został także 
wniosek do Euroregionu Bałtyk na orga-
nizację konferencji pn. „Rozwój ekotu-
rystyki i dochody z turystyki w regionie 
Pomorza i Warmii – Mazur w korelacji 
doświadczeń holenderskich”. Ważnym 
przedsięwzięciem było przeprowadze-
nie konferencji dofinansowanej przez 
NFOŚiGW „Europejska Sieć Ekologiczna 
Natura 2000 w procesie długofalowe-
go rozwoju gmin nadmorskich Polski”. 
W konferencji wzięło udział 120 osób 
reprezentujących władze rządowe, śro-
dowisko parlamentarne, samorządowe 
oraz naukowe i praktyków. Związek 
uczestniczył także w organizacji multi-
medialnej wystawy „Gdańsk - świato-
wą stolicą bursztynu”, która została za-
prezentowana w bremeńskim ratuszu. 
Ponadto Związek współorganizował 
festyn z okazji Dnia Dziecka, współor-
ganizował Dni Otwarte Rady Miasta 
Gdańska, patronował także wielu dzia-
łaniom turystycznym, oświatowym 
i kulturalnym gmin.

W 2010 r. Związek planuje przepro-
wadzenie cyklu konferencji poświęco-
nych Naturze 2000, organizację drugiej 
edycji turnieju piłki nożnej Euro Sea, 
współorganizowanie Europejskiego 
Forum Miast Szlaku Bursztynowe-
go, realizację projektu „Ekoturystyka”, 
a także „Zarządzanie portami morski-
mi”, konferencji dotyczącej zagrożeń 
i sytuacji kryzysowych na Bałtyku. 
Planowany jest także cykl wystaw 
(m.in. w Senacie RP i podczas Dni 
Morza w Szczecinie) „Gdańsk – stolicą 
światowego bursztynu”, kontynuacja 
prac nad Ustawą o portach i przysta-
niach morskich, a także kolejna edycja 
konkursu „Morze a moja duża i mała 
Ojczyzna”. Tradycyjnie związek obej-
muje patronat nad działalnością tury-
styczną, oświatową i kulturalną gmin 
będących członkami związku.

Uczestnicy obrad, przyjmując sto-
sowne uchwały, zaakceptowali zarówno 
sprawozdanie, jak i plany na 2010 rok. 
Uroczysta kolacja zwieńczyła pierwszy 
dzień obrad. Jej podniosłym akcentem 
były serdeczne życzenia i podziękowa-
nia skierowane do Pani Marii Kwieciń-
skiej. To osoba, która na trwałe wpisała 
się w życie Związku. Przez kilkanaście 
lat z oddaniem pracując w jego Biurze. 
Przejście na emeryturę stało się okazją 
do wspomnień, opowieści, wręczenia 
upominków i kwiatów. 

Z W I Ą Z KO W E  O B R A D y  W  U S T R O N I U  M O R S K I M 

KRySTyNA hARTENBERGER-PATER

GRZEGORZ WALCZUKIEWICZ
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Część statutową rozpoczął wybór 
przewodniczącego obrad, którym zo-
stał Piotr Jania. Następnie wybrano 
prezydium, komisję mandatowo-skru-
tacyjną, komisję uchwał i wniosków 
oraz przyjęto program obrad XXXVI 
WZD. Informacje zarządu z działalno-
ści Związku, wykonania planu docho-
dów i wydatków za trzy kwartały oraz 
projekt programu działalności Związku 
w 2010 r. wraz z projektem planu do-
chodów i wydatków przedstawił dyrek-
tor Biura Związku Miast i Gmin Morskich 
Grzegorz Walczukiewicz. 

Dyrektor G. Walczukiewicz przypo-
mniał najistotniejsze wydarzenia z dzia-
łalności Związku w 2009 r. Zaliczył do 
nich I Turniej Piłki Nożnej EuroSea 2009 
dla młodzieży oraz jego majowy finał 
z udziałem 15 drużyn z całego pasa 
nadmorskiego. Jego zwycięzcą okazała 
się drużyna z Elbląga. Również w maju 
odbyło się z udziałem 100 gości I Forum 
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Drugi dzień obrad XXXVI Walnego 
Zebrania Delegatów Związku Miast 
i Gmin Morskich poświęcony był te-
matowi „Małe porty morskie – X-lecie 
komunalizacji”. Reprezentanci poszcze-
gólnych portów zapoznali uczestników 
obrad z najważniejszymi problemami, 
z jakimi mają do czynienia w swojej 
codziennej pracy.

Henryk Rupnik, prezes Zarządu 
Portu Morskiego Kołobrzeg, przypo-
mniał, że port usytuowany jest w uj-
ściu rzeki Parsęty i w bezpośrednim 
kontakcie z morzem. Tereny portowe 
zlokalizowane są po obydwu brzegach 
rzeki: po prawej stronie znajduje się 
przystań pasażerska oraz port han-
dlowy, zaś na Wyspie Solnej leży port 
jachtowy, natomiast na lewym brzegu 
rzeki położone są port rybacki i wo-
jenny. Granice administracyjne Portu 
Kołobrzeg obejmują 58,52 ha i zlewają 
się z terenami miejskimi oraz uzdro-
wiskowymi. Zarząd Portu Morskiego 
sp. z o.o. administruje terenami por-
towymi o łącznej powierzchni 14,7 ha 
oraz nabrzeżami o łącznej długości 
2164,2 m. W porcie stacjonuje 66 
jednostek rybackich, w tym 20 łodzi 
o długości nie przekraczającej 12 mb. 
Cumują także 43 jednostki upra-
wiające turystykę rekreacyjną (rejsy 
wędkarskie) oraz 6 jednostek pasa-
żerskich żeglugi przybrzeżnej, w tym 

także międzynarodowej. Od 2003 r. 
w Porcie Morskim Kołobrzeg zrealizo-
wano inwestycje o łącznym nakładzie 
224,7 mln zł. Złożyły się na tę kwotę 
takie zadania jak: przebudowa wejścia 
do portu, cztery etapy modernizacji 
portu rybackiego, budowa Lokalnego 
Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb, 
poprawa infrastruktury turystycznej, 
zagospodarowanie, rozbudowa i mo-
dernizacja portu jachtowego.

O sytuacji i planach na przyszłość 
portu w Darłowie mówił Bartosz  
Bobin. Port Morski w Darłowie jest 
handlowo-rybackim portem otwartym 
Morza Bałtyckiego. Jego cześć zlokali-
zowana jest w bezpośredniej bliskości 
morza, z falochronami, wejściem do 
portu, awanportem i Basenem Ryba-
ckim, zaś druga część położona jest 
w odległości ok. 2,3 km od wejścia por-
towego w bezpośrednim sąsiedztwie 
miasta Darłowo z obrotnicą portową, 
Basenem Przemysłowym oraz korytem 
rzeki Wieprza. Obie części portu łączy 
2,5 km. Kanał portowy o żeglownej 
głębokości 5,5 m. Do Portu Morskie-
go Darłowo mogą zawijać jednostki 
do 75 m długości i zanurzeniu 4 m. 
Łączna powierzchnia terenów porto-
wych wynosi 113,66 ha, z czego ZPM 
Darłowo administruje na powierzchni 
13,81 ha, co stanowi 12,2 proc. cał-
kowitej powierzchni. Łączna długość 
nabrzeży wraz z falochronami wynosi 
6021,8 m, z czego ZPM Darłowo admi-
nistruje na nabrzeżach o dł. 3596,3 m, 
co stanowi 59,72 proc. wszystkich na-
brzeży. Zarząd Portu Morskiego Darło-
wo sp. z o.o. powstał w 1999 r., a jego 
100 proc. właścicielem jest gmina mia-
sto Darłowo. W 2009 r. port obsłużył 
21 statków handlowych, a głównymi 
ładunkami są zboża, skałki wapienne, 
dolomity. Obecnie stacjonują w porcie 
42 jednostki rybackie, a 17 jednostek 
uprawia wędkarstwo morskie. W por-
cie znajduje się mała marina, stacjo-
nują także dwie jednostki pasażerskie 
białej floty. W ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Rybołów-
stwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” 
przebudowana została infrastruktura 
portowa – natomiast w planach do 

2011 r., w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
przewiduje się rozbudowę Portu Mor-
skiego oraz poprawę dostępu do portu 
z sieci dróg krajowych i wojewódzkich 
wraz z Darłowską Strefą Inwestycyjną. 
ZPM Darłowo planuje także w ramach 
Projektu Zachodniopomorski Szlak Że-
glarski, sieć portów turystycznych Po-
morza Zachodniego kolejną inwestycję 
– budowę kosztem 2,8 mln zł mariny 
jachtowej.

>MARIA KWIECIńSKA

hENRyK RUPNIK

BARTOSZ BOBIN

- Jednym z problemów, z jakim mu-
siała się zmierzyć gmina Trzebiatów po 
likwidacji portu wojennego i jednostki 
w Rogowie, było opracowanie planów 
zagospodarowania przestrzennego 
tych terenów i ich zagospodarowanie – 
przypomniał Wojciech Grzymkowski,  
dyrektor Zarządu Portu Morskiego 
Mrzeżyno. Burmistrz Trzebiatowa Sła-
womir Ruszkowski przekonał radnych, 
że najlepszym rozwiązaniem tego 
problemu dla portu będzie powołanie 
komunalnego podmiotu zarządzają-
cego portem. Urząd Morski w Szcze-
cinie przekazał zarządzanie portem 
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Zarządowi Portu Morskiego Mrzeżyno 
z dniem 1 sierpnia 2007 roku. Pierw-
szym zadaniem, z jakim musiała upo-
rać się nowo powstała jednostka, było 
przywrócenie do eksploatacji nabrzeży 
portowych nieużywanych z powodu 
spłyceń akwatorium portowego. Infra-
struktura portu w dniu przekazaniu jej 
przez Urząd Morski w Szczecinie była 
w 73,33 % zdekapitalizowana. Z uwa-
gi na zły stan techniczny lub spłycenia 
ponad 60 % nabrzeży 798,20 m było 

ZPM Mrzeżyno obejmują moderniza-
cję infrastruktury portowej wschodniej 
części portu, budowę basenu remonto-
wego wraz z zapleczem remontowym 
na zachodnim brzegu rzeki Regi oraz 
przebudowę 522 m nabrzeży w za-
chodniej części portu. W tym samym 
okresie Urząd Morski w Szczecinie 
planuje przeprowadzić przebudowę 
falochronów wejściowych do portu 
w celu poprawy bezpieczeństwa że-
glugi oraz przywrócenia parametrów 
eksploatacyjnych akwatorium porto-
wemu – 3,80 m głębokości w porcie, -  
4,60 m głębokości na torze podejścio-
wym do portu. 

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno 
przewiduje, że po zakończeniu przebu-
dowy falochronów portowych port ry-
backi Mrzeżyno będzie mógł obsłużyć 
wszystkie jednostki rybackie operujące 
na Morzu Bałtyckim i być dla nich po-
tencjalnym miejscem schronienia. 

Julian Kołtoński, dyrektor Spółki 
Portu Morskiego w Elblągu, charakte-
ryzując sytuację portu, skoncentrował 
się na jego barierach rozwojowych. 
Przedstawiając rozległy program inwe-
stycyjny, jaki został zrealizowany w tym 
największym polskim porcie w rejonie 
Zalewu Wiślanego – m.in. budowa 
terminalu przeładunkowo-składowe-
go, modernizacja Basenu Jachtowego, 

budowa nabrzeża oraz mostów – pod-
kreślił zagrożenia, jakie wiążą się z bra-
kiem swobodnej żeglugi. Zamknięcie 
przez Rosjan granicy na Zalewie Wi-
ślanym zablokowało żeglugę mię-
dzynarodową w relacji Elbląg – porty  
Obwodu Kaliningradzkiego. Aktual-
nie Port Elbląg jest jedynym portem 
morskim na terenie Unii Europejskiej 
niemającym bezpośredniego połącze-
nia z morzem. Połączenie z Morzem 
Bałtyckim wymaga zgody sąsiedniego 
państwa – Rosji na przepłynięcie po 
jego wewnętrznych wodach morskich 
– Zalewie Kaliningradzkim w kierunku 
Cieśniny Pilawskiej. Zamknięcie grani-
cy w 2006 r. zablokowało rozwój portu 
i całego miasta. Jedynym sposobem 
na uniezależnienie się od takich konse-
kwencji wydaje się być budowa kanału 
przez Mierzeję Wiślaną, W 2007 r. zo-
stało powołane do życia konsorcjum, 
którego zadaniem jest przygotowanie 
i budowa kanału. Jednak mimo wielu 
wysiłków i działań – kwestia budowy 
kanału ciągle pozostaje otwarta.

Zwłaszcza ta ostatnia kwestia wy-
wołała ożywioną dyskusję, w wyniku 
której zdecydowano, że członkowie 
Związku powrócą do niej w najbliż-
szym czasie.

r o M a n  ko L i c k i 
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wycofanych z eksploatacji. Całkowita 
długość nabrzeży portowych w dniu 
przejęcia portu wynosiła 1153,20 m. 
W eksploatacji znajdowało się 456 mb 
nabrzeży. W drugim roku działalności 
w eksploatacji znajdowało się 734 mb 
nabrzeży, co pozwoliło zapewnić miej-
sca postojowe dla 16 stale bazujących 
jednostek w porcie i kilkudziesięciu 
jednostek odwiedzających port w se-
zonie letnim. Pozostałe nabrzeża mogą 
być przywrócone do eksploatacji do-
piero po ich przebudowie, którą ZPM 
Mrzeżyno planuje zrealizować w la-
tach 2010 – 2014. Plany inwestycyjne 
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- eugeniusz kwiatkowski, 
protoplasta Związku Miast  
i Gmin Morskich, widział 
w stowarzyszeniu miast efektywne 
narzędzie budowania pozycji,  
siły regionu nadmorskiego. 
Zważywszy jednak na fakt,  
że było to w latach 30.  
ubiegłego stulecia, zasadne  
jest pytanie, czy idea ta  
nie zdezaktualizowała się?

- Z całą pewnością idea nie straciła 
na swojej aktualności, dlatego Związek 
Miast i Gmin Morskich cały czas ma 
ambicje być takim orężem w tworze-
niu silnej reprezentacji interesów gmin 
i miast Polski leżących nad Bałtykiem. 
Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem, 
co odzwierciedlają nasze tegoroczne 
i wcześniejsze działania. Widać to tak-
że po tym, jak często jesteśmy zapra-
szani na różnego rodzaju spotkania, 
które w istotny sposób wpływają na 
kształt polskiej gospodarki morskiej. 

Między innymi przedstawiciel Związku 
działa przy Międzyresortowym Zespo-
le do spraw Polityki Morskiej, jesteśmy 
w częstym kontakcie z Ministerstwem 
Infrastruktury, w tym szczególnie 
efektywna jest współpraca z wicemi-
nister Anną Wypych-Namiotko, któ-
rej otwartość na pokonywanie barier 
związanych z gospodarką morską jest 
szczególnie pomocna w rozwiązywa-
niu wielu kwestii, z którymi mamy 
do czynienia w naszej pracy. Również 
inne resorty pozostają w obszarze 
naszego zainteresowania, m.in. pod-
kreślić pragnę bliską współpracę z Mi-
nisterstwem Środowiska. Mam zatem 
głębokie przekonanie, że związek 
z funkcji reprezentanta interesu gmin 
nadmorskich wywiązuje się bardzo 
dobrze, choć oczywiście nie ustajemy 
w dążeniach do podnoszenia poziomu 
zadowolenia naszych gmin z przy-
należności do Związku i korzystnych 
efektów z tego wynikających.

- Pytanie zawierało pewną dozę 
prowokacji, bowiem dynamiczna 
obecność Związku jest coraz 
bardziej dostrzegana i doceniana. 
Proszę zatem powiedzieć na 
czym związek koncentrował się 
w mijającym roku?

- Niezmiennie zajmujemy się ochro-
ną brzegu morskiego. To jest temat nie-
zwykle interesujący naszych delegatów, 
dlatego będziemy się nim zajmowali tak 
długo jak będzie on aktualny i ważny, 
czyli... chyba zawsze, bo to nieustająca 
bolączka naszych gmin. Morze ciągle 
jest zaborcze wobec naszych plaż, a my 
zawsze będziemy się przed ich utratą 
bronili. Dlatego zabiegamy i zabiegać 
będziemy o środki finansowe na ochronę 
tych brzegów, szczególne słowa podzię-
kowania należą się pani minister Annie 
Wypych-Namiotko, dzięki determinacji 
której urzędy morskie dysponują obecnie 
środkami pozwalającymi podejmować 
skuteczne działania.

Kolejny obszar naszej działalno-
ści związany jest z portami morskimi 
i przystaniami. Naszym celem jest do-
prowadzenie do komunalizacji portów. 
Jaki kształt komunalizacja ta miałaby 
przybrać, kim mieliby być udziałowcy 
– marszałkowie, prezydenci czy Skarb 
Państwa – tego jeszcze nie wiemy, bo-
wiem obecnie analizujemy te kwestie, 
chcemy również zlecić badania, których 
zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, jaki sposób komunalizacji pod 
względem ekonomicznym będzie naj-
bardziej korzystny dla portów.

Mocno angażujemy się także w pro-
mocję regionów i turystykę. Mamy 
świadomość, że jest to działalność ob-
liczona na skutek w dłuższej perspekty-
wie czasowej, ale jesteśmy przekonani,  

Mozolna kreacja 
świadomości

Rozmowa z Grzegorzem Walczukiewiczem, 
dyrektorem Biura Związku Miast i Gmin Morskich
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> że przyniesie ona korzyści naszym 
członkom - gminom i ich społecznoś-
ciom. Zwiększenie liczby turystów to 
większe wpływy do budżetu gmin, 
a często także bezpośrednio portfeli ich 
mieszkańców. Jest taki pomysł projektu 
pn. Czas na Bałtyk, którego istota spro-
wadza się do tego, by wszystkie gminy 
morskie skomasowały swoje środki i siły 
na rzecz wspólnej promocji polskiej 
oferty czerpania z uroków Bałtyku. Taka 
forma może stać się skutecznym orężem 
w walce z zagraniczną konkurencją. 
W tym roku zapoczątkowaliśmy współ-
pracę z Polską Organizacją Turystyczną, 
która z pewnością zaowocuje ciekawymi 
pomysłami na promocję całego regionu 
nadbałtyckiego. Wspólnie z Biurem Pro-
mocji Prezydenta Miasta Gdańska pod-
jęliśmy także niektóre projekty związane 
z promocją bursztynu i Gdańska jako 
światowej stolicy bursztynu. Byliśmy 
np. operatorem I Forum Miast Szlaku 
Bursztynowego, które było skierowane 
do władz samorządów w Polsce, mające 
swoje siedziby na historycznym szlaku 
bursztynowym, a więc na linii północ
-południe Polski. W przyszłym roku 
chcielibyśmy formułę forum poszerzyć 
o udział włodarzy miast ze szlaku się-
gającego po południowe Włochy, a więc 
przyjąć kształt Europejskiego Forum 
Miast Szlaku Bursztynowego. 

Cały czas angażujemy się także 
w działalność skierowaną na współ-
pracę z młodzieżą, na kształtowanie 
jej rozwoju. To m.in. nasz wieloletni 
konkurs literacko-plastyczny „Morze 
w kulturze mojego regionu” dla mło-
dzieży gimnazjalnej i ponadgimna-
zjalnej, w tym roku zapoczątkowaliśmy 
także cykl dorocznych turniejów pił-
karskich pod nazwą EuroSea. Chcemy, 
żeby także młodzi ludzie m.in. poprzez 
kulturę i sport wzmocnili swoje więzi 
z regionem, rozbudzali swoją tożsa-
mość z miejscami, w których upływa 
im młodość.

- Jak Pan ocenia aktywność 
członków Związku Miast i Gmin 
Morskich? aktywniejsze są gminy 
większe, czy też mniejsze, bardziej 
potrzebujące pomocy i wsparcia?

- Trudne pytanie, tym bardziej że 
ogólnie aktywność naszych członków 
nie stoi na najwyższym poziomie. Jako 

biuro Związku chcielibyśmy, żeby była 
ona zdecydowanie większa, bowiem 
umożliwiłaby nam orientacje w tych 
najżywotniejszych problemach, który-
mi żyją gminy. Nam z poziomu biura 
nie jest łatwo identyfikować i oceniać 
te zjawiska, które z lokalnej perspekty-
wy stają się najistotniejsze. Nawet czę-
ste spotkania nie są w stanie zastąpić 
kontaktów i inspiracji ze strony samych 
zainteresowanych. Stąd nasz nieusta-
jący apel do obecnych i przyszłych de-
legatów (w przyszłym roku odbędą się 
wybory samorządowe, co może mieć 
wpływ na skład naszych delegatów) 
o jak największą aktywność. O wyko-
rzystanie możliwości, jakie Związek ofe-
ruje swoim członkom.

- czy ta właśnie kwestia  
definiuje potencjalne rezerwy 
tkwiące w rozwoju działalności 
Związku? 

- Rzeczywiście ten wzrost aktywności 
wydaje się być jedną z najistotniejszych 
kwestii warunkujących dynamiczny 
rozwój naszej działalności, chociaż oczy-
wiście realizować będziemy program na 
miarę nie tylko naszych możliwości, ale 
i ambicji. 

W 2010 roku chcemy kontynuować 
najistotniejsze tematy podjęte w tym 
roku, m.in. prace nad Ustawą o portach 
i przystaniach morskich w kontekście 
problemu komunalizacji portów, pla-
nujemy udostępnienie naszej multi-
medialnej wystawy „Gdańsk świato-
wą stolicą bursztynu” mieszkańcom 
kilku miast Polski oraz kontynuację 
cyklu konferencji Natura 2000. Przy-
gotowujemy się także do organizacji 
konferencji poświęconej zagrożeniom 
i sytuacjom kryzysowym na Bałtyku. 
Uważamy to za niezwykle istotną kwe-
stię, która dotyczy wszystkich gmin 
nadmorskich, bowiem według naszej 
wiedzy brak jest do dzisiaj generalnych 
procedur obowiązujących na całym 
polskim wybrzeżu, co zwłaszcza przy 
wzroście wykorzystania Bałtyku staje 
się fundamentalną kwestią związaną 
z bezpieczeństwem. Mając na uwadze 
popularyzację spraw morskich wspól-
nie z Civitas Christiana planujemy do-
roczny Sejmik Morski zorganizować 
tym razem w Warszawie.

To oczywiście tylko przykłady pro-
jektów, które realizować będziemy 
w przyszłym roku, bo nie wspomina-
łem choćby o takich przedsięwzięciach 
jak projekt pn. Ekoturystyka - promu-
jący turystykę ekologiczną, patronacie 
nad działalnością turystyczną, oświa-
tową i kulturalną gmin czy kolejnej 
edycji konkursu dla młodzieży „Morze 
w kulturze mojego regionu” i turnieju 
piłki nożnej EuroSea.

- w powszechnym odczuciu 
problemy dotyczące naszych 
związków z morzem ciągle 
czekają na nowego eugeniusza 
kwiatkowskiego. co Pana, 
członków Związku, zdaniem 
należy zrobić, żeby przełamać 
wieloletni regres?

- Podczas jednej z ostatnich konfe-
rencji organizowanych przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego 
wicemarszałek Mieczysław Struk, wi-
tając uczestników, odwołał się do trzy-
manego w ręku wydawnictwa z okresu 
międzywojennego dotyczącego polityki 
morskiej II RP i polecił jego lekturę, mó-
wiąc nie tylko o słuszności stawianych 
tez i proponowanych rozwiązań, ale 
i niezmiennej ich aktualności. Jak by to 
nie było przykre, niestety jest prawdzi-
we. Myślę, że jedną z najistotniejszych 
przyczyn jest bariera świadomościowa. 
W skali całego społeczeństwa nie mamy 
poczucia przynależności do krajów mor-
skich. O morzu przypominamy sobie 
incydentalnie, najczęściej w związku 
z wakacjami. Trudno w tych warunkach 
realizować politykę morską i to zarówno 
na etapie jej projektowania, jak i reali-
zacji. Dlatego mam nadzieję, że nie tyl-
ko w wyniku działań podejmowanych 
przez Międzyresortowy Zespół ds. Poli-
tyki Morskiej grupujący przedstawicieli 
kilkunastu resortów, ale także właśnie 
dzięki naszej, Związku Miast i Gmin 
Morskich, działalności uda się z czasem, 
choć to niebywale mozolny proces, 
tę świadomość zmieniać. A w konse-
kwencji – także rzeczywistość gospo-
darczą i społeczną, również w wymiarze 
naszych związków z morzem.

- Dziękuję za rozmowę. 

r o Z M aw i a Ł :  r o M a n  ko L i c k i
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Europa Wschodnia  - 
n iedocenione zaplecze 
bałtyckich portów

Na włączeniu się w program part-
nerstwa wschodniego najbardziej 
powinno zależeć dużym miastom 
portowym i samym zarządom portów 
morskich, które obecnie zaniedbują 
ten kierunek pozyskiwania ładunków. 
Wschodnie zaplecze docenili natomiast 
Litwini i Łotysze, którzy na przeładun-
kach białoruskich i ukraińskich towarów 
zarabiają krocie. Dlatego też pojawia 
się kluczowe pytanie: czy wobec kon-
kurencji Kłajpedy, Rygi i Windawy pol-

skie porty mają jakąkolwiek szansę na 
przejęcie chociażby części ukraińskich 
i białoruskich ładunków?

Takie możliwości oczywiście istnieją, 
jednak warunkiem ich wykorzystania 
jest udrożnienie szlaków komunikacyj-
nych łączących polskie porty ze wschod-
nim zapleczem. W szczególności, w tym 
kontekście należałoby rozpatrzyć i zgło-

sić do rozpatrzenia na forum partnerstwa 
wschodniego następujące projekty:
-  modernizacja linii kolejowej Pomorze 

- Mazury - Białoruś, obejmującej tra-
sę: Gdynia/Gdańsk - Malbork - Elbląg 
- Olsztyn - Białystok wraz z trzema 
rozgałęzieniami w kierunku Białoru-
si (Białystok - Grodno/Wołkowysk/
Brześć) oraz postulowaną reaktywacją 

Unijny program 
partnerstwa wschodniego 

jako szansa rozwojowa  
gmin nadmorskich

Zapoczątkowana kilka 
miesięcy temu inicjatywa 

partnerstwa wschodniego 
rzadko jest rozpatrywana 

w kategorii szans, jakie 
może ona przynieść 

regionowi Morza 
Bałtyckiego. Tymczasem 

istnieje przynajmniej kilka 
płaszczyzn, w których 

ten program realnie lub 
potencjalnie dotyka 

interesów polskich gmin 
nadmorskich. Czy nadmorskie 

samorządy wykorzystają 
szansę, którą daje nowy 

unijny program, zainicjowany 
bądź co bądź przez dwa 

państwa bałtyckie?

>



Z w i ą z e k  M i a s t  i  G m i n  M o r s k i c h22

S Z A N S A  G M I N  N A D M O R S K I C h

linii kolejowej Olsztyn - Szczytno - Os-
trołęka - Białystok,

-  budowa nowej linii kolejowej Lublin - 
- Rawa Ruska - Lwów, umożliwiająca 
dogodne skomunikowanie południo-
wej części zachodniej Ukrainy z porta-
mi Zatoki Gdańskiej,

-  modernizacja linii kolejowej Warszawa - 
- Lublin - Dorohusk - Kowel - Kijów,

-  budowa dróg ekspresowych poprawia-
jących komunikację polskiego wybrze-
ża z Ukrainą i Białorusią,

-  rozwój systemu SUW-2000 na grani-
cach (system umożliwiający płynny 
przejazd pociągów przez styk torów 
wąskich i szerokich),

-  utworzenie i rozwój parków przemy-
słowych wzdłuż zachodnich granic 
Białorusi i Ukrainy (Grodno, Brześć, 
Wołkowysk, Kowel, Jahodyn, Rawa 
Ruska, Lwów), objętych wolnym ob-
szarem celnym i skomunikowanych 
z polskimi portami morskimi,

-  projekty ukierunkowane na udrożnie-
nie polskiej granicy wschodniej oraz 
rozwiązanie problemu wielogodzin-
nych kolejek,

-  wsparcie unijne dla ukraińskich i biało-
ruskich stref logistycznych w polskich 
portach morskich, takich jak np. zapro-
ponowane przez Port Gdańsk Białoru-
skie Centrum Towarowo-Logistyczne.

Nie ma co się łudzić – bez tych nie-
zwykle kosztownych inwestycji infra-
strukturalnych polskie porty morskie nie 
będą miały szans w pozyskaniu ładun-
ków z obszaru Europy Wschodniej. Po-
noszenie tych kosztów będzie miało sens 
jedynie wtedy, gdy te inwestycje będą 
skoordynowane i objęte unijnym wspar-
ciem – przy czym niezwykle ważne jest 
znalezienie sposobu na dofinansowanie 
ze środków europejskich inwestycji rea-
lizowanych po stronie ukraińskiej i bia-
łoruskiej. Pomóc w tym może właśnie 
partnerstwo wschodnie, które może stać 
się doskonałą płaszczyzną lobbingową 
na rzecz tego typu inwestycji.

Partnerstwo  
ze  Wschodem  
dla  czystszego Bałtyku

Istotnym „wkładem” wschodnich są-
siadów UE w sprawy Bałtyku są również 
powstające tam zanieczyszczenia, które 
poprzez rzeki i atmosferę trafiają do na-

szego morza. Tutaj największe „zasługi” 
ma Białoruś (niemal połowa terytorium 
tego kraju leży w zlewisku Bałtyku), nie-
co mniejsze – Ukraina, której bałtycka 
część jest stosunkowo niewielka (po-
łowa Obwodu Lwowskiego i fragment 
Wołynia).

Problemy ekologiczne, z jakimi 
borykają się „bałtyckie” obszary Ukra-
iny i Białorusi, są na tyle duże, że bez 
unijnego wsparcia te kraje nie poradzą 
sobie z ich rozwiązaniem. Szczególnie 
istotny wpływ na eutrofizację Bałty-
ku wywołują nieoczyszczone ścieki 
komunalne. Palącym problemem jest 
brak jakiejkolwiek oczyszczalni ście-
ków we Lwowie i miastach Zagłę-
bia Lwowsko-Wołyńskiego, przez co 
w swym początkowym odcinku Bug 
bardziej przypomina kanał ściekowy 
niż rzekę. Na skażenie Wisły i Bałtyku 
wpływają również niezabezpieczone 
składowiska odpadów niebezpiecz-
nych, wycieki wód kopalnianych z re-
jonu Czerwonohradu, Sokala i Nowo-
wołyńska oraz przestarzałe wysypiska 
komunalne (np. lwowskie Hrybovyczi). 
Wreszcie górne odcinki bałtyckich rzek, 
leżące na terenie Ukrainy i Białorusi, 
mają duże znaczenie dla zachowania 
bioróżnorodności Bałtyku. To stwier-
dzenie można odnieść do dwuśrodowi-
skowych ryb, które część swojego życia 
spędzają w morzu, a część – w górnym 
biegu rzek, gdzie m. in. odbywa się 
ich rozród. Jeżeli część ryb nie może 
dotrzeć do źródeł rzeki, bo przeszka-
dzają im w tym zapory i jazy, a inne 
składają ikrę w kolektorach ściekowych 
lwowskiej kanalizacji, to nie należy się 
później dziwić, że z kondycją populacji 
niektórych ryb bałtyckich są poważne 
problemy.

Objętość tego artykułu jest oczywi-
ście zbyt mała, by przedstawić tu naj-
ważniejsze problemy z zakresu ochrony 
środowiska, które występują na linii 
Bałtyk – Zachodnia Ukraina/Białoruś. 
Doskonałą płaszczyzną dla ich profe-
sjonalnego omówienia jest właśnie 
partnerstwo wschodnie i organizowane 
w ramach tego programu konferencje, 
debaty czy spotkania na szczycie. Na-
tomiast w interesie gmin nadmorskich 
leży wspieranie propozycji, aby Unia 
wyłożyła pieniądze chociażby na zbu-

dowanie nowoczesnych oczyszczalni 
we Lwowie czy Brześciu, co wymaga 
z naszej strony zaproponowania jakie-
goś nowego mechanizmu finansowego, 
gdyż istniejące formy współpracy z kra-
jami wschodnimi okazują się niewystar-
czające.

Turystyka i  bursztyn
Partnerstwo wschodnie może być 

również świetną okazją do promocji 
polskiego wybrzeża jako miejsca wy-
poczynku dla mieszkańców państw 
objętych programem, w tym szczegól-
nie Ukraińców i Białorusinów. O tym, 
że stereotyp biednego Ukraińca jest już 
nieco nieaktualny, doskonale wiedzą 
samorządowcy i hotelarze z Ustrzyk 
Dolnych, Zakopanego czy Krakowa, 
którzy na ukraińskich turystach zara-
biają ogromne pieniądze. Z racji odle-
głości, polskie gminy nadmorskie po-
winny raczej pomyśleć o przyciągnięciu 
turystów z bliżej położonej Białorusi, 
tym bardziej że kraj ten jest pozbawio-
ny dostępu do morza. Z drugiej strony, 
Ukraińcy i Białorusini zdążyli już dosko-
nale poznać Morze Czarne, tymczasem 
atrakcje Bałtyku oraz połączeń promo-
wych do Skandynawii i Niemiec mogą 
się okazać hitem turystycznym. Z racji 
tego, że program partnerstwa wschod-
niego ma finansować głównie projekty 
„miękkie”, służące lepszemu poznaniu 
UE przez mieszkańców Europy Wschod-
niej, grzechem byłoby nie wykorzystać 
tej okazji do promocji walorów tury-
stycznych polskiego wybrzeża.

Kolejnym hitem promocyjnym, 
który w jakiś sposób można połączyć 
z partnerstwem wschodnim, jest bał-
tycki bursztyn. Mało kto wie, że bogate 
złoża bursztynu są właśnie na ukraiń-
skim Polesiu, w Obwodzie Rówień-
skim. Wykorzystanie tego atutu dla 
wspólnej promocji marki bursztynu 
mogą posłużyć rozwojowi branży bur-
sztynniczej, której roli w gospodarce 
gmin nadmorskich nie trzeba chyba 
tłumaczyć.

Ja k u b  Ł o G i n o w

Więcej na temat współpracy gmin nadmor-
skich z Ukrainą i Białorusią można przeczytać na 
portalu „Port Europa” – www.porteuropa.eu

>
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W ydarzenie pod honorowym 
patronatem wiceprezesa Rady 
Ministrów, ministra gospodar-

ki Waldemara Pawlaka oraz marszałka 
województwa pomorskiego Jana Ko-
złowskiego zorganizowane zostało przez 
samorząd województwa pomorskiego, 
Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną 
oraz gminę Gniewino.

Punktem wyjścia do organizacji kon-
ferencji w Gniewinie była rozważana 
dziś ponownie potencjalna lokalizacja 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej 
w okolicach Jeziora Żarnowieckiego 
oraz możliwość zestawienia związanych 
z tym doświadczeń lat 80. z warunkami 
obecnymi.

Cele spotkania obejmowały:
-  wymianę doświadczeń z zakresu 

współpracy samorządów z zakładami 
energetyki jądrowej,

-  upowszechnianie dobrych praktyk i in-
nowacji związanych z rozwojem branży 
energetycznej w kontekście aktualnych 
polityk energetycznych i środowisko-
wych UE,

-  określenie ram i nawiązanie trwałej 
współpracy samorządów i instytucji 
związanych z przedmiotowym zagad-
nieniem.

Poruszana podczas wystąpień tema-
tyka dotyczyła przede wszystkim loka-
lizacji zakładów energetyki jądrowej na 

terenie różnych samorządów UE, wza-
jemnych relacji między tymi podmio-
tami oraz form możliwej współpracy 
między nimi.

W czasie spotkania zastępca kierow-
nika Stałego Przedstawicielstwa RP przy 
UE w Brukseli Jerzy Drożdż omówił za-
gadnienia rozwoju energetyki jądrowej 
w kontekście polityki klimatycznej UE, 
przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki 
zreferował działania rządu w zakresie 
budowy elektrowni jądrowej w Polsce, 
delegaci jednostek samorządowych 
z Hiszpanii, Holandii i Węgier, na terenie 
których zlokalizowano elektrownie ją-
drowe, wymienili się doświadczeniami 
dotyczącymi wpływu tych inwestycji na 
rozwój lokalny, poziom życia ludności 
oraz praktykami w zakresie podejmowa-
nej dotąd współpracy, a naukowcy i in-
żynierowie przedstawili opinie odnośnie 
bezpieczeństwa oraz bilansu korzyści 
i ewentualnych strat mogących wystąpić 
w związku z powstaniem jądrówki.

- Tematyka ta jest niezwykle istotna 
dla polskich samorządowców w związku 
z trwającymi pracami mającymi na celu 
wyznaczenie miejsca budowy pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej - powie-
dział wójt gminy Gniewino Zbigniew 
Walczak - Zaproszeni goście reprezentują 
w większości obszary nadmorskie, a więc 
zbliżone pod tym względem do obszaru 

północnej Polski, gdzie organizowane 
jest spotkanie. Konferencja odbywa się 
w Gniewinie, gminie, której obszar był 
objęty budową elektrowni jądrowej w la-
tach 80., jednak inwestycja nie została 
wówczas ukończona. Obecnie Gniewino 
i gminy okoliczne znów są typowane jako 
możliwe miejsce budowy takiej elektro-
wni, stąd żywe zainteresowanie tematem 
wśród społeczności lokalnej. Poza tym 
zorganizowanie takiej konferencji, w któ-
rej uczestniczy wiele osób, także z zagra-
nicy, jest doskonałą promocją naszej gmi-
ny nie tylko w kraju.

W konferencji ze strony polskiej wzięli 
udział m.in. wojewoda pomorski Roman 
Zaborowski, wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk, 
starosta wejherowski Józef Reszke oraz 
kierownictwo Gdańskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego i Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach programu konferencji 
spora część zaproszonych gości udała 
się autokarem na były teren budowy 
polskiej jądrówki, a pozostali obejrzeli 
zrealizowany na początku lat 90. film 
przedstawiający historię tej budowy 
i jej zaniechanie. Warto podkreślić, że 
następnego dnia goście zagraniczni 
zwiedzali atrakcyjne miejsca woje-
wództwa pomorskiego, w tym gminy 
Gniewino.

Materiały z konferencji dostępne są na 
stronie: www.konferencjawgniewinie.pl.

M i r o s Ł aw  o Dy n i e c k i

„Samorządy 
europejskie wobec 

rozwoju energetyki 
jądrowej”

25 listopada br. w gminie Gniewino odbyła się konferencja 
z udziałem przedstawicieli pomorskich samorządów i innych 

instytucji zainteresowanych tematyką lokalizacji i oddziaływania 
elektrowni jądrowych oraz z udziałem samorządowców  

z Unii Europejskiej reprezentujących jednostki administracyjne,  
na terenie których funkcjonują już takie elektrownie.
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MUZEUM BURSZTyNU – ODDZIAŁ MUZEUM hISTORyCZNEGO MIASTA GDAńSKA

D opiero po raz drugi w historii 
konkursu kapituła przyznała Zło-
ty Certyfikat POT, a jego laure-

atem został Kanał Augustowski „Szlak 
Papieski” zgłoszony przez Podlaską 
Regionalną Organizację Turystyczną. 

Ponadto kapituła przyznała 14 certyfi-
katów i 4 wyróżnienia. Reprezentantem 
województwa pomorskiego wśród zdo-
bywców Certyfikatu Polskiej Organizacji 
Turystycznej dla Najlepszego Produktu 
Turystycznego w 2009 roku zostało Mu-
zeum Historyczne Miasta Gdańska za 
Muzeum Bursztynu.

Przypomnijmy niezbyt długą, bo 
dziesięcioletnią, historię Muzeum Bur-
sztynu. W lutym 2000 r. decyzją Zarzą-
du Miasta powołano Muzeum Burszty-
nu jako Oddział Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska. W czerwcu 2006 roku 
odbyło się jego uroczyste otwarcie. Po-

wstanie obiektu stało się ważnym wy-
darzeniem kulturalnym, jest też istot-
nym elementem rozwoju turystycznej 
strategii miasta. 

Miejscem ekspozycji zbiorów jest 
Zespół Przedbramia ulicy Długiej (tzw. 
Barbakan Gdański), usytuowany w cen-
trum krzyżowania się szlaków turystycz-
nych miasta. Na sale wystawowe Mu-
zeum Bursztynu zostały zaadaptowane 
wszystkie piętra Wieży Więziennej. Na 
jej poszczególnych poziomach wyeks-
ponowano kolejno: bursztyn w przy-
rodzie, bursztyn od pradziejów, rze-
miosło i sztukę współczesną, bursztyn 

Bursztyny  
Wieży Więziennej  

z certyfikatem POT 

Wręczenie certyfikatów 
Polskiej Organizacji 

Turystycznej na Najlepszy 
Produkt Turystyczny to 

ważne wydarzenie w branży 
turystycznej. W tym roku 

ogłoszenie wyników VII edycji 
konkursu Polskiej Organizacji 

Turystycznej na Najlepszy 
Produkt Turystyczny odbyło 

się 22 października br. 
w Międzynarodowych Targach 

Poznańskich w Poznaniu 
podczas jubileuszowych 

targów turystycznych  
Tour Salon.

MATERIAŁy PROMOCyJNE MhMG
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w biżuterii. Ekspozycje obrazują historię 
rzemiosła bursztynowego od czasów 
najdawniejszych do współczesności. 
Jantar przedstawiony został w różnych 
aspektach: geologicznym, fizycznym, 
chemicznym i przyrodniczym. Zobaczyć 
można pokłady surowca, jego wydoby-
cie, historię szlaków handlowych, tra-
dycję bursztynu jako środka leczniczego, 
kamienia magicznego oraz materiału 
badawczego i artystycznego. Wyeks-
ponowano niepowtarzalną urodę bur-
sztynu bałtyckiego, jego naturę i złoża, 
ale również ukazano ciągłość kulturową 
oraz tradycje bursztynnictwa w gdań-
skim regionie. Można więc tu podziwiać 
kolekcję naturalnych form bursztynu, 
w tym ogromnych brył, kolekcję inklu-
zji zwierzęcych i roślinnych, wyszuka-
nych odmian barwnych, zbiór różnych 
żywic kopalnych występujących na 
świecie. Bursztyn w kulturze przedsta-
wiają obiekty archeologiczne (amulety, 
zawieszki, kolie i zrekonstruowany war-
sztat obróbki bursztynu) oraz niezwykle 
rzadkie przedmioty użytkowe od XVI do 
XVIII w., które rozsławiły umiejętności 
gdańskich bursztynników na cały świat. 

Muzeum pozyskuje zbiory na zasadzie 
darowizn, depozytów oraz sukcesyw-
nych zakupów. Kolekcjonowanie eks-
ponatów odbywa się poprzez kontakty 
ze środowiskami rzemieślniczymi, ar-
tystycznymi oraz osobami prywatnymi, 
penetrację rynków antykwarycznych, 
muzeów i galerii. Muzeum gromadzi 
obiekty zarówno przyrodnicze, histo-

ryczne, jak i artystyczne, aby stworzyć 
wielozagadnieniową ekspozycję. M.in. 
w latach 2007-2008 pozyskało do swo-
ich zbiorów unikatowe obiekty o świa-
towej randze z kolekcji znanego 
niemieckiego antykwariu-
sza Georga Laue.

Kolekcja opraco-
wywana jest trady-
cyjnymi metodami 
oraz multimedialnie, 
z przeznaczeniem dla 
informatycznej bazy da-
nych oraz w celach edukacyjnych. 
Interaktywnie włączają widza w prezen-
towaną opowieść i pobudzają wyobraź-
nię, także poprzez dźwięki i zapachy. 

Także współcześnie kultywowane są 
gdańskie tradycje bursztynnicze. Artyści 
i rzemieślnicy najczęściej tworzą biżu-
terię o nowoczesnych i indywidualnych 
formach, kreują modę na bursztyn. Bur-
sztyn jest bowiem nie tylko materiałem 
jubilerskim, w muzeum zobaczyć można 
współczesne rzeźby, mozaiki, przedmio-
ty użytkowe i dekoracyjne wykonane 
z tego kruszcu.

W latach 2007-2009 oprócz wysta-
wy stałej Muzeum zaprezentowało 16 
wystaw czasowych oraz uczestniczyło 
w 5 wystawach czasowych prezento-
wanych poza Gdańskiem; od 2007 r. 
wprowadziło do swojej oferty lekcje 
muzealne przeznaczone zarówno dla 
najmłodszych, jak i dla gimnazjów 
i szkół średnich; od 2007 r. wprowa-
dzono do oferty możliwość zwiedzania 

Muzeum z przewodnikiem; od lipca 
2009 r. działa na terenie Muzeum ga-
leria, w której można nabyć zarówno 
biżuterię wykonaną przez artystów, 
których prace są prezentowane w Mu-
zeum, jak i biżuterię komercyjną. 
W galerii są organizowane pokazy 
szlifowania bursztynu, publiczność 
ma możliwość samodzielnej obrób-
ki bursztynowych bryłek; w sierpniu 
2009 r. wprowadzono do oferty usługę 
„audioguide” w 3 językach – polskim, 
angielskim i niemieckim; w l. 2007- 
-2009 Muzeum wydało wiele mate-
riałów promocyjnych (katalog, folde-
ry do wystaw, płyta CD, pocztówki);  
w l. 2007-2009 Muzeum uczestniczy-
ło w Międzynarodowej Nocy Muzeów, 
a poza udostępnianiem kolekcji, co 
roku przygotowywało atrakcyjny pro-
gram dla zwiedzających (2007 - obóz 
oraz musztra wojsk napoleońskich na 
dziedzińcu, 2008 - „Igraszki z Burzą” 
przedstawienie teatralne, 2009 - po-
kaz szlifowania bursztynu). Ponadto 
w Muzeum odbywają się konferencje, 
wykłady, uroczystości oraz wydarzenia 
kulturalne: koncerty, pokazy i przed-
stawienia teatralne.

Z uwagi na związki historyczne (ist-
niejące przed II wojną światową Za-
chodniopruskie Muzeum Przyrodnicze 
w Zielonej Bramie), ale przede wszyst-
kim współczesne działania, Gdańsk 
pretenduje do miana światowej stolicy 
bursztynu. 

M u Z e u M  h i s t o ryc Z n e  
M i as ta  G Da ń s ka 
u L .  D Łu Ga  4 6 / 4 7 ,  8 0 - 8 3 1  G Da ń s k 
t e L . / fax:  0 - 5 8 /   7 6 - 7 9 - 1 2 7 ,  

7 6 - 7 9 - 1 0 2
w w w. M h M G. G Da . P L , 
M . L e wa n D o w s k i @ M h M G. G Da . P LMATERIAŁy PROMOCyJNE MhMG
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W  S O P O C I E

K oszt całości inwestycji to około 
74 mln złotych. Pozostała kwota 
pochodzić będzie z budżetu gminy 

miasta Sopotu. W ramach inwestycji po-
wstanie przystań jachtowa ograniczona 
bokami głowicy mola, ostrogą mola oraz 
nowymi falochronami wschodnim i po-
łudniowym. Wewnątrz portu w trzech 
basenach wydzielonych pomostami pły-
wającymi przewidziano 103 miejsca dla 
jachtów (40 miejsc dla łodzi o długości 
od 10 do 14 m oraz 63 miejsca dla łodzi 
o długości do 10 m). W budynku znajdą 
się: bosmanat, kasy biletowe dla jedno-

stek korzystających z przystani, obiekty 
zaplecza i sanitariaty oraz bar z możli-
wością jednoczesnej obsługi 110 osób.

Sopocka marina będzie miała charak-
ter sezonowy i bliski naturze – bez stacji 
paliw, warsztatów czy dźwigu. Z mariny 

będą korzystać nie tylko żeglarze, ale 
także służby ratownicze WOPR oraz – 
w przypadku złych warunków atmosfe-
rycznych – także sopoccy rybacy. 

Nowa marina to jedna z najważniej-
szych miejskich inwestycji ostatnich lat. 

Budowa przystani 
jachtowej w Sopocie

Gmina miasta Sopotu otrzymała ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2007 - 2013 dofinansowanie w wysokości 25 mln złotych na 
realizację projektu „Budowa przystani jachtowej w Sopocie”.
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Podkreślić należy, iż nie jest to wyłącz-
nie miejsce postojowe dla jachtów. To 
także dodatkowa atrakcja turystyczna 
i otwarcie Sopotu na gości – żeglarzy 
z kraju i z Europy. Marina przyczyni 
się do powstania w Sopocie kolejnych 
miejsc pracy i stworzy możliwość or-
ganizacji imprez żeglarskich na najwyż-
szym poziomie. Będzie także doskonałą 
bazą szkolenia żeglarskiego sopockiej 
młodzieży. 

Dla mieszkańców Sopotu i odwiedza-
jących miasto turystów niezwykle waż-
nym jest, że wybudowane falochrony 
będą stanowiły skuteczne zabezpiecze-
nie zabytkowego sopockiego mola przed 
szkodliwym działaniem fal i wiatrów.

Efektem realizacji projektu będzie 
m.in.:

Zwiększenie dostępu do Sopotu od 1. 
strony morza oraz lepszych warun-
ków do uprawiania sportów wod-
nych przez turystów (krajowych 
i zagranicznych) - stworzony zosta-
nie markowy produkt turystyczny 
(umożliwiający żeglarzom dotarcie 

do Sopotu od strony morza, wy-
korzystanie powstałej w ramach 
projektu infrastruktury towarzyszą-
cej i gastronomicznej, skorzystanie 
z oferty uzdrowiskowej, turystyczno
-kulturalnej i rekreacyjnej Sopotu 
i Trójmiasta, nocleg na jachcie).
Stworzenie możliwości organizowa-2. 
nia imprez o charakterze żeglarskim 
w akwenie wokół mola. Powstała in-
frastruktura umożliwi zorganizowanie 
kolejnych międzynarodowych imprez 
żeglarskich, takich jak regaty żeglar-
skie czy windsurfingowe. W ten spo-
sób lepiej wykorzystane będą unikal-
ne walory przyrodnicze (nadmorskie 
położenie) i kulturowe (najdłuższe 
w Europie molo drewniane) woje-
wództwa pomorskiego.
Zwiększenie zatrudnienia w podmio-3. 
tach związanych z branżą rozrywko-
wo – turystyczną. Nowe miejsca pra-
cy wraz ze wzrostem liczby turystów 
przybywających do Sopotu i Trójmia-
sta od strony morza przyczynią się do 
wzrostu dochodów z turystyki.

Podkreślić należy, że niniejszy pro-
jekt jest elementem kompleksowych 
działań prowadzonych przez gminę 
miasta Sopotu, mających na celu pod-
niesienie atrakcyjności turystycznej 
Sopotu i regionu pomorskiego oraz 
zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
Do działań tych zaliczyć możemy m.in. 
dotychczasowe remonty sopockiego 
mola, budowę (wspólnie z Gdań-
skiem) wielofunkcyjnej hali widowi-
skowo-sportowej na granicy Gdańska 
i Sopotu, czy realizowany w formule 
PPP Projekt zagospodarowania cen-
trum Sopotu, którego efektem jest 
wybudowany tunel drogowy pod ulicą 
Bohaterów Monte Cassino oraz hotel 
Sheraton, Dom Zdrojowy, centrum 
handlowo-usługowe oraz budynek 
parkingowo-biurowy.

u r Z ą D  M i as ta  s o P o t u  
u L .  ta D e u s Z a  ko ś c i u s Z k i 
2 5 / 2 7 ,  8 1 - 7 0 4  s o P o t 
t e L . :  ( + 4 8  5 8 )  5 2  1 3  8 6 1  
fax:  ( + 4 8  5 8 )  5 5 1  0 1  3 3 
w w w. s o P o t. P L
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KO N K U R S  E D E N

K oordynatorem konkursu w Polsce 
jest Polska Organizacja Turystycz-
na. Co roku wybierany jest inny 

motyw przewodni, a uczestniczące de-
stynacje muszą udowodnić, że udało im 
się rozwinąć ekonomicznie opłacalną 
turystykę w oparciu o aktualny w danym 
roku temat projektu EDEN i przy posza-
nowaniu potrzeb środowiska, ludności 
lokalnej i turystów. 

Kwalifikujące się destynacje tury-
styczne, a mianowicie te mniej znane 
i zatłoczone, mogą w ten sposób po-
chwalić się tym, co świadczy o ich nie-
powtarzalności, a także zaprezentować 

turystom oczekujące na nich niezapo-
mniane doświadczenia

W roku 2009 tematem przewodnim 
była „Turystyka na obszarach chronio-
nych”, a zwycięzcą została Rzeczpospoli-
ta Ptasia w ujściu Warty z województwa 
lubuskiego.

Jest to inicjatywa Towarzystwa Przy-
jaciół Słońska „Unitis Viribus”, której 
założeniem jest klubowe zrzeszenie 
miłośników ptaków odwiedzających 
ujście Warty. Ma to na celu włączenie 
tego subregionu do szerszego ruchu 
turystycznego, tworzenie warunków do 
rozwoju rodzimej bazy turystycznej oraz 

promocję Parku Narodowego i Parku 
Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz ob-
szaru Natura 2000.

Tematem konkursu w 2010 roku bę-
dzie „Turystyka wodna”, a zostanie on 
ogłoszony na początku marca. Więcej in-
formacji będzie można znaleźć na stronie 
www.pot.gov.pl. Na początku 2010 roku 
zostanie również uruchomiona strona 
projektu www.edenpolska.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie zainteresowane turystyczne 
obszary nadwodne.

au t o r :  P o L s ka  o r Ga n i Z ac Ja 
t u rys t yc Z n a

Najlepsze Europejskie 
Destynacje Turystyczne

EDEN – Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – to projekt Komisji Europejskiej  
promujący zrównoważone modele rozwoju turystycznego w całej Unii Europejskiej.  

Projekt opiera się na organizowanych każdego roku krajowych konkursach,  
w których wyłaniane są najlepsze destynacje turystyczne w każdym kraju uczestniczącym.
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G L O B E  F O R U M  2 0 0 9  G D A ń S K

W śród gości specjalnych znaleźli się 
m.in.: przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego Jerzy Buzek, 

premier Łotwy Valdis Dombrovskis, mar- 
szałek województwa pomorskiego Jan 
Kozłowski i prezes Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie Ludwik Sobo-
lewski oraz Paweł Olechnowicz, prezes 
Grupy LOTOS S.A. Tegoroczną imprezę pod 
hasłem „Innowacyjność w gospodarce na 
rzecz zrównoważonego rozwoju” rozpo-
czął ciekawy i energetyzujący performan-
ce, którego przesłaniem była produktywna 
innowacyjność z wykorzystaniem surow-
ców wtórnych.

Uczestników Globe Forum powitali: 
marszałek województwa pomorskiego Jan 
Kozłowski oraz prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz, który słowami: wolność po-
zwala na twórcze powietrze - zapewnił, że 
Gdańsk to najwłaściwsze miejsce, w którym 
innowacyjność może się realizować. Tu bo-
wiem powstał ruch „Solidarności”, który ma-
sowo przekształcił Europę. Twórcze myślenie 
i szukanie zmian to powinność liderów bi-
znesu, administracji i społeczności lokalnych, 
aby tworzyć wspólnotę myśli, Europę part-
nerską i zrównoważony rozwój - dodał.

Podczas Forum przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego Jerzy Buzek na 
ręce Pawła Olechnowicza, prezesa Grupy  

Wielka debata 
o innowacji 

i zrównoważonym  
rozwoju

Gdańsk wspólnie z Sopotem 
po raz pierwszy miał 

przyjemność gościć 
w październiku br. ponad 

1000 uczestników polskiej 
edycji Globe Forum 

2009 - prestiżowego 
międzynarodowego 

spotkania liderów 
biznesu, przedsiębiorców, 

innowatorów oraz 
przedstawicieli środowisk 

akademickich i naukowych. 
Celem organizowanej 

w metropolii gdańskiej 
imprezy była publiczna 

debata nad znaczeniem 
innowacji i zrównoważonego 

rozwoju dla globalnej 
gospodarki.

>

LOTOS S.A., przekazał nagrodę specjalną za 
realizację Programu 10+. Przedsiębiorstwo 
to określił mianem jednego z najbardziej 
innowacyjnych w Polsce, zdolnego wyko-
rzystać środki z własnych przychodów oraz 
źródeł zewnętrznych do błyskawicznego 
rozwoju i tworzenia nowych technologii.

To jedyny prawdziwy kierunek, w któ-
rym możemy kształtować przyszłość Polski 
- skomentował Jerzy Buzek. Przypomniał, 
że według postanowień strategii lizboń-
skiej kraje Europy powinny zapewnić 
ekonomiczny, społeczny i przyjazny śro-
dowisku rozwój społeczeństw. W obliczu  



Z w i ą z e k  M i a s t  i  G m i n  M o r s k i c h30

kryzysu rzadko jednak pod tym kątem we-
ryfikują swoje działania. A to kryzys właśnie 
powinien przyczynić się do szczegółowego 
przyjrzenia się stosowanym technologiom 
w energetyce i wykorzystaniu surowców. 
Bez nowoczesnych technologii kraje Eu-
ropy nie będą w stanie walczyć z zanie-
czyszczeniem środowiska i idącymi za 
tym zmianami klimatu. Innowacyjność to 
skomplikowany i interaktywny proces, do 
którego potrzeba współpracy pomiędzy 
różnymi sferami społeczeństwa i społe-
czeństwami. Podkreślił tu nieprzypadkową 
lokalizację forum w sali Filharmonii Bałty-
ckiej - w biznesie bowiem funkcjonować 
musi tzw. orkiestra innowacyjna, w której 
równomiernie współbrzmią wszystkie 
instrumenty - przedsiębiorcy, naukowcy, 
studenci oraz władze publiczne.

Johann Gorecki - organizator wyda-
rzenia - wyraził zadowolenie z lokalizacji 
tegorocznego Forum w Gdańsku. W jego 
przesłaniu siłę innowacyjności wyraża 
współpraca wielu sektorów gospodarki 
i interakcja za pośrednictwem wszelkich 
możliwych środków. Forum to spotkanie 
typu peer-to-peer, na którym różne gru-
py mogą otwarcie mówić o dostępnych 
zasobach i koncepcjach innowacyjności. 
Podkreślił tu istotę wdrażania partnerstwa 
publiczno-prywatnego, o którym do tej 
pory wspominano głównie w przemówie-
niach. Johann Gorecki przez ostatnie lata 
działał w różnych komisjach i komitetach 
w ramach UE w celu stworzenia interak-
tywnej platformy wdrażania innowacji. 
Ma ona działać już w maju najbliższego 
roku i jako owoc współpracy czterech sfer: 
środowiska akademickiego - źródła inno-

wacji; sektora prywatnego ze szczególnym 
naciskiem na korporacje międzynarodowe, 
koncentrujące siłę innowacyjności; sektora 
publicznego, zapewniającego odpowied-
nią infrastrukturę i wreszcie najważniej-
szego - sektora finansowego, umożliwia-
jącego realizację nowych przedsięwzięć.

Podczas specjalnej gali zorganizowaej 
w nowym centrum konferencyjnym ho-
telu Sheraton w Sopocie rozdane zostały 
nagrody polskiej edycji konkursu Globe 
Award organizowanej przez Globe Forum 
oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Laureaci, wyłonieni w dwóch kategoriach: 
„Gmina zrównoważonego rozwoju” oraz 
„Innowacja zrównoważonego rozwoju”, 
uzyskali nominację do wiodącej między-
narodowej nagrody w obszarze zrówno-
ważonego rozwoju - prestiżowej nagrody 

Globe Award, nad którą patronat sprawuje 
m.in. Bank Światowy. 

Zwycięzcą w kategorii „Innowacja zrów-
noważonego rozwoju” została firma Da-
none i jej innowacyjny projekt obliczania 
emisji CO

2
 w całym łańcuchu wytwórczym. 

W kategorii „Gmina zrównoważonego roz-
woju” zwyciężył Stargard Szczeciński.

W drugim dniu Forum poruszono tema-
ty dotyczące powstawania innowacji, ich 
wpływu na rentowność przedsiębiorstw, 
możliwości inwestowania w Polsce oraz 
regionalnego podejścia do konkurencyj-
ności w kontekście „Strategii Regionu Mo-
rza Bałtyckiego”.

Konferencji towarzyszył także konkurs 
dla innowatorów, do którego stanęło 12 
firm. Ich przedstawiciele mieli po 60 se-
kund na zainteresowanie publiczności 
swoim pomysłem na biznes. Uczestnicy 
Globe Forum uznali, że najbardziej inno-
wacyjna była spółka Aton specjalizująca 
się w nowoczesnych technologiach utyli-
zacji odpadów.

Warto wspomnieć, że otwarcie Globe 
Forum Gdańsk poprzedził zorganizowany 
przez Gdański Park Naukowo-Technolo-
giczny „Szczyt Innowacyjności”, którego 
celem jest wymiana doświadczeń oraz za-
prezentowanie najciekawszych firm inno-
wacyjnych, które współpracują z parkami 
technologicznymi w Polsce. Równolegle 
z Globe Forum Międzynarodowe Targi 
Gdańskie S.A. zorganizowały w sąsiedz-
twie miejsca konferencji targi Technicon 
Innowacje 2009.

e Dy ta  t o M b a r k i e w i c Z , 
P r Z e M ys Ł aw  r o t

>

JERZy BUZEK - PRZEWODNICZĄCy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 
GRZEGORZ WALCZUKIEWICZ - DyREKTOR BIURA ZMIGM, 

TOMASZ BOBIN - DELEGAT DARŁOWA
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  M i a s t o / G m i n a  D e l e g a c i

 1. Cedry Wielkie Bożena Daszewska – przewodnicząca rady

 2. Darłowo Tomasz Bobin

 3. Dziwnów  Marek Lisowski – przewodniczący rady,  
Zbigniew Jeszka – radny

 4. Elbląg Zdzisław Olszewski – radny

 5. Gdańsk Andrzej Bojanowski – wiceprezydent miasta

 6. Gdynia Paweł Nogalski – radny

 7.  Gniewino Zbigniew Walczak – wójt

 8. Hel Mirosław Oniszczuk – wiceprzewodniczący rady

 9. Jastarnia Tyberiusz Narkowicz – burmistrz

 10. Kołobrzeg m. Beata Staniszewska

 11. Kołobrzeg gm. Krzysztof Szopik – przewodniczący rady

 12. Kosakowo Jerzy Włudzik – wójt

 13. Krynica Morska Adam Ostrowski – burmistrz

 14. Krokowa Dariusz Laddach

 15. Lębork  Włodzimierz Klata – burmistrz

 16. Łeba  Halina Klińska – burmistrz,  
Magdalena Bojarczuk – sekretarz miasta

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

 18. Puck  Marek Falkowski – przewodniczący rady 
Zbigniew Jaroni – zastępca burmistrza

 19. Pruszcz Gdański gm. Krzysztof Włodarczyk

 20. Pruszcz Gdański m. Janusz Wróbel – burmistrz

 21. Pszczółki Hanna Brejwo – wójt

 22. Rewal Waldemar Jaworowski – radny

 23. Słupsk Marek Biernacki

 24. Sopot Jacek Karnowski – prezydent

 25. Stegna Eugeniusz Wyrzykowski – wójt

 26. Szczecin Piotr Jania

 27. Sztutowo Stanisław Kochanowski – wójt

 28. Świnoujście Andrzej Szczodry – zastępca prezydenta

 29. Trzebiatów Sławomir Ruszkowski – burmistrz

 30. Ustka Adam Brzóska – przewodniczący rady

 31. Ustronie Morskie Adam Budka – sekretarz gminy

 32. Władysławowo Jacek Świdziński – zastępca burmistrza

Związek Miast i Gmin Morskich
W y K A Z  D E L E G A T Ó W  ( K A D E N C J A  2 0 0 6 - 2 0 1 0 )



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

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

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

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

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

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

Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich


