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Z okazji nadchodzących
świąt wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia
– dużo zdrowia, ciepła i spokoju .

Niech radość i nadzieja Wielkiejnocy
towarzyszy Wam przez cały rok .

Mokrego dyngusa i smacznego jajka!

 Andrzej Bojanowski Marcin Makowski
 prezes ZMiGM  dyrektor Biura

oraz pracownicy Biura
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Zapomniana  
nadmorska turystyka?
Pandemia wirusa COVID-19 dotknęła wszystkich i wszędzie, jednak nie zawsze  

ma ona taki sam obraz. Jedną z branż naszej gospodarki, naszego życia społecznego, 
na którym w sposób niezwykle dotkliwy odcisnęła swoje piętno, jest turystyka. W obliczu 

wprowadzonych rygorów epidemiologicznych – właściwie zamarła, co stanowi realne 
zagrożenie egzystencjalne dla tysięcy przedsiębiorców tej branży. W obliczu nierównego 

traktowania przez rząd różnych regionów kraju – czego wyrazem są osłonowe decyzje 
– Związek Miast i Gmin Morskich zwrócił się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego 

o rewizję podjętych kroków w ramach pomocy branży turystycznej. Z apelem zwrócił 
się także Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, a na 20. posiedzeniu 

Senatu 13 stycznia 2021 r. oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, 
ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina złożył senator Sławomir Rybicki.

A P E L  D O  P O L S K I E G O  R Z Ą D U

Gdańsk, 4 stycznia 2021 r.
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Dot.  Apel Związku Miast i Gmin Morskich dotyczący zmiany 

koncepcji Rządu w sprawie pomocy branży turystycznej

Szanowny Panie Premierze,
Związek Miast i Gmin Morskich działając w imieniu gmin 

nadmorskich Polski zwraca się z Apelem, o wsparcie z tzw. tar-
czy branżowej także gmin i powiatów nadmorskich Polski.

Uważamy, że zapowiedź uruchomienia wsparcia jedynie dla 
gmin i powiatów na południu Polski, dotkniętych zakazem zi-
mowej turystyki, jest rażąco krzywdząca dla samorządów z po-
zostałych części Polski.

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie kryteriów zapo-
wiedzianej przez Pana pomocy, a wsparcie powinno objąć rów-
nież samorządy i przedsiębiorców z pozostałych części kraju, 
w tym z Pomorza, które z powodu ograniczeń wynikających 
z pandemii także utraciły wpływy z turystyki w 2020 roku. Dla 
branży turystycznej uzależnionej przede wszystkim od okresu 
wakacyjnego, zawsze był to czas wypracowania dodatkowego 
dochodu, tak ważnego w okresie zimowym. Warto zaznaczyć, 
że turystyka zimowa to nie tylko wyjazdy na południe Polski, 
ale także odwiedzanie gmin i powiatów nadmorskich.

Apelujemy do Pana Premiera o równe potraktowanie 
wszystkich gmin i jak najszybsze podjęcie działań, które spra-
wią, że branża turystyczna przestanie pogrążać się w coraz 
większym chaosie.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Bojanowski
Prezes Zarządu

Gdańsk, 12 stycznia 2021 roku
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Ustanowione przez Rząd RP zakazy prowadzenia działalno-
ści w branży turystycznej, wprowadzone w związku z przeciw-
działaniem epidemii COVID-19, mają zastosowanie do teryto-
rium całego kraju i bardzo negatywnie odbijają się na sytuacji 
wielu podmiotów gospodarczych i samorządów. 11 stycznia br. 
wicepremier Jarosław Gowin ogłosił program wsparcia tylko 
dla gmin górskich, który ma pomóc wyłącznie samorządom 
z południowej Polski. Tymczasem już 21 grudnia 2020 r. wój-
towie i burmistrzowie gmin nadmorskich wystąpili do rządu 
z uzasadnionymi postulatami wsparcia podmiotów działalności 
turystycznej nie tylko z wybranego regionu, ale na obszarze ca-
łego państwa. Postulaty te wicepremier Jarosław Gowin pozo-
stawił bez odpowiedzi. Przypomnę, że w normalnym sezonie 
zimowym nad polskim morzem wypoczywa wiele tysięcy tu-
rystów, a w tym roku wszystkie obiekty stosujące się do rządo-
wych zakazów i przystosowane (często olbrzymim kosztem) do 
całorocznego pobytu, stoją puste nie mogąc przyjąć klientów. 
Brak wsparcia ze strony Państwa zagraża ich egzystencji. Tury-
styka dla wielu obszarów, nie tylko gmin górskich, jest ważnym 
sektorem gospodarki, a jej kryzys przełoży się na kłopoty po-
krewnych branż.

W województwie pomorskim oraz innych ościennych regio-
nach północnej Polski mamy kilkanaście ośrodków i stacji nar-
ciarskich. Pomimo bardzo dobrych warunków pogodowych dla 
uprawiania sportów zimowych i aktualnie trwających ferii, ze 
względu na zakazy rządowe, muszą być one zamknięte, a pro-
wadzące je podmioty zamiast zarabiać ponoszą straty. Jest to 
sytuacja dramatyczna dla wielu rodzin i lokalnych prywatnych 
firm. Tymczasem zadeklarowane przez wicepremiera Jarosława 
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Gowina w dniu 11 stycznia rowiązania pomijają ww. podmioty 
i zostawiają je bez pomocy.

Panie Premierze, zwracam się z apelem, by nie pomijać po-
morskich samorządów i podmiotów gospodarczych, gdyż po-
mocy rządu potrzebują wszystkie samorządy i rodzime firmy 
funkcjonujące w sektorze hotelarsko-turystycznym, a nie tylko 
te leżące na południu kraju. Zasady wspólnoty narodowej i po-
czucia solidarności, o których wielokrotnie wspominał Pan Pre-
mier, powinny obejmować wszystkie polskie gminy, ponieważ 
we wszystkich stosowane są zakazy wprowadzone przez rząd 
Rzeczpospolitej.

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Oświadczenie  złożone przez  senatora 
Sławomira Rybickiego,  sk ierowane 
do wiceprezesa  Rady Minist rów, 
mini st ra   rozwoju,  pracy i  technolog i i 
Jarosława Gowina

Rząd w związku z walką z pandemią COVID-19 wprowadził 
daleko idące obostrzenia oraz zakazy prowadzenia działalno-
ści w branży turystycznej. Wpływa to bardzo negatywnie na 
sytuację wielu przedsiębiorców i samorządów regionów tu-
rystycznych. 11 stycznia br. ogłoszono program wsparcia dla 
gmin górskich, który ma wesprzeć samorządy tylko z południa 
Polski. Program w tak zaprezentowanej formule jest rażąco nie-
sprawiedliwy wobec podmiotów gospodarczych i samorządów 
z innych turystycznych regionów Polski, w szczególności gmin 
i powiatów nadmorskich. Dzięki wielkim staraniom przed-
siębiorców i samorządów w nadmorskich miejscowościach 
od wielu lat rozwijała się turystyka zimowa, która stanowiła 
bardzo ważny dochód dla działalności gospodarczej w okresie 
zimowym. Od wielu miesięcy branże turystyczna, gastrono-
miczna czy hotelarska, tak ważne dla gospodarki nadmorskich 
miejscowości, ponoszą realne i dotkliwe straty. W północnej 
Polsce istnieje kilkanaście ośrodków i stoków narciarskich, które 
również ze względu na rządowe zakazy ponoszą straty, pozo-
stając jednocześnie – tak jak pozostałe wymienione branże – 
bez wsparcia ze strony rządu. O wsparcie dla branży turystycz-
nej w gminach i powiatach nadmorskich postulował w grudniu 
ub.r. Związek Miast i Gmin Morskich, jednak pozostało to bez 
odpowiedzi ze strony rządu. Swój apel wystosował także Mar-
szałek Województwa Pomorskiego.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1.  Z jakich powodów w programie wsparcia pominięto nad-

morskie samorządy?
2.  Czy rząd rozszerzy program o nadmorskie miejscowości tu-

rystyczne? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?
3.  Czy planuje się wsparcie branży turystycznej w nadmorskich 

gminach i powiatach? Jeśli tak, to jakie i kiedy? Jeśli nie, to 
z jakich powodów?

4.  Z jakiego aktualnie wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy 
branży turystycznej z nadmorskich miejscowości turystycz-
nych?

5.  Czy przewiduje się program bezpośredniego finansowego 
wsparcia podmiotów gospodarczych branży turystycznej? 
Jeśli tak, to jak i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?

6.  Czy planowane są dedykowane programy wsparcia dla 
regionów turystycznych spoza południa Polski? Jeśli tak, to 
jakie i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?

7.  Z jakich powodów wsparcie ogranicza się tylko do części 
kraju? Południowa Polska, choć jest bardzo ważnym, to 
jednak nie jest jedynym regionem turystycznym, nawet 
w okresie zimowym.

Z poważaniem
Sławomir Rybicki

W odpowiedz i  na apel  ZMiGM na ręce 
prezesa  Andrzeja  Bojanowskiego 
wpłynęła  14 st ycznia  2021 r.  odpowiedź 
sygnowana przez  Dominika Borka, 
dy rektora Departamentu Turyst yki 
Ministerstwa Rozwoju,  Pracy 
i  Technolog i i

Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii

Departament Turystyki
Andrzej Bojanowski
Prezes Zarządu
Związku Miast i Gmin Morskich
Dot.  Apelu Związku Miast i Gmin Morskich o wsparcie 

z tzw. tarczy branżowej także gmin i powiatów 
nadmorskich Polski

Szanowny Panie Prezesie,
Niewątpliwie obecna sytuacja epidemiczna oraz społeczna 

jest trudna. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji związa-
nej z wirusem SARS-CoV-2 będą wprowadzane lub stopniowo 
znoszone kolejne ograniczenia, nakazy i zakazy mające na celu 
przeciwdziałanie epidemii.

Decyzje rządu dot. ograniczeń, w tym także dotyczących 
sezonu zimowego 2020/2021 podejmowane są w trosce o bez-
pieczeństwo i zdrowie społeczeństwa.

Dyskusja nad nowymi rozwiązaniami odbywa się w ramach 
posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzyso-
wego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także 
z analitykami i legislatorami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
i Rządowego Centrum Legislacji.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wnikliwie anali-
zuje sytuację na rynku usług turystycznych. W celu złagodzenia 
skutków pandemii COVID-19 w sektorze turystyki, MRPiT od 
wielu miesięcy podejmuje działania zarówno legislacyjne, jak 
i pozalegislacyjne.

Działania są skierowane do całej branży turystycznej.
Od 19 grudnia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy, 

która przewiduje zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustano-
wienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego 
w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 
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2 tys. zł do każdego miejsca pracy, 
w tym umowy zlecenie; dotacja w wy-
sokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty 
targowej w 2021 r.

O wsparcie będą mogły ubiegać się 
firmy reprezentujące branże:
- gastronomiczną,
-  kulturalno-rozrywkową (estradową, 

targową, fotograficzną, filmową, 
muzealną),

-  sportową (fitness, siłownie, rekreacja, 
baseny, aquaparki, uzdrowiska),

-  sprzedaży detalicznej (targowiska, 
bazary),

-  turystyczną (organizatorzy 
turystyki, hotele i podobne obiekty 
zakwaterowania, przewodnicy górscy, 
piloci wycieczek i przewodnicy 
turystyczni, rezerwacja biletów),

-  transportową (firmy autokarowe, 
taksówkarze),

- edukacyjną,
- cateringową,
- usług pralniczych.

Rozwiązania dla branży turystycznej
Kluczowe rozwiązania tarczy branżo-

wej dla branży turystycznej to:
-  Dodatkowe postojowe (maksymalnie 

trzy razy) dla organizatorów turystyki 
oraz gestorów obiektów hotelarskich, 
przy spadku przychodu uzyskanego 
w miesiącu kalendarzowym poprze-
dzającym miesiąc złożenia wniosku 
o co najmniej o 75% w stosunku do 
przychodu uzyskanego w tym samym 
miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

-  Zwolnienie z ZUS za lipiec-wrzesień 
2020 r. dla organizatorów turystyki, 
przy spadku przychodu uzyskanego 
w miesiącu kalendarzowym poprze-
dzającym miesiąc złożenia wniosku 
o co najmniej o 75% w stosunku do 
przychodu uzyskanego w tym samym 
miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

-  Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla 
PKD 79.90.A, czyli dla pilotów wycie-
czek i przewodników turystycznych.

-  Jednorazowe, dodatkowe postojowe 
dla PKD 79.90.A, czyli dla pilotów wy-
cieczek i przewodników turystycznych.

-  Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla 
PKD 79.90.C, czyli pozostałej działal-

ności usługowej w zakresie rezerwacji, 
gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod 
wskazanym kodem działają np. agenci 
IATA zajmujący się sprzedażą biletów 
lotniczych.

-  Jednorazowe, dodatkowe postojowe 
dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej dzia-
łalności usługowej w zakresie rezer-
wacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. 
Pod kodem tym działają np. agenci 
IATA, którzy zajmują się sprzedażą bi-
letów lotniczych.

-  Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 dla 
PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalno-
ści związanej ze sportem, która obej-
muje także działalność przewodników 
górskich.

-  Jednorazowe, dodatkowe postojowe 
dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej dzia-
łalności związanej ze sportem, która 
obejmuje także działalność przewod-
ników górskich.

Co istotne, ustawa umożliwia dal-
sze przedłużenie środków wsparcia 
w drodze rozporządzenia Rady Mi-
nistrów, w tym również umożliwia 
uwzględnienie innych przedsiębiorców 
uprawnionych do ubiegania się o po-
moc. Każdorazowo weryfikacji sytuacji 
firmy pod kątem warunków przyznawa-
nia konkretnych środków wsparcia będą 
dokonywać właściwe urzędy pracy i ZUS 
odpowiedzialne za bezpośrednią dystry-
bucję środków.

Uruchomiona została Tarcza Finan-
sowa PFR 2.0, która obejmie 45 branż. 
W ramach Tarczy Finansowej 2.0 Pol-
skiego Funduszu Rozwoju dla mikro, 
małych i średnich firm rząd chce konty-
nuować wsparcie przedsiębiorców po-
szkodowanych przez sytuację związaną 
z COVID-19. Budżet programu wyniesie 
13 mld zł. Na program składają się: Tar-
cza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu 
Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 
mld zł oraz Tarcza Finansowa 2.0 Pol-
skiego Funduszu Rozwoju dla małych 
i średnich firm o wartości 6,5 mld zł. Fi-
nansowanie w ramach programu będzie 
udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 
marca 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła też uchwa-
łę w sprawie noweli Tarczy Finansowej 

Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych 
i średnich firm – tzw. Tarczy Finansowej 
1.0 PFR. Rząd chce umożliwić przed-
siębiorcom działającym w branżach 
szczególnie dotkniętych restrykcjami sa-
nitarnymi w związku z COVID-19, uma-
rzanie do 100 proc. subwencji udzielonej 
w ramach Tarczy Finansowej Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla małych i średnich 
firm. Na nowe rozwiązanie rząd prze-
znaczy ok. 7,5 mld zł.

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty 
w związku z epidemią COVID-19, w dal-
szym ciągu mogą skorzystać z dostęp-
nych środków wsparcia z Tarczy anty-
kryzysowej. Wśród nich nadal aktywne 
są, m.in. środki z Pakietu BGK: https://
www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-
przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/, 
takie jak dopłaty do oprocentowania 
kredytówzarówno nowych, jak i już za-
ciągniętych, czy gwarancje de minimis 
do 80% kwoty kredytu, a także środki 
z właściwych urzędów pracy dla przed-
siębiorców, którzy dotychczas z nich nie 
skorzystali.

Ponadto aktualnie z powodu epide-
mii ZUS nie nalicza opłaty prolongacyj-
nej związanej z odroczeniem terminu 
płatności lub rozłożeniem na raty na-
leżności z tytułu składek do ZUS. Dzię-
ki uldze można opłacić składki do ZUS 
w dłuższym czasie bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych opłat. Innym 
rozwiązaniem jest odstąpienie ZUS od 
pobierania odsetek za zwłokę dla na-
leżności za okres od stycznia 2020 r. 
Na wniosek przedsiębiorcy ZUS może 
również umorzyć składki, w przypadku, 
gdy uzna, że przedsiębiorca znajduje się 
w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

W związku z epidemią przedsiębiorcy 
mogą także ubiegać się o ulgi w spłacie 
zobowiązań podatkowych. Na pod-
stawie art. 67a Ordynacji podatkowej 
podatnicy mogą wystąpić do organu 
podatkowego z wnioskiem o udzielenie 
indywidualnej ulgi w spłacie podatku 
w niżej wymienionej postaci:
• odroczenia terminu płatności podat-

ku lub rozłożenia zapłaty podatku na 
raty,
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Zwycięskie 
Władysławowo

• odroczenia lub rozłożenia na raty 
zapłaty zaległości podatkowej wraz 
z odsetkami za zwłokę lub odsetek 
od nieuregulowanych w terminie za-
liczek na podatek,

• umorzenia w całości lub w części 
zaległości podatkowej, odsetek za 
zwłokę lub opłaty prolongacyjnej – 
na wskazanych w przepisach warun-
kach.

B iorąc pod uwagę zmieniający się 
profil turysty (ze spokojnego pla-
żowicza na aktywnego odkrywcę) 

tym bardziej jesteśmy dumni, że gmina 
Władysławowo cieszy się tak dużym 
zainteresowaniem. Nie byłoby jednak 
tego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie 
i praca wszystkich mieszkańców gminy 
nad zmianą wizerunku gminy Włady-
sławowo. Samorządowcom i wszystkim 
mieszkańcom bardzo zależało, by Wła-
dysławowo zasłużyło na „odpowiedzial-
nego turystę”, który w świadomy sposób 
potrafi wypoczywać i korzystać z osob-

Ponadto zostały wprowadzone 
inne ułatwienia podatkowe dla firm, 
np. możliwość odliczenia straty za 2020 
r. od dochodu za 2019 r. Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii zdaje so-
bie sprawę z tego, że wielu regionom 
turystycznym jest potrzebna długofa-
lowa pomoc. Nie negujemy również, że 
turyści w sezonie zimowym wyjeżdżają 
także nad morze. Jednak bezsprzecznie 

liwych walorów turystycznych gminy. 
Dlaczego osobliwych? Bo położonych 
na Nordzie, na kaszubskiej ziemi, najda-
lej na północ Polski wysuniętym lądzie, 
którego różnorodność od Karwi aż po 
Chałupy urzeknie każdego turystę.

Mamy nadzieję, że tegoroczni tury-
ści wybierający gminę Władysławowo 
jako cel swoich wakacji i urlopów od-
powiedzialnie przestrzegać będą usta-
lonych obostrzeń sanitarnych, a rok 
2021 będzie pomyślny zarówno dla 
usługodawców, jak i odwiedzających 
te urokliwe tereny.

do tradycji należy spędzanie wypoczyn-
ku w gminach górskich, które w sposób 
szczególny odczuwają skutki obostrzeń 
spowodowanych pandemią. Dlatego też 
wobec ograniczeń budżetowych tym 
gminom rząd zdecydował się pomóc 
w pierwszej kolejności.

Z poważaniem
Dominik Borek

T O P  1 0  W A K A C Y J N Y C H  M I E J S C O W O Ś C I

Serwis Nocowanie.
pl sporządził ranking 

10 najatrakcyjniejszych miast 
i miejscowości wybieranych 

przez Polaków na wakacyjny 
wypoczynek. Bardzo nas 

cieszy fakt, że Władysławowo 
zajęło zaszczytne I miejsce. 

Druga miejscowość gminy 
Władysławowo – Karwia  

– uplasowała się w TOP 10 
na VIII miejscu.
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Dekarbonizacja sektora 
morskiego nabiera tempa

Dekarbonizacja sektora morskiego to jeden z priorytetów 
polityki Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery. Komisja Europejska 

przedstawi wkrótce niezwykle ważne propozycje 
legislacyjne w tym obszarze. W Komisji Transportu 

i Turystyki Parlamentu Europejskiego zakończyły się zaś 
prace nad sprawozdaniem w sprawie środków technicznych 

i operacyjnych na rzecz skuteczniejszego i bardziej 
ekologicznego transportu morskiego, w którym zostały 

określone główne wyzwania na najbliższe lata.

E K O L O G I C Z N Y  T R A N S P O R T

W czasie prac nad dokumentem, 
które koordynowałam z ramie-
nia Grupy EPL, wiele uwagi po-

święciliśmy idei portów zeroemisyjnych, 
czyli konieczności maksymalnej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i innych 
zanieczyszczeń w europejskich portach. 
W praktyce oznacza to między innymi 
promowanie zasilania dokujących stat-
ków energią elektryczną z lądu (ang. on-
shore power supply), zamiast pokłado-
wymi silnikami Diesla. Oczywiście wiąże 
się to z bardzo kapitałochłonnymi inwe-
stycjami w infrastrukturę portową oraz 
koniecznością wyposażenia statków 
w odpowiednie instalacje umożliwiające 
pobór prądu z lądu. Realizacja idei por-
tów zeroemisyjnych nie jest możliwa bez 
odpowiedniego wsparcia finansowego 
ze strony Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich.

Podobnie jak w przypadku innych 
rodzajów transportu jednym z najważ-
niejszych elementów dekarbonizacji 
transportu morskiego jest dynamiczny 
rozwój niskoemisyjnych paliw alterna-
tywnych dla żeglugi morskiej. By umoż-
liwić realizację tego celu, potrzebna 
jest bliska współpraca i koordynacja 
działań armatorów, portów oraz do-
stawców paliw dla statków. Jeszcze 
w tym roku Komisja Europejska powin-
na zaproponować rewizję dyrektywy 

w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych, a także przedstawić 
dedykowaną wyłącznie transportowi 
morskiemu dyrektywę FuelEU Maritime 
– Zielona Europejska Przestrzeń Morska. 
Te dwie propozycje powinny uwzględ-
niać konieczność inwestowania nie tyl-
ko w paliwa przejściowe (skroplony gaz 
ziemny) i paliwa przyszłości (w szcze-
gólności wodór), ale także promować 
wykorzystywanie energii słonecznej 
i siły wiatru w systemach napędowych 
statków.

Wśród kwestii poruszonych w spra-
wozdaniu Komisji Transportu i Turysty-
ki znalazło się również odniesienie do 
ewentualnego włączenia transportu 
morskiego do unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych (system EU ETS). Z uwagi na 

międzynarodowy charakter transportu 
morskiego pojawiają się często postula-
ty, by zamiast wprowadzać europejskie 
regulacje, wypracować odpowiednie 
rozwiązania prawne na poziomie glo-
balnym, w ramach Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej (IMO). Dlatego 
w przyjętym sprawozdaniu znalazł się 
zapis, zgodnie z którym jeśli Komisja 
Europejska ostatecznie zaproponuje 
włączenie transportu morskiego do sy-
stemu EU ETS, to taka propozycja musi 
być oparta o kompleksową ocenę wpły-
wu tych regulacji na konkurencyjność 
i zatrudnienie w sektorze morskim oraz 
na ryzyko tzw. ucieczki emisji.

Mimo toczących się dyskusji na temat 
konieczności szybkiej dekarbonizacji 
transportu morskiego, należy pamię-
tać, że pozostaje on nadal najbardziej 
efektywnym energetycznie rodzajem 
transportu, jeśli weźmiemy pod uwagę 
ilość przewożonego ładunku i emisje 
w przeliczeniu na tonę przewożonego 
towaru i na przebyty kilometr. Co wię-
cej, drogą morską dociera do Unii Euro-
pejskiej aż 90 procent towarów. Nie ma 
zatem żadnej przesady w stwierdzeniu, 
że sektor morski jest kluczowy dla naszej 
gospodarki, co musi również uwzględ-
niać wdrażana strategia dekarbonizacji.

M AG DA L E N A  A DA M O W I C Z 
P O S E Ł  D O  PA R L A M E N T U 
E U R O P E J S K I E G O 
KO M I S JA  T R A N S P O RT U 
I   T U RYS T Y K I

Magdalena Adamowicz

Fot. Port Gdańsk
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O współpracy  
polsko-węgierskiej

Targi Balt Military Expo 
i InterMarE South Baltic

16 lutego br. 
w biurze Związku Miast 

i Gmin Morskich w Gdańsku 
mieliśmy zaszczyt gościć 

konsula generalnego  
dra Pála Attilę Illésa oraz 
konsula dra Ottó Siposa 

z Konsulatu Generalnego 
Węgier w Gdańsku.

Pandemia odcisnęła swoje 
piętno w wielu obszarach 

naszego życia. Branża 
targowa, wystawiennicza 

bardzo dotkliwie odczuwa 
skutki ograniczeń 
spowodowanych 

pandemią. Nie oznacza 
to jednak konieczności 

rezygnacji z organizacji 
spotkań – w zmienionej 

wszakże formule.

W  Z M I G M  Z  K O N S U L E M  G E N E R A L N Y M  W Ę G I E R

W  F O R M U L E  O N L I N E 

P odczas dwugodzinnego spotka-
nia rozmawialiśmy o współpracy 
polsko-węgierskiej, a szczególnie 

o budowaniu współpracy w ramach 
korytarza transportowego, przyszłej 
współpracy z gminami nadmorskimi, 
a także promocji szlaku bursztynowego 
w Budapeszcie. Przez niemal 80 lat Wę-
gry nie posiadały na Pomorzu placówki 
dyplomatycznej. W Wolnym Mieście 
Gdańsku konsulat istniał do 1942 roku 
i dopiero w ubiegłym roku ponownie 
została otwarta w Gdańsku węgierska 
placówka dyplomatyczna.

– Gdańsk jest jednym z najważniej-
szych ośrodków gospodarczych Polski 

– powiedział w październiku 2020 r., 
podczas otwarcia konsulatu Péter 
Szijjártó, minister spraw zagranicznych 
Węgier. Węgry będą piątym krajem, 
po Niemczech, Rosji, Chinach i Ukrai-

nie, który otwiera konsulat generalny 
w tym mieście.

Konsulat mieści się w Gdańsku przy 
ulicy Doki, w odnowionym gmachu 
dawnej Dyrekcji Stoczni Gdańskiej.

I nformacje przekazywane podczas 
licznych, bezpośrednich kontaktów 
organizatorów targów oraz ich inte-

resariuszy utwierdziły w przekonaniu, 
że organizacja targów w dotychczaso-
wej formule (B2B) zagraża zdrowiu oraz 
stawia pod znakiem zapytania realizację 
biznesowych celów uczestników wy-
darzenia. Dlatego, z uwagi na sytuację 
sanitarną związaną z COVID-19 oraz 
niepewność dotyczącą dalszego rozwo-
ju epidemii, organizatorzy podjęli decy-
zję o zmianie dotychczasowej formuły 
16. Targów Militarnych Balt Military 
Expo oraz Targów Gospodarki Morskiej 

InterMarE South Baltic, które odbędą się 
w terminie 20 – 22 kwietnia 2021 r., na 
formułę online.

Organizatorzy Targów Balt Military 
Expo i InterMarE online liczą na zrozu-
mienie ze strony uczestników, a z uwa-
gi na znaczenie wydarzenia w świecie 
związanym z tematyką obrony oraz 
bezpieczeństwa na morzu i wybrze-
żu, a także gospodarką morską w Pol-
sce, w regionie południowego Bałtyku 
i w Europie są przekonani o licznym 
uczestnictwie partnerów targów. 

Rejestracja uczestników odbywa się na 
stronie www.baltmilitary.amberexpo.pl.
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Niebezpieczne  
tajemnice Bałtyku

Temat wraków, broni chemicznej i innych pozostałości wojennych zalegających 
Bałtyk wielokrotnie powracał w pracach Związku Miast i Gmin Morskich. Specjaliści 

i naukowcy alarmują o niebezpieczeństwach wynikających z niepodejmowania prac 
związanych z likwidacją tych zagrożeń. Związek podejmował wiele starań na rzecz 

zainteresowania tymi problemami parlamentu, rządu, a także podejmując kroki 
w tym zakresie na forum międzynarodowym.

A P E L  Z M I G M  I  S A M O R Z Ą D O W C Ó W  D O  P R E M I E R A

W obec znikomej reakcji – wprawdzie opublikowane 
zostało Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Mię-

dzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających 
z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
materiałów niebezpiecznych (które weszło w życie z dniem 
1 stycznia 2021 roku), jednak nie można mówić o jakiejkolwiek 
aktywności tego zespołu – kolejny krok podjęliśmy tym ra-
zem wspólnie z samorządowcami z Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot. Prezydenci, starostowie, burmistrzowie 
i wójtowie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
(OMGGS) oraz Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich skierowali 
do premiera RP Mateusza Morawieckiego apel dotyczący pozo-
stałości wojennych zatopionych w obrębie polskich obszarów 
morskich.

Poniżej publikujemy treść apelu oraz odpowiedź nadesłaną 
w reakcji na apel, podpisaną z upoważnienia ministra infra-
struktury przez sekretarza stanu Marka Gróbarczyka.

***
Gdańsk, 10 grudnia 2020 r.
Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Apel  Obszaru Metropol ita lnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot  i  Związku 
Miast  i  Gmin Morskich w sprawie 
dz iałań zapewniających bezpieczeństwo 
ekolog iczne gminom i  powiatom przed 
zagrożeniem wynikającym z  broni 
chemicznej  i  wraków statków zatopionych 
w obrębie  polsk ich obszarów morskich 
podczas  drug iej  wojny światowej

Preambuła
Mija 75 lat od zakończenia drugiej wojny światowej. Czas 

pokoju w Europie, czas rozwoju i dobrobytu mieszkańców, od-
sunął w zapomnienie jej niechciane dziedzictwo pozostawione 
na dnie Morza Bałtyckiego będącego areną działań wojennych. 

Postępujące zmiany klimatu skutkujące wzrostem częstotli-
wości, intensywności i czasu trwania sztormów, postępującej 
korozji zatopionych pojemników z bronią chemiczną oraz po-
stępującej korozji wraków statków z substancjami ropopochod-
nymi, powodują coraz częstsze pojawianie się na plażach uwal-
niających się składowanych substancji.

My prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz delegaci 
Związku Miast i Gmin Morskich, dostrzegając zagrożenia, jakie 
niosą pozostałości wojenne zatopione w obrębie polskich ob-
szarów morskich, dla środowiska wodnego strefy przybrzeżnej, 
flory i fauny oraz jej bioróżnorodności, życia i zdrowia miesz-
kańców gmin i powiatów nadmorskich oraz turystów wypo-
czywających nad morzem, apelujemy do władz Rzeczypospo-
litej Polskiej o podjęcie pilnych działań w tym zakresie. Nasze 
obawy potwierdziła ostatnio Najwyższa Izba Kontroli, publi-
kując wyniki kontroli „Przeciwdziałanie zagrożeniom wynika-
jącym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza 
Bałtyckiego”. Powołany zarządzeniem Pana Premiera Między-
resortowy Zespół daje nadzieję na podjęcie stosownych działań 
przeciwdziałających negatywnym skutkom zalegania na dnie 
Morza Bałtyckiego materiałów niebezpiecznych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców 
oraz przebywających na Pomorzu turystów oczekujemy pilnych 
działań eliminujących występujące zagrożenia polegających na:
1. Opracowaniu:

a) Szczegółowej inwentaryzacji miejsc zatopienia broni che-
micznej (bojowych środków trujących, takich jak iperyt, 
sarin),

b) Sposobu wydobycia i neutralizacji broni chemicznej zale-
gającej w obrębie polskich obszarów morskich, w szcze-
gólności w Głębi Gdańskiej,

c) Szczegółowej inwentaryzacji miejsc zatopienia wraków 
statków w obrębie polskich obszarów morskich,

d) Sposobu wydobycia i neutralizacji substancji ropopo-
chodnych z wraków statków, w szczególności statków 
„Franken” i „Stuttgart” zatopionych w wodach Zatoki 
Gdańskiej.

2.  Wybudowaniu i wyposażeniu wielozadaniowego, specjali-
stycznego statku ratowniczego, który będzie służył do:
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a) Wydobywania broni chemicznej i jej przewozu do miejsca 
utylizacji,

b) Wydobywania produktów ropopochodnych z wraków 
statków i ich przewozu do rafinerii w celu utylizacji,

c) Innych działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem 
życia na morzu, zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń 
środowiska morskiego.

Zwracamy się do Pana Premiera o podjęcie niezwłocznych 
działań zmierzających do rozpoczęcia prac Zespołu Międzyre-
sortowego.

Apel został jednomyślnie przyjęty przez Walne Zebranie 
Członków OMGGS, który skupia 58 samorządów z Pomorza 
oraz Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich.

W imieniu samorządów
Obszaru Metropolitalnego  
Gdańsk-Gdynia-Sopot
Jacek Karnowski
Prezes Rady OMGGS

W imieniu Zarządu
Związku Miast i Gmin Morskich
Andrzej Bojanowski
Prezes Zarządu ZMiGM

***
Warszawa, dnia 21 stycznia 2021 r.
Pan
Andrzej Bojanowski
Prezes Zarządu
Związku Miast i Gmin Morskich
Pan
Jacek Karnowski
Prezes Rady
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Szanowni Panowie Prezesi,
w odpowiedzi na Apel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

-Gdynia-Sopot oraz Związku Miast i Gmin Morskich w sprawie 
działań zapewniających bezpieczeństwo ekologiczne gminom 
i powiatom przed zagrożeniem wynikającym z broni chemicz-
nej i wraków statków zatopionych w obrębie polskich obszarów 
morskich podczas drugiej wojny światowej niniejszym przed-
stawiam stosowne informacje.

Ustosunkowując się do postulatów dotyczących opraco-
wania szczegółowej inwentaryzacji miejsc zatopienia broni 
chemicznej (bojowych środków trujących, takich jak iperyt, 
sarin) i szczegółowej inwentaryzacji miejsc zatopienia wraków 
statków w obrębie polskich obszarów morskich uprzejmie in-
formuję, że minister właściwy ds. gospodarki morskiej podjął 
działania mające na celu pozyskanie wsparcia finansowego 
z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) 
na projekt związany z rozpoznaniem i neutralizacją materiałów 
niebezpiecznych zatopionych w polskich obszarach morskich. 
Projekt resortu gospodarki morskiej wraz z projektem Minister-
stwa Obrony Narodowej oraz projektami regionu pomorskiego 

zostały połączone w jeden skonsolidowany projekt parasolowy 
pn. „Rozpoznanie i ew. neutralizacja materiałów niebezpiecz-
nych zalegających na dnie Morza Bałtyckiego w wybranych 
lokalizacjach”. Projekt będzie miał na celu określenie prioryte-
towych obszarów (np. Głębia Gdańska, Rynna Słupska, wrak 
statku „Stuttgart”, wrak statku „Franken”), w których zostanie 
przeprowadzone szczegółowe rozpoznanie wraz z kampaniami 
pomiarowymi.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga, że zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa organy administracji morskiej są 
odpowiedzialne przede wszystkim za kwestie związane z za-
pewnieniem bezpieczeństwa żeglugi i w związku z tym podej-
mują działania mające na celu weryfikację, czy na obszarach 
tras żeglugowych nie znajdują się przeszkody mogące stano-
wić niebezpieczeństwo dla żeglugi. Mając na uwadze powyż-
sze, administracja morska, kierując się zasadami dokonywania 
wydatków ze środków publicznych, o których mowa w art. 44 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 
z późn. zm.), w tym biorąc pod uwagę legalność, gospodarność, 
rzetelność i celowość wydatkowania tych środków, podejmuje 
działania inwentaryzacyjne w tych częściach polskich obszarów 
morskich, gdzie realizowane są przez urzędy morskie inwe-
stycje i tam, gdzie podjęcie działań podyktowane jest przede 
wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi. Działania 
takie obejmują przeprowadzanie badań warunków żeglowno-
ści torów wodnych, kotwicowisk i innych użytkowych akwe-
nów, a także wyznaczanie parametrów bezpiecznej głębokości 
dróg wodnych. Należy przypomnieć, że zanurzenie statków 
wpływających na Morze Bałtyckie i wypływających z niego jest 
ograniczone przez głębokość wody pod mostem nad cieśniną 
Wielki Bełt, która wynosi 19 m w punkcie wejścia na Morze 
Bałtyckie. Mając na uwadze powyższe, organy administracji 
morskiej prowadzą badania warunków żeglowności, mając na 
względzie, że maksymalne zanurzenie statków na Bałtyku to 
15,4 m. Prowadzenie pomiarów na obszarach o większej głę-
bokości byłoby niezgodne z zasadą gospodarności wydatków 
publicznych i kompetencjami ministra właściwego ds. gospo-
darki morskiej.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że zgodnie z zaktualizo-
wanymi szacunkami kosztów, które zostały przekazane NIK 
na potrzeby kontroli nr P/19/068 „Przeciwdziałanie zagro-
żeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecz-
nych na dnie Morza Bałtyckiego”, koszt przeprowadzenia 
działań na całych polskich obszarach morskich (30 560 km2) 
wyniósłby ponad 1222 mld zł. Wyliczenia te oszacowano na 
podstawie kosztów realizacji podobnych działań w ramach 
inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – 
Szczecin do głębokości 12,5m”. Należy zaznaczyć, że są to 
szacunki jedynie dla amunicji. W polskich obszarach morskich 
zalegają jeszcze wraki, tu koszt jest nieznany, gdyż takich 
operacji na Bałtyku nie przeprowadzano. Na forum między-
narodowym, a także w regionie Morza Bałtyckiego brak jest 
konsensusu w zakresie najlepszego, najbezpieczniejszego 
dla środowiska naturalnego i efektywnego sposobu neutra-
lizacji zanieczyszczeń pochodzących z zalegających w morzu 
wraków oraz broni chemicznej. Zagadnienie zatopionej broni »
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Niebezpieczne tajemnice Bałtyku
A P E L  Z M I G M  I  S A M O R Z Ą D O W C Ó W  D O  P R E M I E R A

chemicznej i amunicji oraz wraków zalegających na dnie Mo-
rza Bałtyckiego było przedmiotem kilku międzynarodowych 
projektów badawczych (np. CHEMSEA, DAIMON, MODUM, 
UMBRELLA), w wyniku realizacji których nie zostały opraco-
wane formalne rekomendacje dla państw regionu Morza Bał-
tyckiego. Jak wynika z raportów Komisji Helsińskiej, państwa 
obszaru Morza Bałtyckiego (np. Estonia, Finlandia i Szwecja), 
w których obszarach morskich zidentyfikowano liczne nie-
bezpieczne wraki z paliwem, zdecydowały się na niepodej-
mowanie działań bezpośrednich i wybór metody polegającej 
na naturalnym samooczyszczaniu skażonego gruntu. Mimo 
że technologie pozwalające na usunięcie/unieszkodliwienie 
zagrożenia są teoretycznie dostępne, to z uwagi na ogrom-
ne koszty działań związanych z usunięciem niebezpiecznych 
obiektów z dna morskiego (mogące wynieść od kilkunastu 
do kilkudziesięciu milionów euro) oraz duże ryzyko związane 
ze znacznym pogorszeniem sytuacji przez rozprzestrzenienie 
niebezpiecznych substancji do środowiska morskiego w wy-
niku podjętych działań, powszechną praktyką i decyzją po-
dejmowaną obecnie przez rządy państw bałtyckich jest po-
zostawienie obiektów na dnie morskim. Należy jednocześnie 
zaznaczyć, że głębokości, na których mogą zalegać materiały 
niebezpieczne, są różne, a wraz z ich wzrostem rosną koszty 
wydobycia, tak więc powyższy szacunek obarczony jest bar-
dzo dużym błędem.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że na potrzeby realizacji 
wymagań zaktualizowanej decyzji Komisji (UE) 2017/848 
z 17 maja 2017 r. ustanawiającej kryteria i standardy metodo-
logiczne dotyczące dobrego stanu środowiska wód morskich 
oraz specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania i oce-
ny, oraz uchylającej decyzję 2010/477/UE Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska będzie przeprowadzał mozaikowe sona-
rowanie dna polskich obszarów morskich w celu oszacowania 
powierzchni zajmowanej przez siedliska denne. Pozyskane 
dane, pod warunkiem możliwości zapewnienia odpowiedniej 
zdolności technicznej, będą mogły zostać wykorzystane do 
inwentaryzacji (lub identyfikacji) zdeponowanej na dnie bro-
ni konwencjonalnej lub chemicznej oraz wraków.

W kontekście postulatów dotyczących opracowania spo-
sobu wydobycia i neutralizacji broni chemicznej zalegającej 
w obrębie polskich obszarów morskich, w szczególności 
w Głębi Gdańskiej oraz sposobu wydobycia i neutralizacji 
substancji ropopochodnych z wraków statków, w szczegól-
ności statków „Franken” i „Stuttgart” zatopionych w wodach 
Zatoki Gdańskiej, uprzejmie informuję, że w ramach projektu 
pn. „Rozpoznanie i ew. neutralizacja materiałów niebezpiecz-
nych zalegających na dnie Morza Bałtyckiego w wybranych 
lokalizacjach”, po przeprowadzeniu szczegółowego rozpo-
znania i kampanii pomiarowych, zgromadzone dane zostaną 
przeanalizowane, zaś na podstawie przeprowadzanych analiz 
zostaną sformułowanie rekomendacje w zakresie możliwych 
metod neutralizacji i zostanie opracowany plan neutraliza-
cji dla zidentyfikowanych priorytetowych miejsc zalegania 

materiałów niebezpiecznych. Jeśli wystarczy czasu i środków 
finansowych, plan zostanie testowo wdrożony w wybranej 
lokalizacji. Projekt, jeśli uzyska finansowanie, będzie realizo-
wany w latach 2021 – 2026.

Odpowiadając na postulat dotyczący wybudowania i wy-
posażenia wielozadaniowego, specjalistycznego statku ra-
towniczego, który będzie służył do: a) wydobywania broni 
chemicznej i jej przewozu do miejsca utylizacji; b) wydo-
bywania produktów ropopochodnych z wraków statków 
i ich przewozu do rafinerii w celu utylizacji; c) innych działań 
związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu, 
zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska mor-
skiego, uprzejmie informuję, że administracja morska jest 
wyposażona w statki wielozadaniowe służące do zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń morza, które na bieżąco uczestni-
czą w akcjach ratowania życia i mienia na morzu, zwalczania 
zanieczyszczeń olejowych, gaszenia pożarów na statkach, 
holowań oceanicznych, łamania pokrywy lodowej, rozpozna-
wania skażeń itp. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 
jest cały czas szkolona i odpowiednio doposażana, tak aby 
być w pełnej gotowości w przypadku zaistnienia sytuacji 
związanej z ewentualnym wyciekiem substancji w polskich 
obszarach morskich i podjąć odpowiednie działania w celu 
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicz-
nych środowiska morskiego. Do działań ratowniczych przy-
gotowane są również urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie. 
Urzędy te w 2020 r. odebrały dwa statki wielozadaniowe, któ-
re również mogą zostać zadysponowane do realizacji zadań 
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń morza. Odpowiednim 
sprzętem i statkami wielozadaniowymi do zwalczania zagro-
żeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego dysponuje także 
Morski Oddział Straży Granicznej oraz Marynarka Wojenna.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że 5 października 
2020 r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało Zarzą-
dzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 
2020 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu 
do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebez-
piecznych (M.P. 2020 poz. 887). Zarządzenie weszło w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 roku. W związku z przeprowadzoną 
rekonstrukcją rządu oraz zniesieniem części ministerstw treść 
Zarządzenia stała się nieaktualna i musi zostać odpowied-
nio zmieniona. W chwili obecnej Ministerstwo Infrastruktu-
ry prowadzi prace legislacyjne związane z nowelizacją ww. 
Zarządzenia. Biorąc powyższe pod uwagę, pierwsze posie-
dzenie zespołu zostanie zwołane niezwłocznie po przyjęciu 
i ogłoszeniu nowelizacji przedmiotowego Zarządzenia.

Łączę wyrazy szacunku
Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Marek Gróbarczyk
Sekretarz Stanu

»
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Loteria PIT  
w Pruszczu 
Gdańskim

Miasto Pruszcz Gdański po raz drugi 
organizuje Loterię PIT, w której udział  

można zgłosić do 7 maja 2021 roku  
na stronie www.pitwpruszczu.pl.

D O  W Y G R A N I A  S A M O C H Ó D

W ubiegłorocznej edycji Loterii 
PIT można było wygrać sa-
mochód osobowy Toyota Yaris 

Hybrid oraz trzy elektryczne hulajnogi 
Xiaomi MiJia 365. Auto trafiło w ręce 
pana Maksymiliana, a hulajnogi zdo-
byli: pani Agnieszka, pani Barbara oraz 
pan Karol.

– W tym roku także będzie można 
wygrać samochód. Tym razem zwycięz-
ca odjedzie nowym modelem Toyoty 
Yaris, z hybrydowym napędem, rocznik 
2020. Druga nagroda to 5000 zł. Jak wi-
dać, nagrody są cenne i warto wziąć 

udział w naszej akcji. Zgłoszenia w Lo-
terii będzie można dokonać do 7 maja. 
Jednak już dziś dobrze pamiętać o Lote-
rii, planując rozliczenie swojego podat-
ku. Warunkiem uzyskania losu w Loterii 
jest rozliczenie się z podatku PIT w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, 
wskazując jako miejsce zamieszkania 
miasto Pruszcz Gdański – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Zwycięzców poznamy podczas lo-
sowania, które zaplanowane zostało 
na 12 maja 2021 r.

Jak wziąć  udz iał 
w Loter i i?

Udział w Loterii może zgłosić każda 
osoba pełnoletnia, która rozliczy poda-
tek PIT za rok 2020 w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszczu Gdańskim, wskazując 
jako miejsce zamieszkania adres na te-
renie naszego miasta. Do 7 maja 2021 r. 
na stronie akcji znajduje się formularz 
rejestracyjny, który należy wysłać, aby 
otrzymać swój indywidualny numer 
losu loteryjnego. Pruszcz Gdański to sto-
sunkowo niewielkie miasto, dlatego też 
prawdopodobieństwo wygranej jest 
wysokie.

Dlaczego Loter ia  PIT?
Podatek PIT dla samorządu lokalnego 

ma ogromną wartość i znacząco wpły-
wa na otoczenie. Rozliczanie go w fak-
tycznym miejscu zamieszkania wspiera 
m.in. inwestycje, dzięki którym w na-
szym mieście lepiej się mieszka, uczy, 
pracuje, wypoczywa i załatwia codzien-
ne sprawy.

Informację, ile z podatku miesz-
kańców trafia do miejskiego budże-
tu i na co przeznaczane są te pie-
niądze można znaleźć na stronie  
pruszczgdanski.budzetyjst.pl.Zwycięzca odbiera nagrodę
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PGE i Ørsted  
wspólnie zbudują  

morskie farmy wiatrowe
10 lutego br. Polska Grupa Energetyczna i Ørsted 

podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture 
50/50, której celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja 

dwóch morskich projektów wiatrowych na Morzu 
Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW.

N A  B A Ł T Y K U

Ø rsted obejmie nowe udziały sta-
nowiące 50 procent kapitału za-
kładowego w dwóch projektach 

morskich elektrowni wiatrowych PGE: 
Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o. 
(„Baltica 3”) o mocy ok. 1 GW oraz Elek-
trownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o. 
(„Baltica 2) o mocy ok. 1,5 GW za kwotę 
657 mln zł.

Oba projekty PGE kwalifikują się 
do uczestnictwa w 2021 r. w pierwszej 
fazie działania systemu wsparcia dla mor-
skiej energetyki wiatrowej w Polsce dla 
farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW. 
Najbardziej zaawansowanym z projek-
tów jest projekt Baltica 3, który może 
zacząć produkować energię elektryczną 
w 2026 roku. Zamknięcie transakcji jest 
przewidywane w I kwartale 2021 r., pod 
warunkiem uzyskania zgody organu re-
gulacyjnego.

Morska energetyka wiatrowa 
to ogromna szansa dla polskiej gospo-
darki i polskich przedsiębiorców. Szacuje 
się, że ponad 100 krajowych podmiotów 
z powodzeniem może zostać włączo-
nych w procesy przygotowania, budowy 
i eksploatacji farm wiatrowych w pol-
skiej części Morza Bałtyckiego. Potencjał 
morskiej energetyki na Bałtyku oceniany 
jest na ok. 11 GW do 2040 r., a szacowa-
na łączna wartość inwestycji w morskie 
projekty wiatrowe to nawet 160 mld zł.

– Potencjał Morza Bałtyckiego w kon-
tekście pozyskiwania energii z morskich 
farm wiatrowych jest ogromny. Dlatego 
też liczymy, że nasza współpraca przy-
czyni się do wykorzystania posiadanych 

12 lutego br. PGE wraz z Ørsted 
Wind Power zgłosiły do prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wniosek o wyrażenie zgody na doko-
nanie zamierzonej koncentracji w dro-
dze utworzenia joint venture na bazie 
działających podmiotów Elektrownia 
Wiatrowa Baltica 2 i Elektrownia Wia-
trowa Baltica 3. Zgoda prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
jest jednym z warunków finalizacji za-
warcia umowy inwestycyjnej dotyczą-
cej budowy morskich farm wiatrowych 
na Bałtyku przez PGE w partnerstwie 
z Ørsted.

doświadczeń i sprawnego przygotowa-
nia obu projektów do etapu eksploata-
cji. Szczególnie że plany PGE w zakresie 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
są ambitne. Do 2040 roku chcemy posia-
dać co najmniej 6,5 GW zainstalowanej 
mocy offshore – powiedział Wojciech 
Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej. Polska staje się li-
derem w dziedzinie morskiej energetyki 
wiatrowej na Morzu Bałtyckim i z nie-
cierpliwością czekamy na wejście na pol-
ski rynek w ramach spółki joint venture 
z PGE. Transakcja ta stanowi połączenie 
osiągnięć firmy Ørsted w zakresie roz-
woju i budowy wielkoskalowych mor-
skich elektrowni wiatrowych z rozległą 
wiedzą i doświadczeniem PGE na temat 
polskiego rynku energetycznego i jego 
regulacji. Nasza nowa spółka joint ventu-
re jest mocno zdeterminowana do reali-
zacji ambitnych planów polskiego rządu 
w zakresie rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej – powiedział Martin Neubert, 
wiceprezes Ørsted Offshore.

PGE z niecierpliwością oczekuje na roz-
poczęcie wspólnego projektu budowy 
morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Bal-
tica-3 wraz z firmą Ørsted. Dwa projekty, 
które zostaną wspólnie zrealizowane, 
należą do jednych z najbardziej zaawan-
sowanych projektów offshore w Polsce. 
Zapewnią zieloną energię 4 milionom go-
spodarstw domowych i pozwolą uniknąć 
emisji ponad 8 milionów ton CO

2
 rocznie.

P G E  P O L S KA  G R U PA 
E N E R G E T YC Z N A  S A

Block Island w Rhode Island
Fot. Ørsted
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Port Gdańsk  
zdobywa podium

Od co najmniej dekady stałą 
tendencją była obecność 

trzech portów rosyjskich na 
bałtyckim podium (port Ust 

Ługa, port St. Petersburg 
i port Primorsk). W styczniu 

2021 roku po raz pierwszy 
nastąpiła zmiana sił 

na Bałtyku. Port Gdańsk 
awansował na trzecią pozycję, 

osiągając wynik 4,6 mln ton 
przeładunków, co oznacza 

wzrost o 8,8% w porównaniu 
ze styczniem 2020 roku.

T R Z E C I  N A  B A Ł T Y K U

P orty masowe Ust Ługa i Primorsk 
oraz główna brama przeładunkowa 
Rosji północnej, czyli port St. Peters-

burg, dominowały do tej pory na Bałtyku 
pod względem wielkości przeładunków. 
Wszystkie trzy porty mają znaczny udział 
w obsłudze handlu zagranicznego Rosji. 
Ogółem w 2020 roku obsłużyły 241,5 
mln ton ładunków, notując 5,8% spadek 
rdr. Jeszcze pod koniec 2020 roku różnica 
dzieląca Port Gdańsk od portu Primorsk 
wynosiła 1,3 mln ton przeładunków. 
Początek roku przyniósł jednak nowe 
rozdanie. Podium otwiera port Ust Ługa 
z wynikiem 9,4 mln ton (+3,6%), na dru-
giej pozycji St. Petersburg z wynikiem 4,7 
mln ton (-0,8%). W styczniu 2021 roku 
Port Gdańsk zanotował wynik 4,6 mln ton 
przeładunków, tym samym wyprzedzając 
port Primorsk, który spadł na czwartą 
pozycję w rankingu z przeładunkami na 
poziomie 4,4 mln ton (-26,3%). Na piątej 
pozycji utrzymuje się port w Kłajpedzie, 
uzyskując 3,8 mln ton (+10,8).

– Awans na trzecią pozycję Portu 
Gdańsk świadczy nie tylko o dużej ela-
styczności naszego portu, a co za tym 
idzie – naszych operatorów, ale wska-
zuje także na jego uniwersalny charak-
ter w kontekście innych portów regionu 
Morza Bałtyckiego. Światowa pandemia 
miała wpływ na kondycję całej branży 
morskiej. To był także ważny sprawdzian 
dla polskich portów, który udało nam się 
zdać – mówi Adam Kłos, dyrektor han-
dlowy Portu Gdańsk.

Udział Portu Gdańsk w obsłudze 
morskiej wymiany towarowej Polski 

utrzymuje się na wysokim poziomie 
i w 2020 roku wyniósł 46,2 proc., czyli 
najwięcej spośród wszystkich polskich 
portów. Światowa pandemia nie prze-
szkodziła Portowi Gdańsk w utrzyma-
niu wysokiej pozycji w rankingach. 
W czasie prosperity rozwijał się naj-
szybciej ze wszystkich portów europej-
skich, a w momencie, kiedy pandemia 
dotknęła wszystkie porty, notował jed-
ne z mniejszych spadków.

– To zdecydowanie dobry początek 
roku dla Portu Gdańsk. Ogromna w tym 
zasługa i efekt wytężonej pracy naszych 
operatorów. Jesteśmy pod dużym wra-
żeniem ich determinacji. Naszym celem 
jest ciągłe umacnianie pozycji na Bał-
tyku. Dzięki inwestycjom i obranym 
kierunkom rozwoju nasi kontrahenci 
zwiększają możliwości przeładunkowe, 
a Port Gdańsk rośnie w siłę. Już dziś je-
steśmy portem bez ograniczeń. Wpływ 

na to mają: tor głębokowodny, dzięki 
czemu w Porcie Zewnętrznym możemy 
przyjmować największe jednostki o za-
nurzeniu do 15 metrów; brak pływów, 
czyli stała głębokość wody, a także 
brak zalodzenia, umożliwiający pracę 
przez cały rok. Ponadto jesteśmy na 
finiszu naszych kluczowych inwestycji 
zarówno od strony lądu, jak i wody. Re-
alna poprawa jakości, jeśli chodzi o in-
frastrukturę w Porcie Wewnętrznym, 
będzie widoczna od połowy tego roku, 
kiedy wszystkie nabrzeża zostaną zmo-
dernizowane, a tor wodny pogłębiony 
zostanie do 12 m. Operatorzy będą 
mogli korzystać z nowej infrastruktury, 
co będzie dla nich kolejną szansą na 
zwiększenie możliwości przeładunko-
wych – mówi Łukasz Greinke, prezes 
Portu Gdańsk.

W W W. P O RT G DA N S K . P L

Fot. Port Gdańsk
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Dekada Nauk o Oceanie 
(i zmianach klimatu)

Powszechnie obserwowane, postępujące ocieplenie klimatu Ziemi, które nieuchronnie 
prowadzi do zmian w ekosystemach planety, stawia przed nami wyzwania na nieznaną 

dotąd skalę. Jest już oczywiste, że wzrost średniej temperatury planety wpływa na 
światową gospodarkę i rolnictwo. Zmiany klimatyczne i ich związek z działalnością 
człowieka to zjawiska naukowo potwierdzone w toku wieloletnich badań. Pewnych 

procesów nie możemy zatrzymać, ale musimy próbować je spowolnić.

L A N D - S E A - A C T

D latego, w myśl definicji ONZ opi-
sującej zrównoważony rozwój 
jako: „Rozwój, który odpowiada 

obecnym potrzebom ludzi bez ograni-
czania przyszłym pokoleniom możli-
wości do zaspokojenia swoich potrzeb”, 
misją wszystkich badaczy oceanu, nie-
zależnie od dyscypliny naukowej, jest 
dzielić się wiedzą na temat tego, jak my 
wpływamy na środowisko oceaniczne 
oraz jaki ocean ma wpływ na nas.

Instytut Oceanologii Polskiej Akade-
mii Nauk w Sopocie od wielu lat prowa-
dzi szeroko zakrojone działania z zakre-
su upowszechniania wyników badań 
naukowych oraz komunikacji ze społe-
czeństwem. Ponieważ zakres tematów 
i skala problemów jest niezwykle roz-
legła, nasze działania prowadzimy we 
współpracy z wieloma polskimi i za-
granicznymi partnerami, reprezentu-
jącymi wszystkich udziałowców życia 
społecznego, od instytucji naukowych 
i szkół wszystkich szczebli, poprzez 
sektor prywatny, władze lokalne do 
bardzo istotnych w tym procesie orga-
nizacji pozarządowych.

1 stycznia 2021 roku, rozpoczęła 
się ustanowiona przez ONZ Dekada 
Nauk o Oceanie (United Nations De-
cade of Ocean Science for Sustainable 

Development (2021-2030)). Ten fakt 
nas wszystkich mobilizuje do jesz-
cze większej aktywności, a z efektów 
naszych wspólnych działań będzie 
można skorzystać już w pierwszej po-
łowie roku 2021, w ramach obchodów 
Europejskich Dni Morza1, w dniach 
20 – 21 maja, oraz w trakcie tygodnia 
obchodów Światowego Dnia Oceanu, 
w dniach 1 – 11 czerwca.

W ramach obchodów Europejskich 
Dni Morza zapraszamy na dwa wyda-
rzenia. Pierwszym jest specjalna seria 
filmów NiePodręcznika Oceanicznego, 
zadedykowana Bałtykowi. #Niepo-
dręcznikOceaniczny to wspólna ak-
tywność Instytutu Oceanologii PAN 
i Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, rea-
lizowana we współpracy z Sopockim 
Towarzystwem Naukowym oraz Today 
We Have. Projekt powstał w zeszłym 
roku jako odpowiedź na sytuację epi-
demiologiczną, która uniemożliwiła 
prowadzenie normalnych zajęć eduka-
cyjnych.

Filmy Niepodręcznika mają pobu-
dzać ciekawość odbiorców dotyczących 
kwestii środowiska morskiego, uwrażli-
wiać na jego piękno oraz uświadamiać, 
jak mało wiemy o tym wspaniałym, 
ale bardzo wrażliwym systemie. Kilka 

z filmów, które zostały przygotowane 
przez zespół IO PAN, odnosi się do te-
matów związanych z badaniami podej-
mowanymi w ramach projektu Interreg 
Baltic Sea Region pod tytułem Land-
-Sea-Act2. Opisujemy w nich zjawiska 
fizyczne, chemiczne i biologiczne, któ-
re są typowe dla wód bałtyckich.

Niepodręcznik Oceaniczny to se-
ria krótkich filmików (już ponad 100), 
poruszających problemy dotyczące 
zmiany klimatu oraz kwestie związane 
z szeroko rozumianym oceanem.

Filmy publikowane są na profilach 
facebookowych Akwarium Gdyńskiego 
oraz IO PAN3, 4 oraz są dostępne na stro-
nie Ocean Literacy Akwarium Gdyń-
skiego5. Na potrzeby Europejskich Dni 
Morza wybraliśmy 5 filmów ukazują-
cych piękno oraz ciekawostki dotyczą-
ce Bałtyku. Wszystkie filmy będą do-
stępne w angielskiej wersji językowej.

Kolejną propozycją na Europej-
skie Dni Morza jest panel dyskusyj-
ny pt. „From data, through effective 
transfer of information to creation of 
useful knowledge”, który przygotowu-
jemy przy współpracy ze Związkiem 
Miast i Gmin Morskich, firmą Storwa-
re oraz agendą UNESCO, International 
Oceanographic Data Exchange. Panel 
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będzie prowadzony w języku angiel-
skim. Prawidłowe zrozumienie proce-
sów klimatycznych i oceanicznych, ich 
interakcji i obserwowanych zmian ma 
fundamentalne znaczenie dla wspiera-
nia zrównoważonego rozwoju.

Podczas panelu przedyskutujemy 
programy związane z klimatem/ocea-
nami i ich elementy generujące wiedzę, 
które podzieliliśmy na trzy poziomy: 
globalny, regionalny i lokalny. Omówi-
my również poziom świadomości za-
gadnień oceanicznych i klimatycznych 
wśród obywateli, użytkowników, eks-
pertów oraz decydentów. Oczekujemy, 
że za pośrednictwem dyskusji panelo-
wych przedstawimy kontekst odnoszą-
cy się do poziomu dostępnej wiedzy 
o klimacie i oceanach, a także przy-
kłady najlepszych praktyk w podejściu 
do badania klimatu i oceanów. Także 
to wydarzenie jest elementem realiza-
cji projektu Land-Sea-Act. Ciekawym 
aspektem, który planujemy przedysku-
tować, jest sytuacja strefy przybrzeżnej 
oraz wyzwania dotyczące zmian w tej 
strefie (z uwzględnieniem Bałtyku), ja-
kie nas czekają w efekcie prognozowa-
nego podnoszenia się poziomu morza. 
W przypadku przybrzeżnych obszarów 
miejskich podniesienie się poziomu 
morza oraz ekstremalne fale i burze 
morskie/oceaniczne stanowią najwięk-
sze zagrożenie dla ludzi i ich siedlisk. 
Szacunki wskazują, że do 2100 roku 
poziom morza może wzrosnąć o 2 m 
(prognozy ekstremalne), a zatem jeśli 
ludzie nie rozpoczną działań osłabiają-
cych zmianę klimatu oraz nie dostosują 
się do zmieniającej się rzeczywistości, 
ich los będzie bardzo niepewny.

Badania klimatu i oceanów oraz wie-
dza uzyskana w związku z tym mają 
kluczowe znaczenie dla prognozowa-
nia skutków zmiany klimatu, które są 
następnie niezbędne do zaprojektowa-
nia odpowiednich działań łagodzących 

i dostosowawczych. Jednak już dzisiaj 
wiemy, że aby efektywnie realizować 
cele zrównoważonego rozwoju, nie-
zbędna jest szeroko zakrojona współ-
praca pomiędzy wszystkimi udzia-
łowcami życia społecznego, w tym 
naukowców, decydentów oraz wszyst-
kich obywateli. Te aspekty zostaną 
przedyskutowane w trakcie panelu.

Następnie, w dniach 1 – 11 czerw-
ca 2021 roku, odbędą się Otwarte Dni 
Nauki6, które są zorganizowane przez 
Instytut Oceanologii Polskiej Akade-
mii Nauk we współpracy z wieloma 
instytucjami polskimi i zagranicznymi. 
Wszystkie wydarzenia są elementem 
wspólnych działań, prowadzonych 
w ramach europejskiej inicjatywy, 
EU4Ocean Coalition7. W ramach tych 
wydarzeń ich uczestnicy będą mogli 
zapoznać się z najważniejszymi kwe-
stiami związanymi z oceanami w kon-
tekście zmiany klimatu, z nowoczes-
nymi metodami badania tych zjawisk 
oraz z propozycjami, jak sami możemy 
modyfikować zachowania, tak aby 
pomniejszyć tempo zmiany klimatu. 
Niektóre z propozycji będą realizowa-
ne w formacie online, inne w trybie 
hybrydowym, wszystkie będą inter-
aktywne. Listy wszystkich wydarzeń 
oraz wszystkich partnerów obchodów 
zostaną umieszczone na stosownych 
stronach wydarzeń, które będą częścią 
Otwartych Dni Nauki.

Nasze obchody zakończymy dwoma 
konferencjami naukowymi, dla dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz dla młodych 
naukowców.

10 czerwca zapraszamy dzieci i mło-
dzież szkolną w wieku od 5 do 18 lat 
(w różnych grupach wiekowych) do 
udziału w międzynarodowej konferen-
cji pt. ,,Dokąd zmierza świat”. Jesteśmy 
otwarci na propozycje uczestniczek 
i uczestników i dowolne formy prezen-
tacji: prezentacja multimedialna, poster, 

przedstawienie, makiety itp. Projekty 
uczestniczek i uczestników będą do-
stępne na platformie Padlet i zostaną 
ocenione przez Komitet Naukowy. Do-
datkowo, chętni uczestnicy i uczest-
niczki będą mogli zaprezentować swój 
projekt w formie trzyminutowego 
wystąpienia ustnego. Te miniwykłady 
uczestniczek i uczestników poprzedzo-
ne zostaną wystąpieniem zaproszone-
go gościa, cenionego naukowca. Dzień 
zakończy się ogłoszeniem wyników za 
najlepsze prezentacje i uhonorowaniem 
zwycięzców nagrodami. Dla najlepszych 
projektów zaprezentowanych podczas 
konferencji młodzieżowej pt. „Dokąd 
zmierza świat” przewidujemy nagrody. 
Informacje o zgłoszeniach – na stronie 
internetowej Otwartych Dni Nauki6.

Z kolei 11 czerwca zapraszamy stu-
dentów oraz doktorantów do zgłasza-
nia swoich wystąpień w ramach Mię-
dzynarodowej Sopockiej Konferencji 
Młodych pt. „Where the world is he-
ading”, zorganizowanej przez Sopockie 
Towarzystwo Naukowe we współpracy 
z Instytutem Oceanologii Polskiej Aka-
demii Nauk.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych, śledźcie nasze strony inter-
netowe, tam będziemy sukcesywnie 
dodawać informacje o wszystkich wy-
darzeniach.

1  https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
maritimeday/index_en

2  https://projects.interreg-baltic.eu/proje-
cts/land-sea-act-170.html

3  https://www.facebook.com/Akwa-
riumGdynskie/

4  https://www.facebook.com/InstytutOce-
anologiiPAN

5  http://oceanliteracy.pl/temat/niepodrecz-
nik-oceaniczny/

6  http://www.iopan.pl/odn2021/
7  https://webgate.ec.europa.eu/maritime-

forum/en/frontpage/articles/1483
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Rewolucja w Szczecinie
Najbliższe 2-3 lata to czas, w którym Szczecin będzie jednym 

wielkim placem budowy. Modernizacja infrastruktury 
drogowo-tramwajowej w mieście wkroczyła w najbardziej 

zaawansowany etap. Nie ulega wątpliwości, że będzie 
to okres utrudnień dla poruszających się po mieście, ale 

efekt końcowy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
i usprawnienia całego ruchu.

T O R O W A  I  D R O G O W A  M O D E R N I Z A C J A  M I A S T A

P race na kilku ważnych węzłach 
drogowych i tramwajowych 
prowadzone są w Szczecinie już 

mniej więcej od dwóch lat. To złożony 
i rozciągnięty w czasie proces inwesty-
cyjny. Jednak dopiero najbliższe 2-3 lata 
wiązać się będą z kumulacją robót wy-
nikającą z trwających i dopiero rozpo-
czynających się zadań. Miasto realizuje 
aktualnie jeden z największych progra-
mów inwestycyjnych w swojej historii, 
co przekłada się jednocześnie na skalę 
zaangażowanych środków, jak również 
na liczbę realizowanych zadań. To tak-
że okres maksymalnego wykorzystania 
środków pochodzących z Unii Europej-
skiej, drugiego takiego może już nie być, 
dlatego Szczecin chce jak najlepiej taką 
okazję wykorzystać.

– Skala naszego aktualnego zaan-
gażowania zarówno finansowego, jak 
i zadaniowego może naprawdę robić 
wrażenie – mówi Michał Przepiera, 
zastępca prezydenta Szczecina ds. in-
westycji. – W historii naszego miasta 
nigdy nie realizowaliśmy tylu dużych 
projektów infrastrukturalnych praktycz-

nie w jednym czasie. To duże wyzwanie, 
zarówno pod względem logistycznym, 
jak również w zakresie planowania 
i niwelowania utrudnień wynikających 
z prowadzonych robót budowlanych.

W Szczecinie w ostatnim czasie reali-
zowanych jest ponad 10 dużych projek-
tów, zarówno w ścisłym centrum mia-
sta, jak również na głównych arteriach 
dojazdowych. Choć niektóre zadania 
udało się już zakończyć, to jednak duża 
część zadań jest w trakcie intensywnych 
prac budowlanych lub te prace niedługo 
się rozpoczną.

Do tej pory zakończone zostały dwa 
zadania związane z projektem moderni-
zacji torowisk. W ubiegłym roku nowa 
infrastruktura torowa pojawiła się na 

węzłach Szarych Szeregów i Wyszyń-
skiego. W toku są prace na jednym z naj-
większych zadań, mowa o przebudowie 
torowiska m.in. w ciągu al. Niepodle-
głości, ul. Matejki, przebudowie placu 
Rodła. To ponad 8 km pojedynczego 
toru tramwajowego. Jednocześnie trwa 
przetarg na przebudowę ul. Kolum-
ba i Powstańców Wielkopolskich. To 
nie tylko ogromne zadanie związane 
z modernizacją torowisk, ale również 
przebudowa jednej z najbardziej wyeks-
ploatowanych ulic w Szczecinie. Nowe 
torowisko wraz z pętlą oraz nowym 
układem drogowym powstaje również 
przy hali widowiskowo-sportowej przy 
ul. Szafera.

Istotną częścią modernizacji miejskiej 
infrastruktury są również węzły komuni-
kacyjne. Węzeł Głębokie, w ramach któ-
rego budowane jest nowe rondo ma już 
ukończoną pętlę tramwajowo-auto-
busową. Prawie w ścisłym centrum ku 
końcowi zmierzają prace przy budowie 
węzła Łękno. To nie tylko infrastruktura 
przeznaczona pod obsługę autobusów 
i tramwajów, ale również kolejny odci-
nek tzw. śródmiejskiej obwodnicy oraz 
ważny przystanek powstającej Szcze-
cińskiej Kolei Metropolitalnej. Z kolei na 
węźle Granitowa powstaje nowe skrzy-
żowanie, którego celem ma być uspraw-
nienie ruchu przy wjeździe do miasta, 
jak również budowany jest nowy most. 
Te zadania zostaną ukończone w tym 
roku.

Zmienia się także centrum miasta. 
Trwa przebudowa jednej z reprezenta-
cyjnych ulic, mowa o al. Jana Pawła II. 
Nowa jezdnia, chodniki, ścieżki rowero-
we – tak będzie pod koniec tego roku. 
Jednocześnie miasto przygotowuje się Węzeł Łękno
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S ztuka wystąpień publicznych, 
praktyka samorządności lokalnej, 
marketing polityczny i wiedza 

o systemach politycznych – to tylko nie-
które z przedmiotów, które od paździer-
nika 2021 będą realizowane w ramach 
odpłatnego kierunku na Uniwersytecie 
Gdańskim. Planowane jest również zor-
ganizowanie kursu/szkolenia dla osób 
nieposiadających wyższego wykształ-
cenia. Zarówno studia, jak i kurs będą 
ukierunkowane na praktyczną wiedzę 
niezbędną każdemu samorządowcowi.

W imieniu Związku Miast i Gmin 
Morskich list intencyjny podpisał Marcin 
Makowski, dyrektor Biura, a w imieniu 
Uniwersytetu Gdańskiego dyrektor In-

do realizacji projektu związanego z re-
witalizacją śródmieścia. W ramach prze-
budowy śródmiejskiego odcinka al. Woj-
ska Polskiego (od placu Zwycięstwa do 
placu Szarych Szeregów) wprowadzona 
zostanie strefa uspokojonego ruchu. 
Uporządkowane zostanie parkowanie, 
pojawi się zieleń, przestrzeń zostanie 
oddana pieszym. Inwestycja obejmie 
również przebudowę układu drogowego 
i torowego w rejonie placu Zwycięstwa.

W ciągu głównej arterii dojazdowej 
do Szczecina również wiele się zmieni. 
Miasto realizuje tam jeden najwięk-
szych projektów drogowych. Poprawa 
dostępności do portu w Szczecinie oraz 
przebudowa układu drogowego na 
Międzyodrzu to nazwa zadania, które-
go celem jest poprawa bezpieczeństwa 
oraz usprawnienie ruchu w rejonie 
szczecińskiego portu. Zadanie zostało 
podzielone na etapy. Dwa z nich zwią-
zane z przebudową ul. Górnośląskiej 

stytutu Politologii UG prof. UG dr hab. 
Jarosław Nocoń.

Jak zapewnia dyrektor M. Makowski 
– w przypadku zainteresowania studia-

oraz modernizacją estakady Pomorskiej 
już się toczą. Kolejne dwa – największe 
pod względem zakresu robót – są po 
rozstrzygnięciu postępowań przetar-
gowych. Przebudowane zostaną ulice: 

mi wśród przedstawicieli gmin człon-
kowskich Związek, jako inicjator nowego 
kierunku studiów uzupełniających, po-
stara się o preferencyjne ceny.

Energetyków, Władysława IV, Spichrzo-
wa, Zbożowa, Celna, Świętego Floriana, 
a także ulice Rybnicka, Kujota, Hrynie-
wieckiego, Logistyczna oraz ulica By-
tomska oraz bulwary Śląski i Gdański.

Z  I N I C J A T Y W Y  Z M I G M

Dla przyszłych 
i obecnych 

samorządowców

18 lutego br. przedstawiciele 
Uniwersytetu Gdańskiego 

oraz Związku Miast i Gmin 
Morskich podpisali list 

intencyjny w sprawie 
powołania kierunku 

studiów podyplomowych 
dla przyszłych i obecnych 

samorządowców.

Estakada Pomorska
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Ruszyła budowa  
ścieżki rowerowej

Powstająca ścieżka rowerowa 
będzie częścią systemu 

międzynarodowych tras 
rowerowych. Przed gminą 

budowa kolejnego odcinka 
wzdłuż rzeki Czarna Wda.

J A S T R Z Ę B I A  G Ó R A  –  O S T R O W O

W ramach inwestycji, na któ-
rą gmina Władysławowo 
pozyskała wsparcie unijne 

z programu „Pomorskie Trasy Rowe-
rowe” realizowanego przez samorząd 
województwa pomorskiego, zostanie 
wybudowany ponad 3-kilometrowy 
odcinek asfaltowej drogi rowerowej od 
ulicy Obozowej w Jastrzębiej Górze do 
ulicy Plażowej w Ostrowie wraz z ozna-
kowaniem i przystankiem rowerowym. 
Koszt budowy tego fragmentu to po-
nad 5,5 mln złotych. Termin zakończe-
nia prac szacowany jest na koniec maja 
2021 roku.

Realizacja projektu dotyczącego 
rozbudowy sieci tras rowerowych po-
zwoli ukierunkować ruch turystyczny, 
zwłaszcza w obszarze turystyki rekrea-
cyjnej w stronę obszarów nadmorskich 

i z pewnością zachęci nowych turystów 
do odwiedzenia tych terenów. Możli-
wość bezpiecznego, wygodnego prze-
mieszczania się jednośladami po ma-
lowniczych nadmorskich terenach to 
niewątpliwie najbardziej wyczekiwana 
perspektywa turystyczna ostatnich lat. 
Potencjał, jaki ma gmina Władysławo-
wo w kontekście turystyki rowerowej, 
w końcu zostanie wykorzystany. Przed 
samorządowcami z gminy Władysła-
wowo plan budowy dalszej części tras 
do granicy z gminą Krokowa. Przed-
sięwzięcie to w kolejnych latach ma 
być wzmocnione realizacją działań 
komplementarnych w postaci budowy 
ścieżki rowerowej przez miejscowość 
Karwia.

Trasy rowerowe na terenie gminy 
Władysławowo zrealizowane w ramach 

tego projektu będą stanowiły element 
większego przedsięwzięcia strategiczne-
go pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o za-
sięgu międzynarodowym R-10 i Wiślana 
Trasa Rowerowa R-9”. Przedsięwzięcie 
to zakłada wykonanie dwóch między-
narodowych szlaków rowerowych: R-10 
oraz Wiślanej Trasy Rowerowej będącej 
częścią R-9, biegnącej na terenie woje-
wództwa pomorskiego wzdłuż Wisły. 
Trasa R-10 przebiega przez 25 gmin, 
natomiast trasa R-9 – przez 18 gmin 
województwa. Łączna długość tras 
wyniesie 669,5 km. Całkowita długość 
Wiślanej Trasy Rowerowej R-9 po obu 
stronach Wisły wynosi 242,9 km, trasy 
R-10 448,3 km. Obie trasy położone są 
w korytarzach europejskiej sieci rowero-
wej EuroVelo w ramach pomorskich tras 
rowerowych.
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Najwięcej obrazów  
na jednym muralu

Ten rekord Polski to prawdziwa sztuka przez duże Sz. Dzięki zaangażowaniu jednej 
z nadmorskich gmin w Polsce udało się stworzyć fantastyczny mural, na którym znalazła 

się rekordowa liczba obrazów. Poznaj historię tego wyjątkowego dzieła sztuki i zobacz, jak 
prezentuje się rekordzista na skalę kraju w kategorii „Najwięcej obrazów na jednym muralu”.

R E K O R D  P O L S K I

R ekord Polski na najwięcej obrazów 
na jednym muralu został usta-
nowiony przez gminę Władysła-

wowo 11 listopada 2020 roku z okazji 
100. rocznicy zaślubin Polski z morzem 
oraz pierwszego pełnomorskiego rejsu 
gen. Józefa Hallera pod polską banderą. 
Wynik tego rekordu to aż 70 różnych, nie-
zwykle starannie wykonanych obra-
zów z historią w tle. Rekordowy mural 
można podziwiać w porcie rybackim 
we Władysławowie.

Historyczny mural we Władysła-
wowie prezentuje na 70 kolejnych 
obrazach historię i dzieje miasta. 
Mural powstał w ramach progra-
mu „Niepodległa”, realizowanego 
przez biuro programu „Niepodległa”  
– państwową instytucję kultury 
odpowiedzialną za koordynację ob-
chodów stulecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę oraz odbudowy 
polskiej państwowości.

Jak już wcześniej wspomniano, 
inspiracją do powstania muralu była 
100. rocznica zaślubin Polski z mo-
rzem, czyli wydarzenia, które doko-
nały się w roku 1920. Miejsce, które 
zostało wybrane do zrealizowania 
projektu – port rybacki we Włady-
sławowie – doskonale oddaje nazwę 
całego projektu, tj. „Historia w morzu 
rozpoczęta. Na pamiątkę zaślubin Polski 
z morzem”.

Mural od chwili jego ukończenia stał 
się jednym z wielu symboli miasta, przy-
pominającym o początkach powstania 
dzisiejszego Władysławowa oraz o donio-
słych wydarzeniach sprzed wieku, a także 
o dynamicznym jego rozwoju. Według 
mieszkańców mural bardzo dobrze wpi-
sał się w krajobraz miasta i jest doskonale 

widoczny dla spacerowiczów. Można go 
oglądać na zachodnim falochronie portu 
rybackiego. Jego lokalizacja pozwala na 
jedyne w swoim rodzaju naturalne połą-
czenie dźwięku i obrazu. To swoisty ma-
riaż historii otulonej szumem morza.

Projekt muralu powstał ze zbioru 
autentycznych materiałów archiwal-

Większość obrazów namalowano 
w sepii, co dało efekt spójności z prze-
szłością. Natomiast czasy mniej odległe, 
aż po obecne otrzymały kolorowe bar-
wy. Mural namalowany został farbami 
mineralnymi, organicznymi, trwałymi, 
doskonale współgrającymi z betonowym 
falochronem. Do malowania użyto pędzli 

z włosia naturalnego. Prace nad po-
wstaniem muralu rozpoczęły się już 
w listopadzie 2019 roku. Wówczas 
omówiona została koncepcja muralu, 
tematyka, technika wykonania oraz 
wybór wykonawców.

Wykonawcy muralu to studenci 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku Denis i Milana Chyżawscy, którzy 
z wielką starannością i precyzją za-
dbali o wierne odtworzenie scen i ka-
drów zatrzymanych w czasie.

Rekordowe obrazy na muralu 
powstawały przez 6 tygodni (po-
cząwszy od 1 września do 15 paź-
dziernika 2020 roku). Zużyto około 
200 litrów farb mineralnych i około 
100 litrów farb laserunkowych oraz 
około 50 pędzli. Wykonawcy musieli 
zmierzyć się podczas malowania z su-
rowymi warunkami naturalnymi na 
otwartej i nieosłoniętej przestrzeni: 
upałem, mocnym słońcem, bryzą, 

sztormem, deszczem i gradem. Mimo to 
dali radę wykonać zadanie.

K L AU D I A  M A L E S I Ń S KA

Artykuł pochodzi ze strony interne-
towej www.biurorekordow.pl. O muralu 
pisaliśmy w grudniowym numerze „Czasu 
Morza”. Biuro Rekordów to jedyna w Pol-
sce firma zajmująca się certyfikowaniem 
rekordów Polski i pomocą w ustanawia-
niu rekordów Guinnessa.

nych (zdjęć, map, publikacji) i składa 
się z 70 kolejnych obrazów, tworzą-
cych spójną kompozycję. Symbolicznie 
ukazuje poszczególne, znaczące etapy 
w dziejach Władysławowa – od po-
wstania osady rybackiej, poprzez jej 
rozwój i rozbudowę, aż po czasy obec-
ne i szereg możliwości, jakie daje dzisiaj 
miasto. Przy okazji mural przy akompa-
niamencie szumu morskich fal zachęcają 
widza do własnej refleksji.
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W gminie Mielno  
szykują się do sezonu

Chociaż do wakacji pozostało 
jeszcze kilka miesięcy, 

w gminie Mielno już od 
września zeszłego roku 

trwają zaawansowane prace 
nad wakacjami 2021.

W  T R O S C E  O  T U R Y S T Ó W

J esteśmy gminą turystyczną, dla-
tego każdego roku staramy się coś 
ulepszyć, aby turyści byli zado-

woleni. Na turystyczny sukces samo-
rządu składa się zaangażowanie wielu 
różnych podmiotów, począwszy od 
gminy i jej podległych instytucji, po 
przedsiębiorców oferujących najróż-
niejsze usługi. Z naszej strony możemy 
zająć się np. czystością i porządkiem na 
plażach oraz ulicach, jak również sferą 
kulturalną, ale tak naprawdę lwia część 
bezpośredniej pracy z turystą leży po 

stronie przedsiębiorców – mówi Do-
minik Gronet, zastępca burmistrza 
Mielna. Dlatego gmina Mielno stara się 
pełnić rolę pewnego łącznika na linii 
turysta – przedsiębiorca. Już niedługo 
uruchomiona zostanie nowa platforma 
rezerwacyjna, na której turyści będą 
mogli zakupić nie tylko usługi noclego-
we, ale także wszelkie inne.

– Żyjemy w czasach, w których więk-
szość osób dokonuje zakupów w inter-
necie. Wielu naszych przedsiębiorców 
świetnie odnajduje się w tej rzeczywi-
stości, oferując usługi na różnych popu-
larnych stronach, ale jest też część osób 
nie do końca radzących sobie w sieci. 
I właśnie w tym celu powstał nasz portal 
mielno.travel, którym wesprzemy obie 
grupy – zaznacza Sylwia Mytnik, dy-
rektor biura Ekowspólnoty Mieleńskiej 
Organizacji Turystycznej.

Na wiosnę rozpocząć się mają rów-
nież prace związane z implementacją 
lokalnej karty turysty oraz certyfikacji 
obiektów noclegowych. Jak zaznacza 
Radosław Sobko z Urzędu Miejskiego 
w Mielnie, to dwa ściśle ze sobą powią-
zane projekty mające wzmocnić lokalną 
branżę hotelarską.

– Chcemy, aby turyści mogli bez obaw 
o oszustwo wykupywać pobyty w okre-
ślonych miejscach, gdyż ich wiarygod-
ność ma gwarantować właśnie certyfi-
kat – dodaje przedstawiciel magistratu. 
W tym roku gmina Mielno postawiła tak-
że na edukację przedsiębiorców, dla któ-
rych przygotowano specjalny poradnik. 
Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna, 
podkreśla wagę systematycznego proce-
su edukacji i doinformowywania przed-
siębiorców w celu stałego podnoszenia 
poziomu oferty gminy.

22
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Szczepionka  
na trudne czasy

Pod hasłem „Małżeństwo szczepionką na trudne czasy” 
odbył się tegoroczny Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa 

(International Marriage Week) w Jastarni i Kuźnicy.

W  K U Ź N I C Y  I  J A S T A R N I

I deę promowania małżeństwa jako 
szczególnej, wzajemnie się uzupełnia-
jącej więzi kobiety i mężczyzny roz-

począł w 1997 roku w Wielkiej Brytanii 
Richard Kane. Dzisiaj kampania jest orga-
nizowana corocznie w dniach 7 – 14 lute-
go w 27 krajach na 4 kontynentach (www.
marriage-weekinternational.com). W Pol-
sce pierwszy Tydzień Małżeństwa zorga-
nizowało Stowarzyszenie Psychologów 
Chrześcijańskich w 2015 roku w Gdańsku. 
Odtąd, co roku w tych samych dniach, już 
w kilkunastu miastach kraju, odbywają się 
wydarzenia o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym oraz rekreacyjnym, promują-
ce instytucję małżeństwa.

W Jastarni impreza odbyła się po raz 
szósty, a w Kuźnicy po raz piąty. Organiza-
torzy jak co roku zadbali o bogaty w atrak-
cje program obejmujący poradnictwo dla 
małżonków, spotkania o charakterze 
świeckim i religijnym, a wszystko to okra-
szone rekreacją i zabawą. W ubiegłych 
latach w wydarzeniu uczestniczyły pary 
z całej Polski, które mogły skorzystać z ra-
batów udzielanych przez hotele i restau-
racje uczestnikom Tygodnia. W tym roku, 
ze względu na lockdown, takich osób było 
mniej, ale mimo wszystko pojawiły się. 
Stały jak do tej pory punkt programu – 
warsztaty psychologiczne – zastąpiono, 
ze względu na epidemię, indywidualnymi 
poradami. Zrezygnowano z tradycyjnego 
Balu Fanów Małżeństwa, za to w kościele 
w Jastarni odbył się, dla ograniczonej iloś-
ciowo publiczności, koncert Joanny Na-
wrot z Baltic Quasideon Group pt. „Anna 
German Niezapomniana”. Kiedy już po-
luzowano zakazy, Teatr Grot z Józefowa 
wystawił sztukę „Boski Elwiro”. Przed-
stawienia teatralne są stałym elementem 
tutejszych obchodów małżeńskiego ty-

godnia. W latach ubiegłych nie brakło i in-
nych aktywności scenicznych, jak choćby 
kabaretu, i to po kaszubsku. Był rok, kiedy 
przeprowadzono kurs tańca. Innym razem 
odbyły się warsztaty kosmetyczne. Nie-
zmiennie stałymi elementami programu 
są małżeński marszobieg „Razem w dro-
dze”, zimowa kąpiel w Bałtyku „Harto-
wanie małżeństwa”, warsztaty kulinarne  

„Bo sex zaczyna się w kuchni”, czy wysta-
wa „Trwale zakochani”. W ramach szkole-
nia kucharskiego, małżonkowie przygo-
towywali w tym roku koreańskie specjały 
pod okiem Inessy Kim.

Podczas imprezy małżeństwa do-
brze się bawią, jednocześnie starając 
się naprawić w swoich związkach to, co 
wymaga naprawy. W tym roku wsparły 
ponadto innych, biorąc udział w aukcji 
na rzecz Domu Samotnej Matki w Gdań-
sku-Matemblewie. Na aukcję przekazała 
dar m.in. prezydencka para małżeńska, 
Agata i Andrzej Dudowie.

Organizatorami Międzynarodowego 
Tygodnia Małżeństwa w gminie Jastar-
nia są Stowarzyszenie Psychologów 
Chrześcijańskich, wolontariusze, Szkoła 
Podstawowa w Jastarni, Miejski Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji, parafie z Kuź-
nicy i Jastarni, Orkiestra Rybacka, lokalne 
hotele i restauracje, burmistrz Jastarni.
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101. rocznica zaślubin 
Polski z morzem

10 lutego 1920 r. symbolicznym stwierdzeniem generała Józefa 
Hallera: „Zaślubiam cię na znak rzeczywistego i wieczystego 

naszego panowania” dokonał się akt zaślubin, przywracający 
ostatecznie i na trwałe Polskę morzu i morze Polsce.

W  P U C K U

P ierwotnie uroczystość zaślubin 
nie była przewidziana, jednakże 
w Gdańsku, gdzie generał Haller 

zatrzymał się w czasie swojej podró-
ży do Pucka, starosta dr Józef Wybicki 
podarował generałowi dwa platynowe 
pierścienie – dar gdańskiej Polonii. Sta-
ły się one asumptem do uroczystości, 
podczas której jeden z tych pierścieni 
w ceremonialnym akcie zaślubin trafił do 
wód Zatoki Puckiej, a drugi pozostał na 
ręku generała. Puck dzięki tym wydarze-
niom przeszedł do historii. Był wówczas 
również pierwszym i jedynym portem 
wojennym Polski, a przez długi czas 
tutaj mieściła się siedziba Dowództwa 
Marynarki Wojennej i stacjonował Mor-
ski Dywizjon Lotniczy.

10 lutego obchodziliśmy w Pucku 
101. rocznicę zaślubin Polski z morzem. 
Ze względu na pandemię i obostrzenia 
ograniczające liczbę uczestników uro-
czystości były skromniejsze, odbywały 
się w małym gronie. Dzień rozpoczął 
się od krótkiej wizyty prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, który złożył kwiaty pod 
popiersiem gen. Józefa Hallera. Następ-
nie w farze rozpoczęła się msza św. 
koncelebrowana przez biskupa Wiesła-
wa Szlachetkę. Po mszy organizatorzy 

i mała grupa uczestników zgromadzili 
się w porcie rybackim przy symbolicz-
nym słupku zaślubinowym. Podczas 
uroczystości wicewojewoda pomorski 
Mariusz Łuczyk odczytał list od marsza-
łek Sejmu Elżbiety Witek, przemawiali 
też organizatorzy: burmistrz Pucka Han-
na Pruchniewska, prezes Ligi Morskiej 
i Rzecznej kpt. ż.w. Andrzej Królikowski 
oraz członek Zarządu Głównego Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego Zyg-
munt Orzeł. W obchodach brali udział 
parlamentarzyści ziemi puckiej, przed-
stawiciele samorządu województwa 
pomorskiego oraz Marynarki Wojennej.

Na zakończenie głos zabrał przewod-
niczący Rady Miasta Puck Piotr Kozakie-
wicz, dziękując za obecność i pamięć 
o tej historycznej chwili osobom zgro-
madzonym w porcie, a także śledzącym 
relację w internecie.

Ciekawą formę uczczenia rocznicy 
zaproponowała Liga Morska i Rzeczna. 
Rankiem wystartował „Bieg w 101. rocz-

nicę zaślubin od kapsuły do kapsuły”. Tro-
je biegaczy: Katarzyna Śliwińska i Marek 
Wąż – pracownicy Akademii Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
oraz Roman Elwart – zawodnik LKS Zie-
mi Puckiej pokonali w trudnych warun-
kach atmosferycznych dystans 25 km 
na trasie Puck – Władysławowo – Puck.

O 16.00 w kościele pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła można było wysłu-
chać koncertu o tematyce patriotycznej 
i niepodległościowej pt. „Z muzyką na 
skrzydłach wolności”. Wydarzenie było 
też dostępne online na profilu fb Miasto 
Puck.

Liczymy, że kolejną rocznicę zaślubin 
będziemy mogli świętować, realizując 
tradycyjny program uroczystości, bez 
ograniczeń i zakazów oraz przy udziale 
wszystkich osób i instytucji, które tak 
chętnie odwiedzały nasze miasto, by 
upamiętnić dzień, w którym nastąpił po-
wrót naszego kraju na morskie rubieże.

Fot. miastopuck.pl
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Geneza rozwoju sportu 
w Marynarce Wojennej

W latach 20. XX wieku 
w miejscu, gdzie obecnie 

położony jest port 
wojenny, były podmokłe 

tereny u podnóża Kępy 
Oksywskiej, na szczycie 

której stał kościół parafialny 
św. Michała. Z oksywskiego 

wzgórza rozciągał 
się rozległy widok na 

panoramę Zatoki Gdańskiej 
i Pradolinę Kaszubską, 

która przed wiekami była 
zalana wodą. Z uwagi 

na dogodne położenie 
budowę portu wojennego 

w Gdyni planowano już 
kilka wieków wcześniej, gdy 
królowie Polski poszukiwali 

dogodnej lokalizacji na 
realizację tego zadania.

Z  K A R T  H I S T O R I I  –  K U L T U R A  M O R S K A  W  I I  R P

Po zakończeniu I wojny świato-
wej i po odzyskaniu dostępu 
do morza Polska racja stanu 

pilnie potrzebowała portu Marynarki 
Wojennej dla uzyskanych na mocy trak-
tatu wersalskiego okrętów pochodzą-
cych od przegranych mocarstw. Z uwagi 
na powyższe „Marszałek Józef Piłsudski 
polecił utworzyć Marynarkę Polską, 
a naczelnym dowódcą został pułkownik 
marynarki, Bogumił Nowotny”.1

Kolejnym aktem prawnym zmierzają-
cym do usankcjonowania funkcjonowa-
nia Marynarki Wojennej było Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 
1922 r. o marynarce wojennej, w którym 
upubliczniono jej zadania. „Marynarka 
Wojenna RP była zbrojną obroną Rze-
czypospolitej na wodach lądowych, na 
morzu włącznie z ochroną wybrzeża”.2

W tym samym roku Sejm RP przyjął 
ustawę o budowie portu wojennego 

i schroniska dla rybaków, który został 
otwarty w pierwszej połowie 1923 roku. 
Wówczas Kępa Oksywska i prawie cała 
Pradolina Kaszubska były położone 
w powiecie puckim. Granica powiatów 
puckiego i wejherowskiego przebiega-
ła w okolicy obecnej ul. Portowej. Aby 
ułatwić prowadzenie działań prawnych, 
administracyjnych i inwestycyjnych 
przez polskie i zagraniczne firmy, pod-
jęto decyzję o przyjęciu Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. 
o Przyłączeniu Oksywia do Gdyni.3

Budowa portu wojennego wymusiła 
przystąpienie do wykonania budynków 
dowództwa floty i koszar dla oficerów 
oraz ich rodzin. Imponujące, nowoczes-
ne budowle wznoszono pod oksyw-
skimi wzgórzami w bliskiej odległości 
od brzegu powstającego portu. Poza 
infrastrukturą typowo militarną plany 
budowniczych zakładały umiejscowie-
nie na tym terenie boiska sportowego 
z bieżnią okólną, którego zarys można 
zobaczyć na fotografii powyżej, patrząc 
za kępę drzew za budynkiem w cen-
tralnym miejscu zdjęcia. Zaplanowane 
i wykonane wówczas boisko znajduje się 
prawie w tym samym miejscu do dnia 
dzisiejszego i spełnia te same funkcje 

kreujące aktywny tryb życia oficerów 
i marynarzy.

U dołu powyższej fotografii znajduje 
się miejsce, w którym przygotowywano 
parcelę pod obiekt sali reprezentacyjnej, 
która miała być obiektem wielofunkcyj-
nym. W planach dowództwa ujęto funk-
cję odbywania zgromadzeń i odpraw. 
Podczas świąt państwowych i kościel-
nych miały odbywać się w niej uroczyste 
akademie i wiece. W dniach szkolenio-
wych ów obiekt miał być w pełni profe-
sjonalnie wyposażoną w merytoryczne 
sprzęty salą gimnastyczną. Na ścianach 
były obręcze do mocowania i napi-
nania olinowania ringu bokserskiego, 
a na podłodze były układane „ścieżki” 
do trenowania szermierki. Poza tym był 
to obiekt do zajmowania się dyscyplina-
mi drużynowymi, takimi jak siatkówka 
i koszykówka. Naprzeciw wejścia usytu-
owana była niewielka scena z podwie-
szoną u sufitu kotarą, dzielona na dwie 
części. Scena auli była areną doniosłych 
przemówień i patriotycznych koncertów.

Od przyjmowanych rekrutów, którzy 
mieli zasilić szeregi marynarzy, oczeki-
wano optymalnego zdrowia oraz spraw-
ności fizycznej. Pobór do wojska doko-
nywany był przez powiatowe komendy »

Koszary Marynarki Wojennej w budowie. Archiwum Muzeum Miasta Gdyni
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Geneza rozwoju sportu w Marynarce Wojennej
Z  K A R T  H I S T O R I I  –  K U L T U R A  M O R S K A  W  I I  R P

uzupełnień: „Kierownictwo Marynarki 
Wojennej ogłasza, iż do czynnej służby 
wojskowej w charakterze ochotników 
mogą być przyjmowani do marynarki 
wojennej w roku 1931-ym mężczyźni 
urodzeni w latach 1911, 1912 i 1913”.4

Osoby noszące wojskowe mundury 
były także angażowane przy organiza-
cji szkoleń żeglarskich, podczas których 
pełniły funkcje instruktorów praktycz-
nej nauki zawodu. Podstawowym za-
daniem kursantów było zapoznanie się 
z codziennymi obowiązkami związa-
nymi z trudną służbą na morzu. „Kurs 
pomyślany jako kurs przysposobienia 
rezerw morskich, opierał się o Komen-
dę Portu Wojennego w Gdyni, która 
udzieliła kursowi tak pomocy material-
nej, jak i fachowej, powierzając opiekę 
nad kursem p. por. Wnorowskiemu oraz 
przydzielając do kursu instruktora Mary-
narki Wojennej p. bosmana St. Piątka”.5 
Wojskowi instruktorzy na własnym 
przykładzie oznajmiali tajniki wiosłowa-
nia i manewrowania szalupą m.in. bez 
użycia steru. Intensywny kurs pływania 
przeprowadzany był na początku każde-
go kursu. W trakcie obozu organizowano 
współzawodnictwo pomiędzy poszcze-
gólnymi zastępami harcerzy.

Oksywskie boisko piłkarskie Marynar-
ki Wojennej przez wiele lat było jedynym 
obiektem sportowym w budującym się 
gdyńskim porcie. Z tego powodu za 

przyzwoleniem władz wojskowych od-
bywały się na nim integracyjne zawody 
sportowe pomiędzy drużynami woj-
skowymi i cywilami. Szczególne gorące 
zainteresowanie towarzyszyło meczom 
piłki nożnej. W zawodach piłkarskich 
na początku brały udział m.in. »Gdyński 
Klub Sportowy«, »Gryf«, »Sokół«, klub 
sportowy Policji Państwowej i inne to-
warzystwa w Gdyni.6

Zdecydowana większość imprez 
sportowych rozgrywana była przy licz-
nie kibicującej rzeszy ludzi. Ponieważ 
była to jedna z nielicznych rozrywek, 
wstęp był na ogół bezpłatny. Program 
zawodów był imponujący, ponieważ 
rozłożony był na kilka następnych week-
endów. W sportowe szranki stawali 
piłkarze i lekkoatleci. Organizatorzy 
informowali o komforcie psychicznym 
kibiców i zawodników, ponieważ rywa-
lizacja miała się odbywać bez względu 
na pogodę: „Zawody sportowe o mi-
strzostwo miasta Gdyni. Program zawo-
dów: 7 września (sobota) godz. 15.30. 
Zawody lekko-atletyczne: skok wzwyż, 
rzut kulą, skok w dal, rzut oszczepem, 
trójskok, bieg 1500m, sztafeta 4x400m. 
8 września (niedziela) mecz piłki noż-
nej: Klub Sportowy »Gryf« – »Gdyński 
Klub Sportowy«. 14 września (sobota) 
zawody lekko-atletyczne: bieg 100m, 
skok o tyczce, bieg 200m, rzut dyskiem 
(2kg) sztafeta 4x100m, bieg 3000m. 

15 września (niedziela) mecz piłki noż-
nej »Gdyński Klub Sportowy« – Mary-
narka Wojenna. 21 września (sobota) 
Pięciobój: 100m, rzut kulą, skok wzwyż, 
skok w dal, rzut oszczepem. 22 wrześ-
nia (niedziela) mecz piłki nożnej K.S. 
»Gryf« – K.S. Marynarki Wojennej”.7 
Początki rozwoju uprawiania sportu 
w budującej się Gdyni były niezwykle 
trudne z powodu braku instruktorów 
i niewystarczającej bazy obiektów spor-
towych. Pomimo wielu problemów 
sport marynarki rozwijał się na Oksywiu 
dynamicznie i z wielkim zapałem. Duża 
zasługa za taki stan rzeczy spoczywała 
w rękach wielu społeczników i działaczy 
oraz przychylności najwyższych władz 
wojskowych stacjonujących na Oksywiu.

D R  JA R O S Ł AW  K Ł O D Z I Ń S K I
 
1  Dekret o utworzeniu Sekcji Marynarki,  

[w:] „Morze”, 05.1935.
2  Dziennik Ustaw z roku 1922, nr 30,  

poz. 243.
3  Dziennik Ustaw z roku  1926, nr 1, poz. 7.
4  Zaciąg ochotniczy do Marynarki Wojennej, 

[w:] „Morze” 04.1931.
5  Harcerski kurs żeglarski w Gdyni  

[w:] „Morze” 11.1928.
6  Międzyklubowe zawody lekkoatletyczne 

i piłki nożnej, [w:], „Dziennik Gdyński” 
05.09.1929.

7  Zawody sportowe o mistrzostwo Gdyni, 
[w:] „Dziennik Gdyński” 07.09.1929.

»
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Powstaną nowe  
przystanie kajakowe

Siedem nowych przystani kajakowych powstanie w Gdańsku 
w najbliższych miesiącach, z czego aż sześć gotowych 

będzie już latem tego roku! 

W  G D A Ń S K U

W szystkie przystanie powstaną 
w ramach zadania strategicz-
nego „Pomorskie Szlaki Kaja-

kowe”, dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czter y  przystanie  latem
Umowy na realizację czterech przy-

stani podpisano na początku listopada 
ubiegłego roku. Łączny koszt realizacji 
wyniesie blisko 1,6 mln złotych, a prace 
zakończą się latem. W ramach programu 
w tym roku będzie możliwość skorzy-
stania z czterech przystani, które poja-
wią się w pobliżu przystanku tramwaju 
wodnego w Górkach Zachodnich, przy 
Opływie Motławy na Kamiennej Grodzy, 
przy ulicy Żabi Kruk i przy kanale Mły-
nówka na Wyspie Sobieszewskiej

Wiaty,  ławki,  
stojaki  na rowery

Poszczególne przystanie będą się nieco 
różniły, jednak w większości przewidzia-

no miejsca rekreacji z wiatami, ławkami 
i stojakami na rowery. Na przystaniach 
pojawią się niewielkie pomosty, wypo-
sażone w trapy zejściowe. Na pomostach 
będą natomiast suszarki i stojaki na ka-
jaki. Ponadto na przystaniach na Wyspie 
Sobieszewskiej, Górkach Zachodnich 
i Kamiennej Grodzy przewidziano miej-
sca do grillowania. Na Wyspie Sobie-
szewskiej dodatkowo powstanie także 
zjazd z drogi i wybudowane zostaną 
miejsca postojowe.

Dwie kolejne  
także w t ym roku

W lutym poznaliśmy oferty złożone 
w przetargu na budowę dwóch kolej-
nych przystani kajakowych: przy ulicy 
Tamka i ulicy Wiosny Ludów. Obydwie 
mają być gotowe jeszcze latem.

Przystań przy ulicy Wiosny Ludów 
zyska nowy pomost pływający we wnę-

ce promowej przy istniejącym nabrzeżu 
Opływu Motławy. Do pomostu prowa-
dzić będzie zejście trapowe. Natomiast 
przy ulicy Tamka, na istniejącym po-
moście zostanie wybudowana specjalna 
półka dla kajaków. Przy przystani po-
jawią się także stojaki rowerowe. Tutaj 
prace mają zakończyć się już w czerwcu.

Siódma za  rok
– Z kolei na przystani Na Szańcach 

nad Opływem Motławy, dla której po-
zyskiwać będziemy dokumentację pro-
jektową, powstanie dodatkowo miejsce 
do grillowania z altaną – mówi Aneta 
Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Mia-
sta Gdańska, jednostki miejskiej, która 
prace zleca i nadzoruje. W najbliższym 
czasie zostanie podpisana umowa, 
a projekt ma powstać do końca wrześ-
nia. Przystań gotowa będzie w przy-
szłym roku.

W tych miejscach powstaną przystanie kajakowe



CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 65
fax 58 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
urzad@cedry-wielkie.pl

DARŁOWO
Urząd Miejski, pl. T. Kościuszki 9
76-150 Darłowo
tel. 94 314 22 23
fax 94 314 23 33
www.darlowo.pl
poczta@darlowo.pl

DZIWNÓW
Urząd Miasta, ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnów
tel. 91 327 51 63
fax 91 327 51 64
www.dziwnow.pl
um@dziwnow.pl

ELBLĄG
Urząd Miasta, ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. 55 235 35 36
fax 55 235 35 55
www.umelblag.pl
umelblag@elblag.com.pl

GDAŃSK
Urząd Miejski, 
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 60 00
fax 58 323 61 66
www.gdansk.gda.pl
prezydent@gdansk.gda.pl

GDYNIA
Urząd Miasta,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 668 80 00
fax 58 620 97 98
www.gdynia.pl
umgdynia@gdynia.pl

GNIEWINO
Urząd Gminy, ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77
fax 58 676 72 26
www.gniewino.pl
gniewino@gniewino.pl

HEL

Urząd Miasta, ul. Wiejska 50

84-150 Hel

tel. 58 677 72 40

fax 58 677 72 77

www.gohel.pl

ratusz@gohel.pl

JASTARNIA

Urząd Miasta, ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

tel. 58 675 20 72

www.jastarnia.pl

jas_bor@poczta.onet.pl

KOŁOBRZEG – miasto

Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 355 15 00

fax 94 352 37 69

www.kolobrzeg.pl

urzad@um.kolobrzeg.pl

KOSAKOWO

Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 29

81-198 Kosakowo

tel. 58 660 43 00

fax 58 660 43 01

www.kosakowo.pl

sekretariat@kosakowo.pl

KROKOWA

Urząd Gminy, ul. Żarnowiecka 29

84-110 Krokowa

tel. 58 675 41 00

fax 58 675 41 01

www.krokowa.pl

urzad@krokowa.pl

KRYNICA MORSKA

Urząd Miasta, ul. Górników 15

82-120 Krynica Morska

tel. 55 247 65 27

fax 55 247 65 66

www.krynicamorska.tv

um@krynicamorska.tv

ŁEBA

Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90

84-360 Łeba

tel. 59 866 15 13

fax 59 866 13 37

www.leba.eu

sekretariat@leba.eu

MIELNO – gmina

Urząd Gminy,

ul. Chrobrego 10

76-032 Mielno

tel. 94 345 98 30

fax 94 345 98 34

www.mielno.bip.net.pl

ug@gmina.mielno.pl

MIĘDZYZDROJE

Urząd Miejski,

ul. Książąt Pomorskich 5

72-500 Międzyzdroje

tel. 91 327 56 31

fax 91 327 56 30

www.miedzyzdroje.pl

um@miedzyzdroje.pl

PRUSZCZ GDAŃSKI – miasto

Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21

fax 58 682 34 51

www.pruszcz-gdanski.pl

urzad@pruszcz-gdanski.pl

PUCK

Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13

84-100 Puck

tel. 58 673 05 00

fax 58 673 05 33

www.miasto.puck.pl

sekretariat@miasto.puck.pl

SOPOT

Urząd Miasta, ul. Kościuszki 

25/27

81-704 Sopot

tel. 58 521 37 50

www.sopot.pl

ums@sopot.pl

SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

tel. 91 424 59 31

fax 91 424 53 22

www.um.szczecin.pl

prezydent@um.szczecin.pl

TRZEBIATÓW
Urząd Miejski

Rynek 1

72-320 Trzebiatów

tel. 91 387 29 84

fax 91 387 26 19

www.trzebiatow.pl

zarzad@trzebiatow.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

tel. 58 32 68 310

fax 58 32 68 303

www.pomorskie.eu

www.urzad.pomorskie.eu

info@pomorskie.eu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-
-MAZURSKIEGO
ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

tel. 89 521 90 00

fax 89 521 95 69

www.warmia.mazury.pl

dum@warmia.mazury.pl

USTRONIE MORSKIE
Urząd Gminy, ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. 94 351 55 35

fax 94 351 55 97

www.ustronie-morskie.pl

ustronie-mor@post.pl

WŁADYSŁAWOWO
Urząd Miasta, ul. gen. Hallera 19

84-120 Władysławowo

tel. 58 674 54 00

fax 58 674 07 63

www.wladyslawowo.pl

um@wladyslawowo.pl

Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich


