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Najserdeczniejsze życzenia
spokojnych i radosnych  

świąt Bożego Narodzenia ,
spędzonych w gronie najbliższych osób,

a także zdrowia, szczęścia  
i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym 2021 roku,
składają

 Andrzej Bojanowski Marcin Makowski
 prezes ZMiGM dyrektor Biura

oraz pracownicy Biura
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LV Walne Zebranie 
Delegatów Związku Miast 

i Gmin Morskich
Z uwagi na trwającą nieprzerwanie pandemię COVID-19, z którą mierzy się cały świat, 
9 listopada 2020 roku w godzinach 10.00-13.00 odbyło się spotkanie online w ramach 

LV Walnego Zebrania Delegatów. W spotkaniu uczestniczyło 17 przedstawicieli Związku Miast 
i Gmin Morskich oraz zaproszeni goście, m.in. Łukasz Wysocki – prezes Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej, prof. Krzysztof Czerwionka z Politechniki Gdańskiej oraz doktor Anna Szabunio.

O N L I N E

S potkanie rozpoczął Marcin Ma-
kowski, dyrektor Biura ZMiGM, 
który przedstawił program spot-

kania oraz poprosił prezesa Gdańskiej 
Organizacji Turystycznej Łukasza Wy-
sockiego o zaprezentowanie doświad-
czeń Gdańskiej Organizacji Turystycz-
nej w dostosowaniu potrzeb turystyki 
do obecnie panującej sytuacji epide-
miologicznej.

Następnie prof. Krzysztof Czerwionka 
z Wydziału Inżynierii Wodnej Politechni-
ki Gdańskiej zaprezentował wyniki przy-
gotowanej na zlecenie Związku Miast 
i Gmin Morskich ekspertyzy na temat 

wpływu zrzutu zanieczyszczeń do Wisły 
na jakość jej wód w rejonie wylotu do 
Zatoki Gdańskiej.

Dyrektor Biura ZMiGM Marcin Ma-
kowski przedstawił uczestnikom ze-
brania sprawozdanie z działalności 
Związku w 2020 roku w formie prezen-
tacji. Obostrzenia wynikające z pande-
mii koronawirusa uniemożliwiły reali-
zację niektórych zaplanowanych na ten 
rok wydarzeń, ale mimo to udało się 
zrealizować pokaźny pakiet projektów. 
To między innymi: Jachtfilm – festiwal 
filmów żeglarskich w Gdyni; obchody 
100-lecia zaślubin Polski z morzem 

w Pucku i Władysławowie z biciem 
rekordu jedzenia zupy rybnej przez 
morsów w Pucku; w sezonie letnim 
zorganizowane zostały trzy wystawy 
bursztynu w Krynicy Morskiej, Jaro-
sławcu i Władysławowie. Ten trudny 
rok to także realizacja trzech projektów 
unijnych: South Coast Baltic, Land Sea 
Act oraz Baltic Blue Marinas. W ramach 
projektu SCB udało się Związkowi 
Miast i Gmin Morskich uczestniczyć 
w targach w Sztokholmie oraz Düs-
seldorfie, gdzie oprócz promocji marki 
SCB promowane były także miasta 
członkowskie Związku, które wykazały 
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zainteresowanie taką możliwością. 
Z kolei realizacja projektu Land Sea Act 
pozwoliła na przygotowanie i wydanie 
w tym roku przewodnika turystyczne-
go po gminach Zatoki Gdańskiej, który 
jeśli sytuacja pozwoli, zostanie zapre-
zentowany gminom na początku przy-
szłego roku.

Nadal jest i będzie kontynuowana 
współpraca z Gdańskim Ośrodkiem 
Sportu przy eksploatacji żaglowca „Ge-
nerał Zaruski”. Niejako przy tej okazji 
Hanna Pruchniewska, burmistrz Pu-
cka, zaproponowała aby Związek Miast 
i Gmin Morskich objął patronatem także 
szkoły, które noszą imię słynnego pio-
niera edukacji żeglarskiej i założyciela 
TOPR – Mariusza Zaruskiego. Marcin 
Makowski potwierdził, że trwają prace 
nad objęciem w każdym z miast człon-
kowskich po jednej klasie takim patro-
natem.

Olga Roszak-Pezała, burmistrz Miel-
na, wyraziła chęć organizacji wystawy 
bursztynu w swoim mieście w kolej-
nym roku, z kolei Andrzej Bojanowski, 
prezes Związku, poprosił, aby dyrektor 
Biura przedstawił delegatom sytuację 
dotyczącą rezerwy celowej Związku do-
tyczącej problemu z rozliczeniem przez 
instytucję nadzorującą jednej z pozycji 
kosztowych związanej z zatrudnieniem 
koordynatora projektu SCB.

Spotkanie zakończyło wystąpienie 
doktor Anny Szabunio, lekarza boryka-
jącego się na co dzień z trudną sytuacją 
epidemiologiczną w kraju. W ramach 
dyskusji głos zabrał również delegat 
Helu Marek Chroń, który także przeka-
zał wnioski z własnych doświadczeń 
– z punktu widzenia Szpitala Powiato-
wego w Helu.

Delegaci zostali poinformowa-
ni, że drogą elektroniczną zostanie 
poddana pod głosowanie Uchwała 
nr 16/2025/2020 w sprawie przyjęcia 
planu dochodów i wydatków ZMiGM na 
rok 2021.

Na koniec dyrektor Marcin Makow-
ski podziękował za udział w spotkaniu 
wszystkim delegatom i przybyłym goś-
ciom oraz życzył dużo zdrowia.

M M
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Gdańska animacja  
na drodze po Oscara

Animowany dokument 
gdańszczanki Katarzyny 

Warzechy zachwyca widzów 
i jurorów festiwali filmowych 

na całym świecie. Historia 
opowiada losy rodziny 

gdańskiego muzyka i artysty 
Adama Witkowskiego.

Z A C H W Y C A  W I D Z Ó W  I  J U R O R Ó W

F ilm „We have one heart” jest połą-
czeniem animacji rysunkowej i ma-
teriałów dokumentalnych w postaci 

listów i zdjęć z rodzinnego archiwum. Au-
torem ścieżki dźwiękowej jest sam Adam 
Witkowski. Artysta po śmierci matki od-
nalazł korespondencję wymienianą przed 
laty przez rodziców. Była to dla niego 
okazja, aby dowiedzieć się czegoś więcej 
o ojcu, którego nigdy nie poznał.

Przerwana mi łość
Tytuł „We have one heart” to cytat 

z jednego z listów, jakie wymieniali po-
między sobą zakochani rodzice Adama: 
Polka Halina i Farouk, Kurd z Iraku, w la-
tach 80., około 40 lat temu – mówi reży-
serka Katarzyna Warzecha. – Gdy Adam 
był już w drodze, młodzi rodzice zostali 
rozdzieleni. Farouk nie dostał wizy i nie 
mógł wrócić do Polski, gdzie żył razem 
z ukochaną. Listy wkomponowane są 
w animację i stanowią oś fabularną losów 
ludzi, których miłość została przerwana 
przez bieg historii i różnice kulturowe.

Złoty  Hugo w Chicago
Dwie trzecie filmu stanowią animacje 

2D. Choć trwa on 11 minut, powstawał 
ponad dwa lata i pracowało nad nim 
wiele osób. Jego powstanie wsparło 
także miasto Gdańsk. W październiku 
dokument zdobył nagrodę Złoty Hugo 
dla najlepszego krótkometrażowego 
filmu dokumentalnego na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym w Chica-
go. Ta wygrana plasuje animację na tzw. 
długiej liście kandydatów do Oscara.

Histor ia  uniwersa lna
Historia opowiedziana jest z per-

spektywy małego chłopca, który jest 
synem Adama i wnukiem głównych 
bohaterów Haliny i Farouka. Urodzona 
w Gdańsku Katarzyna Warzecha zna 
rodzinę osobiście. – Na początku nie 
wiedziałam, jak opowiedzieć tę histo-
rię, ale czułam, że jest ona silna, i że 
nie mogę zaprzepaścić takiej okazji. 
Po kilku miesiącach zdecydowałam, że 
będzie to animacja – mówi reżyserka.

Fest iwalowa droga na szczyt
Przez pandemię twórcy filmu nie 

mogą reprezentować go fizycznie na fe-
stiwalach, których większość przeniosła 
się do internetu. Paradoksalnie sprawiło 
to jednak poszerzenie zasięgów filmu, 
bo online animacja jest bardziej dostęp-
na dla widza.

Informacje o festiwalowej drodze 
dokumentu do Oscara można śledzić na 
facebookowym profilu filmu. Tam też 
dowiemy się, gdzie można go obejrzeć.

Film „We have one heart” powstał w działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców 
Polskich Studiu Munka. Czy zdobędzie Oscara?

Fot. Studio Munka SFP1

Fot. Studio Munka SFP1
Kadr z filmu: zakochani Halina i Farouk jeszcze razem.
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Nadchodzą 
radykalne zmiany 

w transporcie 
morskim

Europa postawiła sobie 
ambitny cel stania się 

pierwszym kontynentem 
neutralnym dla klimatu 
do 2050 roku. Aby tego 

dokonać, należy w sposób 
zdecydowany ograniczyć 

emisję gazów cieplarnianych, 
także w transporcie morskim, 

który dotychczas jedynie 
w stosunkowo niewielkim 

stopniu był objęty przepisami 
w zakresie redukcji emisji 

szkodliwych substancji.

R E D U K C J A  E M I S J I  G A Z Ó W  C I E P L A R N I A N Y C H

W osiągnięciu tego celu ma pomóc 
włączenie transportu morskie-
go do unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych od 2022 roku (EU ETS), utwo-
rzenie Funduszu dla Oceanów, redukcja 
emisji CO

2
 ze statków o 40% do 2030 

roku, wprowadzenie unijnego systemu 
oznakowania efektywności środowisko-
wej statków, czy w końcu maksymalne 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
podczas postoju jednostek w porcie. Par-
lament Europejski, udzielając poparcia 
sprawozdaniu Komisji Ochrony Środowi-
ska Naturalnego, opowiedział się za wręcz 
rewolucyjnymi zmianami w transporcie 
morskim. Oczywiście nie oznacza to, że 
wejdą one natychmiast w życie – za-
znacza europosłanka Magdalena Ada-
mowicz, która przewodniczyła pracom 
Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu 
Europejskiego nad opinią dotyczącą rewi-
zji tzw. rozporządzenia MRV.

Rozporządzenie MRV, czyli rozpo-
rządzenie w sprawie monitorowania, 
raportowania i weryfikacji (ang. mo-
nitoring, reporting, verification) emisji 
CO

2
 z transportu morskiego, to obecnie 

najważniejszy instrument służący ogra-
niczeniu emisji gazów cieplarnianych 
z europejskiej żeglugi.

– Należy podkreślić, że przyjęte spra-
wozdanie w sprawie rewizji rozporzą-
dzenia MRV to jeszcze nie obowiązujące 
powszechnie prawo, ale stanowisko 
Parlamentu Europejskiego do negocjacji 
z państwami członkowskimi w Radzie 
UE oraz Komisją Europejską. W tej chwili 

trudno powiedzieć, kiedy te negocjacje 
się rozpoczną, jak długo będą trwały, 
a w szczególności, jaki będzie ich osta-
teczny wynik – wyjaśnia europosłan-
ka z Pomorza. Magdalena Adamowicz 
dodaje, że zmiany muszą wziąć pod 
uwagę konkurencyjność europejskiego 
transportu morskiego oraz zatrudnienie 
w branży morskiej. Kluczowa pozostaje 
również dostępność zaawansowanych 
technologii umożliwiających skuteczną 
redukcję emisji.

Podjęcie dalszych, zdecydowa-
nych działań na rzecz redukcji emisji 
gazów cieplarnianych z transportu, 
w tym również z żeglugi morskiej, 
zapowiedziała przewodnicząca Komi-
sji Europejskiej Ursula von der Leyen 
podczas wrześniowego orędzia o sta-
nie Unii wygłoszonego w Parlamen-
cie Europejskim w Brukseli. Działania 
te są potrzebne, aby Europa mogła 
do 2050 roku osiągnąć pełną neutral-
ność klimatyczną.

Magdalena Adamowicz



Z w i ą z e k  M i a s t  i  G m i n  M o r s k i c h8

Katalog partnerów 
Pruszczańskiej Karty 

Mieszkańca
Miasto Pruszcz Gdański rozwija swój projekt Pruszczańskiej Karty 

Mieszkańca. Właśnie otwarty został katalog partnerów, w którym znaleźć 
można firmy, organizacje i instytucje oferujące zniżki dla posiadaczy 

aktywnej Karty Mieszkańca. 

M O Ż E  B Y Ć  T A N I E J

W śród pierwszych partnerów 
są: punkt przeglądu i naprawy 
ekspresów do kawy, kwiaciar-

nia, punkt ksero, fotograf, sklep z od-
żywkami, piekarnia, restauracja, salon 
optyczny, taxi i serwis samochodowy. 
To nie koniec, bo katalog partnerów 
wciąż się rozwija i powiększa. Dlate-
go, żeby być na bieżąco z najnowszymi 
promocjami i skorzystać z usług lub 
zrobić zakupy w Pruszczu Gdańskim, 
organizatorzy projektu zachęcają do 
śledzenia portalu mieszkańca dostęp-
nego pod adresem www.mieszkam-
wpruszczu.pl i przeglądania prusz-
czańskiego newslettera.

Skorzystanie ze zniżek Pruszczańskiej 
Karty Mieszkańca jest bardzo proste. 
Wystarczy okazać swoją kartę – elek-

troniczną lub plastikową – w punkcie, 
który jest partnerem i gotowe. Karta 
zostanie zweryfikowana za pomocą 
czytnika i jeśli jest aktywna, użytkowni-
kowi zostanie przyznana zniżka. Szcze-
góły dotyczące oferowanych ulg i zniżek 
poszczególnych partnerów znajdują się 
w ich opisach w katalogu partnerów. 
Każdy z partnerów oznaczony jest tak-
że specjalną etykietą z nazwą Partner 
Pruszczańskiej Karty Mieszkańca.

Projekt Pruszczańskiej Karty Mieszkań-
ca ruszył 17 września 2020 r. i od tamtej 
pory wciąż się rozwija. W ostatnim czasie 
zakończona została integracja pakietu GP-
SZOK, która pozwala na wygodne kontro-
lowanie ilości oddanych odpadów pore-
montowych czy weryfikację użytkownika 
już w samym punkcie.

Z karty obecnie korzysta już blisko 
1200 osób i ta liczba wciąż rośnie. Dużą 
popularnością cieszy się bezpłatny 
pakiet przejazdów dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 
A od 1 stycznia 2021 r. do atutów kar-
ty trafi kolejny pakiet, wewnętrzną li-
nią autobusową 107 pojadą wyłącznie 
posiadacze Pruszczańskiej Karty Miesz-
kańca (bez względu na wiek), pozostałe 
osoby będą musiały zapłacić za bilet.

Dołączenie do grona posiadaczy 
Pruszczańskiej Karty Mieszkańca jest 
bardzo proste, a co najważniejsze zupeł-
nie bezpłatne. 

W I Ę C E J  I N F O R M AC J I  N A 
W W W. M I E S Z KA M W P R U S Z C Z U. P L
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Historyczny mural 
na portowym falochronie

Pierwszy we Władysławowie 
historyczny mural powstał 

w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”, 
realizowanego przez Biuro 

Programu „Niepodległa” 
– państwową instytucję 

kultury, odpowiedzialną 
za koordynację obchodów 

stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę 

oraz odbudowy polskiej 
państwowości.

W I R T U A L N A  I N A U G U R A C J A

P owstał w roku 2020 – jubileu-
szowym roku 100-lecia wyda-
rzeń, jakimi były zaślubiny Polski 

z morzem i pierwszy pełnomorski rejs 
gen. Józefa Hallera pod polską banderą 
na kutrze „Gwiazda Morza”.

Mural stał się jednym z wielu symboli 
miasta, przypominającym o początkach 
powstania dzisiejszego Władysławowa, 
doniosłych wydarzeniach sprzed wieku, 
a także o dynamicznym jego rozwoju.

Po wielu tygodniach niełatwej pra-
cy artystów na zachodnim falochronie 
portu rybackiego we Władysławowie 
doczekaliśmy się upragnionego finału, 

czyli odsłonięcia muralu. Odsłonięcie, ze 
względu na obowiązujące w czasie pan-
demii obostrzenia, odbyło się w formie 
wirtualnego spaceru. Premiera filmu in-
augurującego mural możliwa była do 
obejrzenia na profilu facebook.com/wla-
dyslawowoofficial 11 listopada o godz. 
11.00 i cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem.

W tym niezwykłym spacerze wzdłuż 
nowo powstałego muralu udział wzię-
li burmistrz Roman Kużel, przewodnik 
miejski Brunon Grabowski oraz miłośnik 
historii Roman Kużel senior. Panowie 
wzbogacili film interesującymi informa-

cjami i ciekawostkami z okresu powsta-
nia Władysławowa, aż po czasy obecne.

Wirtualną inaugurację obejrzeć moż-
na było także na platformie YouTube.

Otwarcie muralu wiązało się nie 
tylko z wirtualnym spacerem, lecz 
również z dostępnością nowej strony: 
historiawmorzu.wladyslawowo.pl, do 
której odwiedzenia serdecznie Państwa 
zachęcamy. Strona prezentuje mural 
wraz z opisem poszczególnych obrazów, 
wspomniany wyżej spacer oraz wiele 
innych informacji i zdjęć z etapów jego 
powstawania.

W obecnym czasie, gdy tylko dopisuje 
nam zdrowie i pogoda, polecamy space-
ry w terenie szlakiem historii w morzu 
rozpoczętej...

Fot. arch. UM Władysławowo

Fot. arch. UM Władysławowo

Fot. arch. UM Władysławowo
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W Szczecinie powstaje 
nowoczesny kompleks 

piłkarski
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Szczecinie naznaczona 

jest trwającą od wielu lat dyskusją o formie, ostatecznym 
kształcie, jak i lokalizacji obiektu będącego dla wielu 

szczecinian symbolem sportowego i nowoczesnego miasta. 
Dziś, kiedy proces inwestycyjny jest już mocno zaawansowany, 

można śmiało powiedzieć, że w stolicy Pomorza Zachodniego 
powstaje jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu 

w skali całego kraju.

K O S Z T E M  P O N A D  3 6 0  M L N  Z Ł

H istoria Stadionu Miejskiego 
w Szczecinie, na którym swo-
je mecze rozgrywa klub Pogoń 

Szczecin, sięga początków ubiegłego 
wieku. Obiekt ten powstał w miejscu 
dawnej żwirowni, która została prze-
robiona na boisko piłkarskie. Podczas 
II wojny światowej został zburzony 
i odbudowany dopiero w 1949 roku. 
Przez wiele kolejnych lat obiekt był 
modernizowany, jednak z upływem 
czasu jego funkcjonalność przestała 
być wystarczająca.

Kiedy zaczęto rozważać koncepcję 
budowy nowego obiektu, zwrócono się 

w stronę tradycji i wybrano lokalizację, 
w której znajdował się ówczesny sta-
dion. Położenie w naturalnej niecce, 
na której zboczach zbudowane zostały 
trybuny w kształcie nieregularnej pod-
kowy, dawało możliwość ograniczenia 
kosztów budowy przy zachowaniu 
wszystkich funkcjonalności przyszłego 
obiektu. Po wielu miesiącach uzgodnień, 
zdecydowano się ostatecznie na prze-
budowę, choć tak naprawdę w miejscu 
dawnego stadionu powstaje zupełnie 
nowy obiekt. To, co najbardziej rzuca 
się w oczy w stosunku do pierwotnej 
konstrukcji, to dobudowanie zupełnie 
nowej, wschodniej trybuny stadionu.

Zakres realizowanej aktualnie inwe-
stycji jest bardzo duży. Stadion to prze-
de wszystkim cztery nowe zadaszone 
trybuny, z czego dwie położone są na 
skarpie. Obiekt pomieści ponad 20 tys. 
kibiców. W dobudowanej czwartej 
trybunie, tzw. wschodniej, znajdą się 
restauracja, fanshop z kawiarenką oraz 
w przyszłości muzeum Pogoni. Trybu-
na północna pomieści szatnie piłka-
rzy, pomieszczenia dla dziennikarzy, 
pomieszczenia odnowy biologicznej, 
sale konferencyjne, pomieszczenia tre-
nerów i przedstawicieli PZPN oraz loże 
VIP, a także pomieszczenia techniczne. 
W ramach prac przebudowana została 
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płyta głównego boiska. Boisko zostało 
przesunięte bliżej trybuny zachodniej. 
Jest ono wykonane z nawierzchni hy-
brydowej i wyposażone w system pod-
grzewania i nawadniania. Przebudowa 
Stadionu Miejskiego to także budowa 
nowoczesnego kompleksu treningowo-
-szkoleniowego. Oprócz budynku cen-
trum szkolenia dzieci i młodzieży, wo-
kół stadionu znajdować się będzie pięć 
dodatkowych boisk. Dwa z tych boisk 
będą dodatkowo wyposażone. Jed-
no z mniejszą trybuną, a drugie z halą 
pneumatyczną, dzięki czemu możliwe 
będzie prowadzenie treningów pomi-
mo złej pogody.

Aktualnie dobiega końca I etap in-
westycji. Gotowe są trybuny północna 
i zachodnia. Trwa wykańczanie pawi-
lonów gastronomiczno-usługowych 
na koronie stadionu. Realizowane są 
prace wykończeniowe przy zagospo-
darowaniu terenu (budowie parkingu, 
chodników, dróg dojazdowych). Do-
biegają końca prace w powstającym 
kompleksie treningowym. Realizowane 
są roboty wykończeniowe budynku 
CSDiM, gotowa jest część dodatko-
wych boisk. Jednocześnie realizowa-
ny jest już II etap prac. Trwa budowa 
trybuny wschodniej. Konstrukcja żel-
betowa obiektu jest prawie gotowa. 
Brakuje kilku dolnych rzędów trybun. 
Trwa montaż stalowej konstrukcji za-
daszenia. Z kolei od demontażu starych 
krzesełek rozpoczęły się prace przy bu-
dowie trybuny północnej.

Koszt inwestycji to ponad 362 mln zł. 
Na realizację inwestycji miasto Szczecin 
otrzymało 93,5 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto 
budowa centrum szkolenia dzieci i mło-
dzieży objęta jest dofinansowaniem 
z Ministerstwa Sportu w wysokości 
30 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest Konsor-
cjum: Stadion Szczecin Korporacja Bu-
dowlana DORACO Sp. z o.o. Sp. J. Nadzór 
nad realizacją sprawuje spółka Szczeciń-
skie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Finał 
prac w 2022 roku.

S Z C Z E C I Ń S K I E  I N W E S T YC J E 
M I E J S K I E
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Mielno 
inwestycjami stoi

Podczas 
XVIII Samorządowego 

Forum Kapitału 
i Finansów w Katowicach 

zaprezentowano wyniki 
przygotowanego przez 

czasopismo „Wspólnota” 
rankingu pt. „Liderzy 

samorządowych inwestycji 
2017-2019”. To kolejna edycja 

opracowania powstałego 
z inicjatywy prof. Pawła 

Swianiewicza. 

L I D E R  W Ś R Ó D  N A J L E P S Z Y C H  S A M O R Z Ą D Ó W

R anking według autorów jest 
obiektywnym źródłem informa-
cji o stanie polskich samorządów, 

ponieważ uwzględnia całość wydat-
ków majątkowych poniesionych w cią-
gu trzech lat. W ten sposób unika się 
chwilowych wahań, które szczególnie 
widoczne są w mniejszych jednost-
kach charakteryzujących się znaczną 
cyklicznością wskaźnika wydatków in-
westycyjnych. Zgodnie z opinią wielu 
specjalistów opracowanie „Wspólno-
ty” to od wielu lat jedno z najbardziej 
przejrzystych i obiektywnych zestawień 
w tematyce samorządowych wydatków 
majątkowych.

Ranking podzielony jest na katego-
rie: województw, miast wojewódzkich, 
miast na prawach powiatu, miast po-
wiatowych, powiatów, gmin wiejskich 

oraz pozostałych miast, wśród których 
kolejny raz wyróżnione zostało Mielno. 
Kwota średnich wydatków inwesty-
cyjnych per capita w latach 2017-2019 
na poziomie 2341,20 zł uplasowała 
samorząd na 8. miejscu. To bardzo 
wysoka pozycja, szczególnie jeśli weź-
mie się pod uwagę, że w tej kategorii 

znalazło się aż 500 miast. Władze 
Mielna od dawna powtarzają, że jeśli 
samorząd ma być konkurencyjny, to 
inwestycje powinny być priorytetem. 
Jak widać, nie jest to tylko pusty slo-
gan, gdyż w ostatnich latach nakłady 
na wydatki majątkowe utrzymywa-
no na wysokim poziomie. W latach 

Źródło: Liderzy inwestycji: Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019,  
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/Ranking_Nr_20-2020_Inwestycje_ JST.pdf?fbclid=IwAR2ZHT6pcs898TYY-dhWen5
OyZ3otlpwmuaV8Vta2fGinZQK2ztPqQIdMDc, dostęp 30.10.2020.

2015-2017 2016-2018 2017-2019 Miasto Województwo
Średnie wydatki inwestycyjne  

per capita 2017-2019 (w zł)

2 1 1 Krynica Morska pomorskie 7103,48

10 2 2 Świeradów-Zdrój dolnośląskie 5209,51

4 3 3 Karpacz dolnośląskie 3840,94

3 87 4 Uniejów łódzkie 3350,11

15 5 5 Łeba pomorskie 3104,80

36 11 6 Rzgów łódzkie 2921,03

1 4 7 Dziwnów zachodniopomorskie 2535,70

7 7 8 Mielno zachodniopomorskie 2341,20

17 6 9 Chodecz kujawsko-pomorskie 2220,85

433 26 10 Łęknica lubuskie 2161,93

Fot. Tymur Hordiienko
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Podpisano umowę  
na zakup żaglówek

W ciągu najbliższych miesięcy do Błotnika mają trafić nowe 
łodzie, które zostaną zakupione w ramach wojewódzkiego 
projektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie zaślubin Polski 

z morzem”. W listopadzie podpisano umowę z firmą, 
która dostarczy nowe łodzie.

W projekcie zainicjowanym przez 
samorząd województwa po-
morskiego uczestniczą 23 gmi-

ny. W tym gronie nie mogło zabraknąć 
gminy Cedry Wielkie.

– Łodzie miały trafić do Błotnika znacz-
nie wcześniej, ale w tym roku wszystkie 
działania przebiegają w nietypowy spo-
sób. Można powiedzieć, że pandemia 
wszystko wywróciła do góry nogami. 
Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. 
10 łodzi zasili naszą obecną flotę, a będą 
z nich korzystać młodzi adepci żeglarstwa, 
których w naszej gminie nie brakuje – ko-
mentuje wójt Janusz Goliński.

Liderem projektu jest gmina Pruszcz 
Gdański. Do przetargu, który wyłonił do-
stawcę łodzi, stanęły trzy podmioty.

2008-2018 na inwestycje przeznaczo-
no prawie 110 mln zł, co w odniesieniu 
do niespełna 5 tys. mieszkańców robi 
wrażenie. Przekłada się to też na kon-
kurencyjność gminy, do której każdego 
roku przyjeżdżają tysiące turystów. Po-
dobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi 
o inwestorów chętnie lokujących swój 
kapitał w samorządzie.

Czy istnieje przepis na sukces Miel-
na? Z pewnością zarządzanie finansami 
gmin czy miast jest bardzo trudne, ale 
istnieje niekwestionowana podstawa, 
jaką jest prowadzenie racjonalnej poli-
tyki pieniężnej. Na tej podstawie można 
kreować politykę inwestycyjną zarówno 

– Zwycięzca przetargu powinien do-
starczyć nowe łodzie w ciągu 12 miesięcy 
od podpisania umowy. Jestem jednak prze-
konany, że ten czas będzie znacznie krótszy. 

w perspektywie wieloletniej, jak i krót-
kookresowej. – Tak naprawdę każda na-
sza inwestycja poprzedzona jest wnikli-
wą analizą. Badamy, czy aby na pewno 
wydatek jest niezbędny i zgodny z naszą 
wizją czy strategią rozwoju. Przy okazji 
zawsze szukamy oszczędności, przez 
co często potrafimy zauważyć pewne 
elementy, które można zrobić efektyw-
niej i zwyczajnie taniej. Nie udałoby się 
to bez świetnego zespołu specjalistów 
z różnych dziedzin, co staram się za każ-
dym razem podkreślać – komentuje 
Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna. 
Wysokie pozycje samorządu w rankin-
gach poświęconych finansom stają się 

Wierzę, że w nowym sezonie żeglarskim 
łodzie będą już w Błotniku – dodaje Łukasz 
Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu w Cedrach Wielkich.

już pewnym zwyczajem, ale władze do-
skonale zdają sobie sprawę, że aby tego 
dokonać, potrzebna jest świetna współ-
praca i symbioza gminy z mieszkańcami 
oraz przedsiębiorcami. – Bycie liderem 
zobowiązuje. Wysokie miejsca w rankin-
gach to zbiorowy sukces. To efekt pracy 
ludzi z pasją, z doświadczeniem, ludzi 
odważnych, kreatywnych i walecznych. 
Właśnie tacy ludzie mieszkają, żyją, 
pracują, a także tworzą małe miasto 
Mielno. Moje Mielno w mojej wspania-
łej gminie. Dziękuje Wam wszystkim, 
ponieważ to również Wasza nagroda. 
To nasz wspólny sukces – dodaje Olga 
Roszak-Pezała.

2 3  G M I N Y  –  1 0 0  Ł O D Z I

Wójt Janusz Goliński i marszałek 
Mieczysław Struk
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Gala finałowa  
„Altruiści” – bohaterowie 

pandemii 2020
Gala „Altruiści” – ukłon dla bohaterów czasu pandemii, odbyła 

się w piątek, 9 października 2020 r. Gala dla ludzi, którzy 
w swoim działaniu nie widzą niczego nadzwyczajnego, ale to 

właśnie oni przystąpili do działania wtedy, kiedy inni zamykali 
się w swoich domach, do maksimum ograniczali kontakty. 

F U N D A C J A  S A P E R E  A U D E

G ala inna niż wszystkie, jakie do-
tychczas organizowaliśmy. Gala 
w pełnym reżimie sanitarnym. 

Gala, której scenariusz to właściwie nie-
ustanne zmiany. Co kilka minut, a nawet 
sekund przed jej rozpoczęciem. Gala, 
która po raz pierwszy miała ogranicze-
nie co do liczby uczestników. Gala bez 
wspólnego zdjęcia, ale udało się.

Patronami gali byli posłanka Hen-
ryka Krzywonos-Strycharska, senator 
Sławomir Rybicki oraz poseł Ma-
rek Rutka. Gali patronował również 
Związek Miast i Gmin Morskich, który 
przygotował nagrody specjalne dla 
„Altruistów”, a który reprezentowali 
członek Zarządu Jarosław Kłodziński 
oraz dyrektor Biura Marcin Makowski. 
Oprócz patronów galę zaszczycili swo-
ją obecnością lub za pośrednictwem 
swoich przedstawicieli: europosłanka 
Magdalena Adamowicz, posłanka Bar-
bara Nowacka, członek Rady ECS Jan 
Kozłowski, prezes Instytutu Lecha Wa-
łęsy Adam Domiński, Hotele Polskie – 
Aleksandra Dudek, sanatorium MSWiA 
Sopot – Agnieszka Kowalczyk, Paweł 
Tomaszewski, dyrektorzy biur senato-
rów i posłów: Grzegorz Kuleta, Paweł 
Piasecki, Paweł Wojnowski, Grzegorz 
Zamek-Gliszczyński. Sponsorami na-
gród oprócz patronów gali byli Mag-
dalena Adamowicz, Barbara Nowacka, 
Kazimierz Plocke oraz burmistrz Helu 
Mirosław Wądołowski. Galę koncerto-
wo prowadziła, dosłownie i w przenoś-
ni, Kinga Włodarkiewicz.

Uroczystość rozpoczęły wystąpienia 
patronów lub ich przedstawicieli. Jesz-
cze przed wręczeniem wyróżnień poin-
formowałem o przyznaniu przez moją 
Fundację Sapere Aude tytułu Mecena-
sa Rozwoju Młodzieży prezydentowi 
Lechowi Wałęsie.

Nagrodzeni otrzymali specjalne statu-
etki, dyplomy, zestawy rzeczowe, plecaki, 
zaproszenia na rejs na pokładzie STS „Ge-
nerał Zaruski” oraz tradycyjnie już jak za-
wsze podczas naszych gali czerwone róże. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Iwona 
Stankiewicz, Bożena Andryskowska, Be-
ata Jeka, Emilian i Julian Sępińscy, Maria 
Garda, Agata Garda, Mirosława Dawi-
dowska, Krystyna Cichoń, Jan Piotrowicz 
i Halina Piotrowicz, Ryszard Groenwald, 
Mariusz Sowiński, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Helu, Natalia Bajcarz, Marta Ha-
mulczuk, Marcin Chrzanowski, Agnieszka 
Klein, Kasia Jabłońska, Andrzej Śliwiński, 
Hanna Duchnowska.

Na zakończenie Kinga Włodarkiewicz 
sprawiła wszystkim miłą niespodzian-
kę – wystąpiła z minirecitalem. Gorące 
oklaski były wyrazem wielkich podzię-
kowań Kindze Włodarkiewicz.

Pragnę w tym miejscu serdecznie po-
dziękować (jak zawsze) burmistrz Pucka 
Hannie Pruchniewskiej za udostępnienie 
pięknej sali Ratusza w Pucku, sekretarz 
miasta Agnieszce Siebert za pomoc me-
rytoryczną. Specjalne podziękowanie 
kieruję do Tomasza Kopoczyńskiego oraz 
Agnieszki Kowalczyk. Za organizację na-
głośnienia dziękuję Jackowi Pawlakowi.

M A R E K  C H R O Ń
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Wyzwania i ograniczenia 
dla rozwoju turystyki 

żeglarskiej
W lutym 2020 roku w Marinie Pogoń w Szczecinie odbyło się spotkanie pracowników 

i operatorów marin działających w województwie zachodniopomorskim. Spotkanie 
zorganizowane było przez Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalną Organizację 
Turystyczną Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w ramach projektu South Coast 

Baltic. Podczas spotkania wśród uczestników przeprowadzono ankietę dotyczącą opinii 
pracowników marin na temat wyzwań i ograniczeń dla rozwoju turystyki żeglarskiej 

w regionie. Ankieta przygotowana została przez zespół Akademii Morskiej w Szczecinie 
w składzie dr inż. Aleksandra Łapko, dr inż. Ewa Hącia oraz dr inż. Roma Wójcikiewicz.

S O U T H  C O A S T  B A L T I C

W grupie wyzwań związanych 
z infrastrukturą ankietowani 
zwrócili uwagę na konieczność 

rozbudowy marin (np. miejsca do wo-
dowania, stacje paliw, baza noclegowa), 
zwiększenia liczby miejsc postojowych 
dla gości i rezydentów, zwiększenia 
liczby miejsc do zimowania jednostek 
oraz wyposażenia marin w urządzenia 
(np. dźwigi, sprzęt pomocy przedme-
dycznej). Zwrócono również uwagę 
na ograniczenia terenowe występujące 
w niektórych marinach uniemożliwiają-
ce ich rozbudowę. Ankietowani zwrócili 
również uwagę na zbyt małe prześwity 
pod mostami, np. na Odrze, zbyt małą 
głębokość dróg wodnych (zalew, rze-
ki) oraz problemy z odbiorem ścieków 
w niektórych marinach.

W grupie wyzwań związanych z or-
ganizacją ankietowani zwrócili uwagę 
na brak aplikacji/programu z informa-
cjami o wolnych miejscach postojowych, 
potrzebę promocji polskich marin wśród 

zagranicznych żeglarzy oraz potrzebę 
popularyzacji turystyki żeglarskiej wśród 
ludzi młodych. Wśród wyzwań organi-
zacyjnych znalazły się również potrzeby 
podwyższania kwalifikacji pracowników 
obsługujących mariny oraz potrzeba ca-
łodobowej obsługi zarządczej.

Ankietowani pytani byli również 
o propozycje rozwiązań obecnych ogra-
niczeń dla rozwoju turystyki żeglarskiej 
w swoim regionie oraz czynniki sprzy-
jające rozwojowi turystyki żeglarskiej. 
Według operatorów portów jachtowych 
z województwa zachodniopomorskiego 
rozwiązaniem mogłaby być lepsza pro-
mocja, reklama i informacja związana 
z turystyką żeglarską w regionie, od-
powiednie projekty regionalne współ-
finansowane w ramach PPP i środków 
unijnych oraz pogłębienie dróg wodnych 
(Orli Przesmyk, 12-m prześwit do Berli-
na, udrożnienie Międzyodrza). Wśród 
czynników sprzyjających rozwojowi tu-
rystyki żeglarskiej ankietowani wymie-

nili przede wszystkim wzrost zamoż-
ności społeczeństwa, który determinuje 
rozwój turystyki żeglarskiej oraz walory 
krajobrazowe i środowiskowe regionu, 
w tym atrakcje turystyczne.

Operatorzy portów jachtowych z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego wy-
powiadali się również na temat lokalne-
go rynku czarterów. Kwestie te uznano 
za istotne ze względu na to, że czarter 
jachtu to najprostszy sposób na pozyska-
nie jednostki do pływania. Ankietowani 
wypowiadali się na temat ograniczeń 
dla funkcjonowania firm czarterowych, 
czynników sprzyjających oraz wyzwań.

Za podstawowe ograniczenia uzna-
no: wysokie koszty wejścia na rynek 
wiążące się z koniecznością zakupu 
jednostek, niewystarczający popyt oraz 
wysokie koszty działalności związane 
z postojem jednostek i ich ubezpiecze-
niem, a także skomplikowane proce-
dury prawne wiążące się z rejestracją 
takiej działalności.

SOUTH COAST BALTIC
Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network; 
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Wyzwania i ograniczenia  
dla rozwoju turystyki żeglarskiej

Za czynniki sprzyjające uznano: coraz 
lepszą infrastrukturę portów jachtowych 
oraz budowę nowych obiektów, rosną-
ce zainteresowanie turystyką żeglarską 
oraz atrakcyjne akweny województwa 
zachodniopomorskiego.

Według ankietowanych wyzwania dla 
firm czarterowych, to przede wszystkim: 
odpowiednia reklama i promocja usług, 
która pozwoli na dotarcie do szerokiego 
grona odbiorców i pozyskanie nowych 
klientów, pozyskiwanie źródeł finanso-
wania zakupu jednostek pozwalających 
na rozpoczęcie działalności, profesjo-
nalizacja usług wychodząca naprzeciw 
rosnącym potrzebom klientów.

Ankietowani pytani byli również 
o to, z jakimi problemami borykają się 
na co dzień. Niemal wszyscy wskazy-
wali, że jednym z głównych czynników 

utrudniających działalność są wysokie 
koszty mediów (prądu, wody) i odbio-
ru odpadów oraz wciąż rosnące kosz-
ty pracownicze. Operatorzy zwracali 
również uwagę na to, że świadomość 
społeczna dotycząca walorów nau-
tycznych województwa, jak również 
możliwości uprawiania żeglarstwa jest 
wciąż niska. Pojawiała się również opi-
nia, że działalność operatorów utrud-
nia zaśmiecanie wód, które zmniejsza 
atrakcyjność akwenów. Ankietowani 
podkreślali jednocześnie, że popyt na 
miejsca postojowe (zwłaszcza rezy-
denckie) przewyższa ich możliwości.

Obserwując trendy rynkowe, opera-
torzy zdefiniowali wyzwania, którym ich 
zdaniem powinni sprostać w najbliższym 
czasie. Są to przede wszystkim: koniecz-
ność dostosowania portów do przyjęcia 

większej liczby jednostek a także zwięk-
szenie zakresu oferowanych usług, po to 
by oferować klientom kompleksową ob-
sługę, której oczekują. W związku z ros-
nącą średnią wieku żeglarzy zwrócono 
również uwagę na konieczność dostoso-
wania infrastruktury portów do potrzeb 
osób starszych i niepełnosprawnych.

Za optymistyczne należy uznać in-
formacje pozyskane od operatorów 
odnośnie zmian w ich portach, które 
zaszły w ciągu ostatnich 5 lat. Wszyscy 
ankietowani wymieniali duże inwesty-
cje infrastrukturalne takie jak budowa 
nowych basenów portowych, nabrzeży 
albo pomostów cumowniczych. Służyły 
one zwiększeniu liczby miejsc postojo-
wych w celu dostosowania do rosnącego 
popytu. Infrastruktura portów została 
również dostosowana do potrzeb osób 
starszych (chodzi o stworzenie specjal-
nych stanowisk ułatwiających cumo-
wanie i korzystanie z usług portowych 
osobom starszym i niepełnosprawnym) 
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oraz uzupełniona o postumenty z wodą 
i prądem. Daje się również zauważyć 
rosnącą dbałość o środowisko, ponieważ 
porty zaopatrywały się w pompy do fe-
kaliów.

Większość portów ma ambitne pla-
ny rozwojowe na najbliższe lata, które 
wiążą się zazwyczaj z powiększaniem 
pojemności portu najczęściej poprzez 
rozbudowę lub budowę nowych base-
nów portowych. Ankietowani deklaro-
wali również, że w ciągu najbliższych 
5 lat porty jachtowe, które reprezentują, 
będą korzystały z odnawialnych źródeł 
energii, po to żeby ograniczyć rosnące 
obecnie koszty energii elektrycznej.

Operatorzy marin z województwa za-
chodniopomorskiego odnieśli się do ocze-
kiwań turystów w zakresie infrastruktury 
i usług świadczonych na terenie portów. 
W ostatnich latach obserwują rosnące 
oczekiwania pod względem infrastruk-
tury, miejsc rekreacyjnych i socjalnych. 
Jednocześnie wskazują, że w odpowiedzi 
na te oczekiwania jakość oferowanych 
usług zdecydowanie się poprawia. In-
frastruktura jest regularnie odnawiana, 
a oferta usług jest stale rozszerzana. 
Zgłaszane braki dotyczą głównie dostępu 
do slipu, dźwigu i stacji paliw.

Zgodnie z przedstawionymi opiniami 
wiek klientów marin jest zróżnicowa-
ny z przewagą osób z przedziału od 50 
do 70 lat; są to przeważnie mężczyźni. 
Pojawiają się także rodziny. Jeszcze 5 lat 
temu klientami byli głównie żeglarze 
z Europy Zachodniej (w większości 
Niemcy, Skandynawowie), a obecnie 
z portów jachtowych korzysta coraz 
więcej Polaków.

Respondenci uważają, że w najbliż-
szych latach nastąpi wzrost liczby od-
wiedzających mariny oraz zwiększenie 
liczby rezydentów obcokrajowców. Poza 
tym może być obserwowany wzrost 
średniego wieku żeglarzy. Wskazano 

także na zwiększającą się popularność 
żeglarstwa w regionie oraz rozwój 
przedsiębiorstw charterowych szczegól-
nie w zakresie jednostek motorowych.

Operatorzy marin zostali zapyta-
ni także o powody, dla których turyści 
powinni wybierać region SCB i w czym 
jest on lepszy od innych. Najczęściej 
wskazywano na niskie ceny w porów-
naniu do marin europejskich, atrakcyjne 
i różnorodne tereny przyrodnicze (w tym 
akweny śródlądowe i morskie) oraz dużą 
liczbę marin zlokalizowanych w niewiel-

kich odległościach tworzących sieć. Poza 
tym wspomniano także o szerokim za-
kresie usług okołojachtowych, rozwija-
jącej się bazie, bliskości do miast i atrak-
cji turystycznych, przyjaznej atmosferze, 
wykwalifikowanym personelu, a także 
obszarze, który może być nowym kie-
runkiem dla wielu żeglarzy. W tym kie-
runku powinny być stosowane działania 
marketingowe, aby region był bardziej 
rozpoznawalny.

M A RTA  C Z A R N E C KA- GA L L AS
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Strategia rozwoju gminy 
– dlaczego to takie ważne?

Gmina Władysławowo rozpoczęła prace nad Strategią Rozwoju Gminy Władysławowo  
do roku 2030. Dlaczego opracowanie tego dokumentu jest tak ważne dla rozwoju gminy?

W E  W Ł A D Y S Ł A W O W I E

S trategia rozwoju to dokument 
będący swego rodzaju podręcz-
nikiem o gminie, przydatnym 

przede wszystkim w codziennej pracy 
urzędników i burmistrza, ale również 
stanowiący ważne źródło informa-
cji dla mieszkańców (obecnych i no-
wych) oraz potencjalnych inwestorów. 
Co ważne, okres obowiązywania 
strategii to zazwyczaj 10 lub 15 lat. 
To znaczy, że jest zdecydowanie dłuż-
szy (dwu- lub trzykrotnie) od czasu 
trwania kadencji władz i rady miasta. 
Jest polityką długofalową i strategicz-
ną, nieskupiającą się tylko na obecnych 
potrzebach, ale również na potrzebach 
przyszłości. Etap diagnozowania prob-
lemów w gminie jest najistotniejszy 
w procesie opracowywania strategii 
rozwoju. Warto na tym etapie oddać 

głos wszystkim grupom odpowiedzial-
nym za rozwój gminy – mieszkańcom, 
przedsiębiorcom, lokalnym grupom 
działania i organizacjom pozarządo-
wym, ale również radnym, sołtysom 
czy pracownikom urzędu.

Dyskusja o problemach społecznych, 
gospodarczych i przestrzennych oraz 
o ich oddziaływaniu na jakość życia 
mieszkańców już na początkowym eta-
pie pozwala na stworzenie dokładnego 
obrazu gminy i identyfikacji bolączek 
oraz miejsc najpilniej potrzebujących 
interwencji.

Kolejnym etapem jest wypracowa-
nie wizji gminy w przyszłości, czyli 
wyznaczenie sobie celów, do których 
chcemy dążyć jako społeczność i spo-
sobów ich osiągnięcia. To określenie, 
czy chcemy być gminą przyjazną dla 

ruchu rowerowego, czy najbardziej za-
leży nam na tworzeniu większej liczby 
miejsc spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież, czy chcemy postawić 
na rozwój całorocznej oferty kultural-
nej, a może widzimy gminę Władysła-
wowo jako ważny punkt na mapie po-
wiatu pod względem rozwoju funkcji 
portowej.

Trzecim etapem jest etap konsulta-
cji, czyli zaprezentowania gotowego 
dokumentu mieszkańcom, władzom 
województwa, partnerom społecznym 
i gospodarczym gminy. To czas dysku-
sji, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia 
i zmiany. Najczęściej odbywa się po-
przez organizację otwartego spotkania 
dla mieszkańców oraz możliwości skła-
dania uwag do dokumentu za pomo-
cą formularza. Moment opracowania 
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Termomodernizacja Ratusza 
Miejskiego we Władysławowie

Najbardziej charakterystyczny budynek we Władysławowie 
– Dom Rybaka – został poddany gruntownej termomodernizacji. W ramach projektu pn. „Kom-

pleksowa modernizacja ener-
getyczna budynków stanowią-

cych własność Gminy Władysławowo” 
oprócz Ratusza wyremontowana zosta-
nie również Szkoła Podstawowa w Ja-
strzębiej Górze oraz budynki „B” i „D” 
Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysła-
wowie. 

Obecnie na ukończeniu jest wymiana 
stolarki okiennej w Ratuszu. Już sama 
wymiana okien spowodowała odświe-
żenie wizerunku budynku. Nowe okna 
mają nawiewniki higrosterowane, 
które zapewnią cyrkulację powietrza 
i wilgotności w pomieszczeniach za-
bytkowego już gmachu. Dla budynku 
Ratusza Miejskiego projekt zakłada 
jeszcze modernizację systemu grzew-
czego, który polega na wymianie węzła 
cieplnego w piwnicy. 

Zarówno wieża, jak i budynek główny 
zostaną w całości ocieplone z zewnątrz. 
A oprócz tego zaizolowane będą stropy 
tarasów nad ogrodem zimowym i pod 
tarasem widokowym wieży, strop ze-
wnętrzny pod pasażem i ogrodem zi-
mowym od zewnątrz. Fundusze na rea-
lizację przedsięwzięcia gmina pozyskała 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, a efekty prac będzie 
można podziwiać pod koniec 2022 roku.

strategii na kolejne 10 lat jest swego 
rodzaju nowym otwarciem – zaczyna-
my od pustej kartki. Możemy pielęgno-
wać dawne cele i kontynuować trady-
cje, lub zacząć zupełnie od początku, 
podjąć nowe wyzwania, odpowiedzieć 
na nowe potrzeby czy rozwiązać do tej 
pory nieznane problemy. Tym bardziej 
zachęcamy do aktywnego udziału 
w opracowywaniu tego dokumentu. To 
on będzie wyznaczał kierunek rozwoju 
Władysławowa. To on określi podejście 
do turystyki, zieleni, transportu czy 

rozwoju portu. Wskaże kluczowe do re-
alizacji inwestycje i umożliwi uzyskanie 
na nie dofinansowania ze środków cen-
tralnych (rządowych) lub pochodzą-
cych z Unii Europejskiej. To jest właśnie 
odpowiedni moment, aby zabrać głos 
w sprawie najbliższej okolicy, w spra-
wie miejsca w którym żyjesz i wpływu 
na przyszłość swoją, swoich najbliż-
szych, przyszłych pokoleń.

W proces opracowania strategii 
można zaangażować się w następujący 
sposób:

–  przesyłając swoje przemyślenia, uwa-
gi, opinie na adres strategia@wladys-
lawowo.pl;

–  wypełniając ankietę na temat gminy 
Władysławowo dostępną na stronie 
wladyslawowo.pl, profilu Facebook 
oraz w wersji papierowej w Urzędzie 
Miejskim i u sołtysów. 
Zapraszamy do kontaktu z zespołem 

zajmującym się strategią w Urzędzie 
Gminy Władysławowo pod adresem 
strategia@wladyslawowo.pl.
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Odmieniony kompleks 
rekreacyjny w Ostrowie

Centrum Kultury 
we Władysławowie zrealizowało 

projekt pn. „Modernizacja 
i budowa ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej 

i kulturalnej (sceny oraz 
wielofunkcyjnego boiska) 
w miejscowości Ostrowo” 

w ramach działania 
„Realizacja lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez 
społeczność, w tym koszty 

bieżące i aktywizacja objętego 
Priorytetem 4. Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności 
terytorialnej w ramach realizacji 

Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”.

W E  W Ł A D Y S Ł A W O W I E

Z adanie polegało na zagospoda-
rowaniu miejsca publicznego 
w miejscowości Ostrowo poprzez 

budowę pergoli wraz z podestem sce-
ny, boiska wielofunkcyjnego z urządze-
niami sportowymi (2 bramki do piłki 
ręcznej, piłkochwyt, 2 słupki do koszy-
kówki), ułożeniu nawierzchni utwar-
dzonej z kostki brukowej oraz posa-
dowieniu obiektów małej architektury 
(stołu do gry w szachy i warcaby oraz 
masztu ), a także likwidacji istniejącego 
boiska z kostki betonowej i sceny.

Ogólnym celem operacji było pod-
wyższenie jakości życia mieszkańców, 
integrującego ich z miejscem zamiesz-
kania oraz sprzyjającego rozwojowi 
turystyki. Celem szczegółowym była 
poprawa atrakcyjności osiedleńczej 
i turystycznej, poprzez rozwój oferty 

czasu wolnego, a także rozwijanie in-
nowacyjnej oferty turystycznej w opar-
ciu o kulturowe bogactwo obszaru.

W wyniku realizacji zadania powstało 
boisko wielofunkcyjne, miejsce na og-
nisko oraz nowa scena, na której będą 
mogły odbywać się spektakle, ogniska, 
wystawy i imprezy okolicznościowe 
o tematyce morskiej i historycznej.

Dzięki tym wszystkim projektom 
powstało ogólnodostępne miejsce kul-
tury i sportu, nawiązujące do tradycji 
morskich i rybackich wsi Ostrowo. Cał-
kowity koszt realizacji projektu wyniósł 
582 855,24 zł, w tym wkład funduszy 
europejskich 257 977,47 zł. Operacja 
zrealizowana została w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Rybactwo i Mo-
rze” na lata 2014-2020 przez Północ-
nokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.
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Wypoczynek  
dzieci i młodzieży  

w województwie 
pomorskim

W szkolnych programach wychowania fizycznego 
wycieczkom nadawano odpowiednią rangę, albowiem 

zaliczono je do podstawowego działu tego przedmiotu, 
zwracając przy tym uwagę na odpowiednie pod tym 

względem przygotowanie nauczycieli.

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

W związku z tym sugerowano 
niezbędną współpracę z Pol-
skim Towarzystwem Krajo-

znawczym i Polskim Towarzystwem 
Tatrzańskim oraz innymi organiza-
cjami turystycznymi. Wiadomo, że na 
turystycznej trasie możemy spotkać 
przewodników górskich, wyżynnych, 
nizinnych ale trudno było o prze-
wodnika morskiego. W latach 30. ub. 
wieku organizowano także wyciecz-
ki statkami polskiej floty bałtyckiej 
„Organizacji wycieczek sprzyjało 
wprowadzenie przez Ministerstwo 
Komunikacji 75 proc. zniżki kolejowej 
dla zbiorowych wycieczek szkolnych. 
Między innymi dzięki temu, w 1934 r. 
z gościny szkolnych domów wyciecz-
kowych skorzystało ok. 61 000 ucz-
niów. Najczęstszymi celami wycie-
czek były: Gdynia, Kraków, Warszawa 
i Zakopane.”1

Toruńskie Towarzystwo Opieki nad 
Dziećmi założyło na początku lat dwu-
dziestych Letnisko Morskie im. bł. Ję-
drzeja Boboli. Lokalizacja przypadła 
w niewielkiej willi na gdyńskim brze-
gu południowego Bałtyku. Na kolonie 
przyjeżdżały dzieci chore, niedoży-
wione, z brakiem słońca, świeżego 
powietrza i wody. Gośćmi stalowych 
baraków w Letnisku była młodzież 
szkolna i akademicka z całej Polski. Na 
czterotygodniowych turnusach prze-
bywało jednorazowo około 400 osób. 
Zwracano wtedy uwagę na właści-
wości świeżego powietrza, twierdząc, 
iż „Słońce jest bardzo ważnym czyn-
nikiem sprzyjającym prawidłowemu 
rozwojowi dziecka. Jak wiemy, pro-
mienie słoneczne zapobiegają krzy-
wicy, gdyż ułatwiają wytwarzanie się 
witaminy D, bez której kości stają się 
wiotkie i słabe.”2

Warunki kwaterunkowo-żywie-
niowe były dalekie od warunków pa-
nujących w pobliskich pensjonatach. 
Dzieci mieszkały w powojskowych 
pawilonach, a posiłki były skromne, 
lecz obfite i regularne. Pobyt był sfor-
malizowany odpowiednimi przepisa-
mi i instrukcjami.

„Inst rukcja  dla  koloni i 
letn ich dla  dz ieci  w wieku 
przedszkolnym, szkolnym 
i  młodz ieży”

Art.1. Zadaniem kolonij letnich jest 
udostępnienie dziatwie przedszkolnej, 
szkolnej i młodzieży korzystania w zdro-
wotnych warunkach z leczniczych sił 
przyrody i dobrego odżywiania.

Art.2. Kolonje letnie stosownie do 
niektórych odrębnych cech, dzielą się 
na kolonje lecznicze, kolonje wypo-
czynkowe i półkolonje.

Art.3. Do kolonij letnich powin-
ny być wysyłane przedewszystkiem 
dzieci słabowite, wątłe, źle rozwinięte, 
skrofuliczne, anemiczne i ozdrowieńcy 
po przebytych chorobach. Do kolonij 
nie należy przyjmować dzieci dotknię-
tych chorobami zakaźnemi, z gruźlicą 
otwartą oraz psychicznie upośledzo-
nych. Dzieci powinny być ugrupowane 
odpowiednio do wieku, płci oraz czasu 
pobytu na kolonjach.

Art.4. Kolonje letnie powinny po-
wstawać w miejscowościach zdro-
wych, dobrze wystawionych na słoń-
ce, oddalonych od fabryk, zalesionych 
oraz obficie zaopatrzonych w dobrą 
wodę do picia, w pobliżu rzeki, w któ-
rej wychowankowie mogliby używać 
kąpieli.”3

Korespondencja pomiędzy władza-
mi wojewódzkimi w Toruniu do podle-
głych placówek powiatowych i gmin-
nych była urzędowa.

„Toruń, dnia 8 czerwca 1934 r. Do: 
Panów Komisarza Rządu w Gdyni, Sta-
rostów Powiatowych i Morskiego Pre-
zydentów miast Grudziądza i Torunia.

Powołując się na wydane zarzą-
dzenia w latach poprzednich, w spra-
wie rozciągnięcia nadzoru nad dzieć-
mi i młodzieżą na kolonjach letnich 
– prosi Urząd Wojewódzki również 
w b. roku o szczegółowe zajęcie się 
stanem sanitarnym i wychowaw-
czym dziatwy.

Zadaniem każdej kolonji letniej jest:
1)  urabianie charakteru dziatwy, pod 

względem wychowawczym, ogól-
nym i państwowym,

2)  podniesienie zdrowotności dzieci
3)  przygotowanie dziatwy do dalszych 

trudów nauki, przez lepsze i zdrowe 
odżywianie.
Za Wojewodę: Dr St. Pietraszewski.”4

„Gdynia, dnia 12.VII.1937 r.
Inspekcja kolonii wypoczynkowej 

Pomorskiego T-wa Opieki nad Dziećmi 
w Toruniu.

Kolonia mieści się w Gdyni, w willi 
bł. Andrzeja Boboli, własności T-wa.
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Wypoczynek dzieci i młodzieży  
w województwie pomorskim

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

cel... Zdrowie jest podstawą dobrego 
samopoczucia, jest niezbędnym wa-
runkiem podejmowania wszelkich prac 
oraz pełnej działalności człowieka. Jest 
ono rękojmią długiego życia. Trzeba je 
przeto pielęgnować i chronić.”6

Władze centralne w Warszawie dba-
ły o wypoczynek letni i zimowy dzieci 
nie tylko w Gdyni, ale w górach, nad 
rzekami i jeziorami. Dla specjalnych grup 
rekrutujących się ze szkół średnich orga-
nizowane były rejsy morskie do miast 
bałtyckich, a także wycieczki zagranicz-
ne. Natomiast władza lokalna w Gdyni, 

jaką był Komisarz Rządu, nadzorowała 
poczynania urzędnicze zapewniające 
atrakcyjny pobyt dorosłym wczasowi-
czom i kuracjuszom: „Wraz z rozwojem 
gospodarczym młodego Miasta, jakim 
była przedwojenna Gdynia, rozwijało się 
życie kulturalne. Powstawały pierwsze 
kina, działały teatralne zespoły amator-
skie, chóry i zespoły muzyczne. Kwitło 
także życie literackie, powstawały cza-
sopisma i gazety.”7

W Gdyni na uwagę zasługuje fakt, iż 
w sezonie zimowym Gdynia była do-
skonałym miejscem do zajmowania się 
takimi dyscyplinami jak narciarstwo bie-

ciciele oferowali zaproszonym gościom 
rzadkie trunki, wykwintną kuchnię i wy-
szukane pokazy artystyczne. Taką oka-
zją było: „Otwarcie Domu Kuracyjnego 
w Orłowie. W ub. niedzielę, nastąpiło 
otwarcie romantycznie nad morzem 
położonego lokalu – Domu Kuracyj-
nego. Na otwarcie przybyło dużo gości 
z Orłowa, Gdyni i okolicy. Przy dźwię-
kach orkiestry jazzowej goście bawili się 
ochoczo.”9

W historii Gdyni, do wybuchu II woj-
ny światowej podobnych uroczystości 
związanych z otwieraniem nowych 
lokali rozrywkowych, pensjonatów, 

Fot. archiwum Muzeum Miasta Gdyni

...Na kolonii znajduje się 15 dzie-
ci w wieku szkolnym, chłopców 6 
i dziewczynek 9, stałych wychowan-
ków T-wa. Pomieszczenie składa się z 2 
pokoi sypialnych. Każde dziecko śpi na 
łóżku na sienniku, przykryte kocem.

Odżywienie: śniadanie o 8-mej skła-
da się z mleka i chleba z masłem, drugie 
śniadanie herbata lub maślanka i chleb 
z masłem, obiad składa się z zupy ja-
rzynowej, gotowanej na mięsie i dese-
ru (ogórki lub owoce), podwieczorek 
składa się z kawy i chleba smarowane-
go masłem lub smalcem, kolacja skła-
da się z mleka, chleba z twarogiem lub 
zsiadłego mleka z kartoflami.

Dzieci uprawiają gimnastykę ranną, 
korzystają z kąpieli morskich i wycie-
czek w okolicę.

Kolonia urządzona jest dlatego, by 
dzieciom zakładowym umożliwić lep-
sze dożywienie oraz z punktu wycho-
wawczego, przez poznanie Gdyni. /J. 
Grochocki/.”5

Profesjonalne podejście do zdro-
wia młodego obywatela dawało 
duże nadzieje na powrót do zdrowia 
i pozyskania lepszego samopoczucia. 
Zmiana klimatu, regularne jedzenie, 
aktywność fizyczna w trakcie morskich 
kąpieli i wycieczek krajoznawczych, 
miały sprzyjać poprawie kondycji 
i oddalaniu ryzyka zachorowania. Idea 
ta jest zgodna z poniżej cytowanymi 
słowami: „O tym, że zdrowie jest naj-
większym skarbem człowieka, wiedzą 
wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy sami 
chorowali lub też mieli chorych w swo-
jej rodzinie, wśród przyjaciół lub znajo-
mych. Wraz z chorobą, w domu zjawia 
się mnóstwo kłopotów, trosk, zmar-
twień, a często poważnych nieszczęść, 
znika radość, zadowolenie z życia, 
szczęście rodzinne „Człowiek zdrowy, 
jeżeli tylko ma silną wolę, jeżeli czegoś 
gorąco pragnie, potrafi pokonać wiele 
trudności, aby swe zamierzenia wcie-
lić w życie, aby osiągnąć wyznaczony 

gowe i zjazdowe, saneczkarstwo i że-
glarstwo lodowe. Ważnym elementem 
zdrowia było także zaspokojenie potrzeb 
związanych z psychiką, duchem i seksu-
alnością dorosłego człowieka, dlatego 
twierdzono, że: „...cechą odróżniającą 
miasta portowe od innych miejscowości 
było i jest bujne życie nocne z udziałem 
przyjezdnych gości, a szczególnie ma-
rynarzy, którzy umilają sobie wolne od 
służby godziny w towarzystwie miej-
scowych pań podejrzanej konduity.”8

Wszyscy zainteresowani życiem noc-
nym mieli do dyspozycji bogatą ofertę 
miejsc, które nocą tętniły życiem. Szcze-
gólnie atrakcyjne wydawały się imprezy 
organizowane z tytułu otwarcia nowych 
lokali rozrywkowych. Wówczas właś-
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hoteli czy siedzib i filii firm przemysło-
wo-handlowych były dziesiątki, gdyż 
w Polsce panowała moda na Gdynię i na 
wszystkie tematy związane z polskim 
morzem. Ważnym elementem spraw-
nego i bezpiecznego funkcjonowania 
nowoczesnego miasta i zarazem ku-
rortu wypoczynkowego była dobrze 
przygotowana służba zdrowia i opieka 
społeczna. W okresie międzywojennym 
funkcjonowały na terenie miasta szpita-
le, przychodnie lekarskie i Pogotowie Le-
karskie (potem Pogotowie Ratunkowe). 
Matki z chorymi dziećmi mogły udać się 
do Poradni Dziecięcej, nazywanej przez 
Gdynian Stacją Opieki nad Matką i Dzie-
ckiem. Także profilaktyka zdrowotna 
miała swoje miejsce w życiu miasta, za 

Powstała też Kasa Chorych – instytu-
cja podobna do dzisiejszego Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, której nazwę 
wzięto z dosłownego tłumaczenia nie-
mieckiego „Kranken Kasse”.10

Gdynia to specyficzne miasto obda-
rzone duchem miejsca, który dostatnio 
obdarza rodowitych mieszkańców, ale 
także na przyjezdnych, którzy z tym mia-
stem złączyli swoje życie. Genius loci – to 
także dar dla tych, którzy w Gdyni praco-
wali zawodowo i pomnażali jej dorobek 
dla przyszłych pokoleń. Wielu kuracjuszy, 
którzy będąc raz na brzegu „bożej za-
toczki”, gdy była to tylko wioska rybacka, 
pragnęli powrotu w to miejsce.

Dzięki wizjom rozwoju i związanym 
z nimi możliwymi korzyściami, zbu-

Gdynia to miasto uniwersalne, ot-
warte dla spragnionych ciszy i spo-
koju, a także dla tych, którzy pragną 
korzystać z zasobów krajoznawczych. 
Mieczysław Orłowicz widział w tym 
miejscu duży potencjał krajoznawczy, 
wskazując Gdynię jako znakomitą lo-
kalizację na stację turystyczną: „Otóż 
praca państwowa, nad popieraniem 
ruchu turystycznego, musi objąć:
1.  Otaczanie opieką i popieranie roz-

woju najważniejszych stacji tu-
rystycznych w Polsce, takich jak 
Zakopane, Zawoja, Wisła, Szczaw-
nica, Jaremcze, Ojców...

2.  Stworzenie na polskim brzegu 
morskim; w Kolibkach, Gdyni lub 
Jastarni, wielkiej polskiej nadmor-
skiej miejscowości kąpielowej i stacji 
turystycznej, za pośrednictwem za-
wiązanego w tym celu towarzystwa 
akcyjnego.

3.  Podniesienie na poziom europej-
ski polskich miejscowości kąpielo-
wych”.11

Przesłanie to jest realizowane 
współcześnie, poprzez pracę setek 
ludzi oddanych idei tworzenia nowo-
czesnego, na wskroś europejskiego 
miasta. Gdynia to miasto otwarte 
dla otwartych ludzi, którzy dziś reali-
zują wczorajsze marzenia.

D R  JA R O S Ł AW  K Ł O D Z I Ń S K I

pośrednictwem Państwowego Zakładu 
Higieny utworzonego w 1931 roku, któ-
ry jeszcze przed II wojną światową został 
przekształcony w Instytut Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej. Opieka zdrowotna 
w początkach lat dwudziestych miała 
charakter prywatnej odpłatnej usługi, 
wkrótce jednak zaczęły działać przepisy 
o swego rodzaju formie ubezpieczenia, 
na wypadek choroby. Wprawdzie zaraz 
po odzyskaniu niepodległości opierały 
się one jeszcze na przepisach z okresu 
zaboru pruskiego, jednak wydano je po 
polsku i przystosowano do naszych wa-
runków, odpowiednio je modyfikując. 

dowano nowoczesny na europejskim 
poziomie Kurhaus, który stał się zaląż-
kiem miasta, na europejskim poziomie, 
porównywalnego z najlepiej zorgani-
zowanymi aglomeracjami.

W tym rozwoju pamiętano o stwo-
rzeniu dogodnych miejsc do wypo-
czynku, odnawiania sił psychofizycz-
nych. Warunki naturalne, jakimi były 
klimat, ukształtowanie terenu, znaczna 
ilość lasów i przede wszystkim czysta 
woda, stworzyły podwaliny miejsco-
wości uzdrowiskowej, bardzo chętnie 
odwiedzanej przez kuracjuszy latem, 
ale też i zimą.

Fot. archiwum Muzeum Miasta Gdyni

1  J. Gaj, Zarys historii turystyki w Polsce, 
Warszawa 2003, str. 61

2  R. Trześniowski, Zdrowe i sprawne dziecko, 
Warszawa 1958, str. 9

3  Archiwum Państwowe w Toruniu sygn. akt:  
A. MTD 3861/ str. 83

4  Archiwum Państwowe w Toruniu sygn. akt:  
A. MTD 3861/ str. 349

5  Archiwum Państwowe w Toruniu sygn. akt:  
A. MTD 3863/ str.126

6  R. Trześniowski, Zdrowe i sprawne dziecko, 
Warszawa 1958, str. 3

7  I. Pawlik I., S. Kudławiec, Mała historia Gdyni, 
Gdynia 2008, str. 71

8  K. Małkowski,, Bedeker Gdyński, Gdańsk 2001, 
str. 374

9  Dziennik Gdyński 18.05.1938, [w:] M. 
Sokołowska, Gdynia w gazetach przed 75 lat, 
Gdynia 2001, str. 56

10  E. Biadała, Opieka zdrowotna w Gdyni, 
przed 1939 rokiem, [w:] Rocznik gdyński 
nr 13, Gdynia 1998, str. 73

11  M. Orłowicz, Moje wspomnienia turystyczne, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, 
str. 563-564
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W pandemii też trzeba 
mówić o środowisku

Czym jest Europejski Zielony Ład? Jak zielono-błękitna infrastruktura może powstrzymać 
klimatyczną katastrofę? Do czego prowadzi recykling organiczny i kiedy realnie gminy 

osiągną wymagane poziomy odzysku? Na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy 
czwartego Pomorskiego Eko Forum, w transmisji na żywo ze studia nagraniowego 

w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym AmberExpo w Gdańsku.

P O M O R S K I E  E K O  F O R U M

Czas pandemii nikogo nie oszczę-
dził. Wiele imprez odwoływano, prze-
kładano, zawieszano. Decyzja o organi-
zacji Pomorskiego Eko Forum zapadła 
w momencie, gdy Gdańsk był jeszcze 
w strefie żółtej. Kiedy Gdańsk znalazł 
się w strefie czerwonej, wiadomo było, 
że organizacja wydarzenia na miejscu 
jest niemożliwa. Jeśli Pomorskie Eko 
Forum miało się odbyć, to musiało być 
przeniesione w całości do świata wir-
tualnego. Czy organizatorzy podołali?

– Dziś wiemy, że decyzja o orga-
nizacji PEF 2020 online była najlepszą 
decyzją, jaką mogliśmy podjąć – pod-
sumowuje Agnieszka Orłowska, or-
ganizatorka wydarzenia. – Na forum 
zarejestrowało się ponad 200 osób! 
Statystyki oglądalności napływają i są 
imponujące. Najwyraźniej samorzą-
dowcy nie mają problemu z nowymi 
technologiami, a udział w konferencji 
online jest równie atrakcyjny jak w jej 
tradycyjnej odsłonie. Cieszę się, że uda-
ła nam się również dyskusja na czacie, 
dzięki czemu ekorozmowy z eksper-
tami spełniły oczekiwania widzów, 
bo oparte były na zadanych przez nich 
pytaniach.

Forum otworzył Piotr Grzelak, za-
stępca prezydenta Gdańska. – Dzisiaj 
moglibyśmy rozpocząć od westchnie-
nia, to był dla nas samorządowców 
trudny rok. Rok, w którym musieliśmy 
się mierzyć z ograniczonymi dochoda-
mi, a przede wszystkim musieliśmy się 
mierzyć z sytuacją sanitarną w naszych 
gminach. Chciałbym podziękować or-
ganizatorom za konsekwencję, za to, 
że po raz kolejny możemy się spotkać 

i porozmawiać o doświadczeniach 
i problemach w zakresie środowiska, 
gospodarki odpadami i spraw komu-
nalnych, które w pandemii nie zniknęły.

Forum podzielono na 3 panele te-
matyczne: Gminy w obliczu zmian kli-
matycznych, Gospodarowanie odpada-
mi w gminach i Dobre praktyki. Każdy 
panel podsumowywały ekorozmowy 
– przestrzeń dyskusyjna z interaktyw-
nym udziałem widzów.

W pierwszym panelu rozmawiano 
o gospodarowaniu wodą i jakości po-
wietrza.

Europejski Zielony Ład to zdaniem 
Piotra Borawskiego, zastępcy pre-
zydenta Gdańska, zmiana myślenia 
w Europie. – To zmiana, która chcie-
libyśmy, aby przeszła na każdy szcze-
bel – stwierdził Borawski. – Zarówno 

rozwiązań administracyjnych, myślenia 
biznesowego, jak i naszych nawyków, 
byśmy dokonywali wyborów kon-
sumpcyjnych świadomie i z troską 
o środowisko, w którym żyjemy. Zmia-
na klimatu i degradacja środowiska 
stanowią zagrożenie dla Europy i reszty 
świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, 
potrzebujemy nowej strategii. Euro-
pejski Zielony Ład jest właśnie takim 
planem działania. Planem działania 
na rzecz zrównoważonej gospodarki 
Unii Europejskiej.

Zgodnie z założeniami przedstawio-
nymi na stronie Komisji Europejskiej do 
2050 r. Unia Europejska chce stać się 
kontynentem neutralnym dla klimatu. 
Osiągnięcie tego celu będzie wymaga-
ło działań we wszystkich sektorach na-
szej gospodarki, takich jak inwestycje 

Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska
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w technologie przyjazne środowisku, 
wspieranie innowacji przemysłowych, 
wprowadzanie czystszych, tańszych 
i zdrowszych form transportu prywat-
nego i publicznego, obniżenie emi-
syjności sektora energii, zapewnienie 
większej efektywności energetycznej 
budynków i współpraca z partnerami 
międzynarodowymi w celu poprawy 
światowych norm środowiskowych.

Z kolei Agnieszka Kowalewska 
z Fundacji Sendzimira, współautorka 
katalogu technicznego „Błękitno-
-zielona infrastruktura dla łagodzenia 
zmian klimatu w miastach”, opo-
wiedziała o rozwiązaniach opartych 
na przyrodzie, które sprawdzają się 
w warunkach miejskich i z powodze-
niem mogą uzupełniać lub zastępo-
wać tradycyjne „szare” rozwiązania, 
równocześnie regulując temperaturę 
powietrza oraz magazynując i oczysz-
czając wodę deszczową.

W kolejnym wystąpieniu prezes 
Gdańskich Wód Ryszard Gajewski 
opowiedział o ustawie o inwesty-
cjach w zakresie przeciwdziałaniu 
suszy i próbował znaleźć odpowiedź 
na pytanie, czy ustawa pomoże samo-
rządom. Przedstawił zarówno zapisy 
zaproponowane przez ustawodawcę, 
jak i stanowiska Unii Metropolii Pol-
skich i Związku Miast Polskich oraz 
Związku Gmin Wiejskich, które jedno-

głośnie wskazują, że zaproponowane 
regulacje nie doprowadzą do realizacji 
celów, a przede wszystkim do upo-
wszechniania działań retencyjnych 
i zatrzymywania wody w środowisku. 
Zdaniem związków przepisy naruszają 
konstytucyjną gwarancję zapewnienia 
samorządom terytorialnym udziału 
w dochodach publicznych adekwat-
nych do zakresu przypadających im 
działań.

Anna Rozkosz z Polskiej Rady Bio-
węgla i Biomasy opowiedziała o isto-
cie i znaczeniu śladu węglowego oraz 
o tym, jaką strategię w tym zakresie 
powinny obrać gminy. Zdaniem A. 
Rozkosz parametryzowanie śladu wę-
glowego może być wykorzystywane 
jako instrument dający możliwości 
planowania działań ochrony klimatu, 
powietrza na poziomie lokalnym w za-
kresie zmniejszania emisji CO

2
. Infor-

macja ta może być szczególnie cenna 
przy aplikowaniu o środki pomocowe 
z Unii Europejskiej lub krajowych i re-
gionalnych funduszy ochrony środowi-
ska. Te instytucje wymagają określenia 
efektu ekologicznego inwestycji, o któ-
rej dofinansowanie ubiega się gmina.

Bardzo ważnym narzędziem, które 
mają gminy, są zamówienia publicz-
ne, w opracowywanych przez gminy 
SIWZ powinny pojawiać się wymogi 
towarów, usług i robót budowlanych, 

których oddziaływanie na środowisko 
w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze 
w porównaniu do towarów, usług i ro-
bót budowlanych o identycznym prze-
znaczeniu, jakie zostałyby zamówione 
w innym przypadku.

Podczas pierwszego panelu rozma-
wiano także o uchwałach marszałka 
województwa pomorskiego w spra-
wie wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa pomorskiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji in-
stalacji, w których następuje spalanie 
paliw, tzw. uchwałach anstysmogo-
wych i wyzwaniach jakie za sobą niosą 
dla samorządów nimi objętych.

Odpowiedzią na zadane w prezen-
tacji Macieja Lorka z Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku pytanie, jakie działa-
nia mają podejmować gminy w celu 
realizacji tych uchwał, było niejako 
wystąpienie Anny Jakób z Gdańskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
A. Jakób przedstawiła projekt realizo-
wany w Tczewie, którego założeniem 
jest transformacja energetyczna mia-
sta i budowa jednostki kogeneracyj-
nej (jednoczesne wytwarzanie ener-
gii elektrycznej i użytkowego ciepła 
w elektrociepłowni).

Druga część forum dotyczyła go-
spodarki odpadami. Rozmawiano 
o planowanych zmianach w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku 
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w gminach, rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta, wymaganych 
poziomach recyklingu, zwiększeniu 
poziomu selektywnej zbiórki i wizji 
optymalizacji gospodarki obiegu za-
mkniętego na przykładzie realizowanej 
spalarni odpadów.

Jako pierwszy głos zabrał Maciej 
Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Kry-
stian Ziemski & Partners, który streścił 
planowane zmiany w ustawie o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach, 
sugerując jednocześnie, że nie ma 
gwarancji, że ustawa zostanie przyjęta 
przez Sejm w tym zakresie, jaki zapro-
ponował ustawodawca, nie wiadomo 
bowiem, co wydarzy się po drugim 
i trzecim czytaniu i co zdecyduje o jej 
zapisach Senat.

Kolejnym wystąpieniem była 
prezentacja Olgi Goitowskiej z UM 
w Gdańsku, która przestawiła stanowi-

sko Unii Metropolii Polskich w zakresie 
rozszerzonej odpowiedzialności pro-
ducenta. Stanowisko to zostało przez 
miasto Gdańsk oficjalnie zaprezento-
wane Jackowi Ozdobie, sekretarzowi 
stanu w Ministerstwie Klimatu. Głów-
nymi postulatami zawartymi w stano-
wisku są: nałożenie większych niż do 
tej pory obowiązków na producentów 
produktów w opakowaniach, dążenie 
do zmiany filozofii wykorzystywa-
nia opakowań w cyklu produkcyjnym 
(ekoprojektowanie), jasne określenie 
dystrybucji pozyskanych z opłaty pro-
duktowej środków.

Starając się odpowiedzieć na pyta-
nie, jakie są realne możliwości osiąg-
nięcia wymaganych poziomów od-
zysku, prezes Zakładu Utylizacyjnego 
w Gdańsku Michał Dzioba wskazał 
kluczowe działania: selektywną zbiór-
kę u źródła (wielkość udziału i jakość), 
rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
biodegradowalnych (recykling orga-
niczny), zwiększenie efektywności 
pracy instalacji MBP, kreowanie zacho-
wań nakierowanych na ograniczenie 
wytwarzania odpadów, realizacja za-
łożeń gospodarki obiegu zamkniętego, 
w tym zwłaszcza ekoprojektowanie 
i system kaucyjny.
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O strukturyzacji projektu, jakim 
jest budowa instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych, opowiedział prezes Portu Czystej 
Energii Sławomir Kiszkurno. – Insta-
lacja, którą budujemy, początkowo 
miała uwzględniać wszystkie gminy 
województwa – zaznaczył Kiszkurno. 
– Zakładaliśmy budowę instalacji na 
frakcję energetyczną, po przetworze-
niu mechanicznym w instalacjach ko-
munalnych, ale docelowo razem z nami 
odważnych było 35 gmin, by takie wy-
zwanie podjąć. Obecnie mamy system 
oparty o 35 gmin i 3 instalacje komu-
nalne: Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, 
który dostarcza większość strumienia 
oraz zakłady zagospodarowania odpa-
dów w Tczewie i Gilwie Małej. Mamy 
podpisane umowy horyzontalne, wy-
konawcze i porozumienia z gminami, 
w oparciu o które wymagany strumień 
odpadów przez okres min. 25 lat będzie 
dostarczany do Portu Czystej Energii.

Podczas Forum zaprezentowano 
także ciekawe projekty, wdrożone 
na terenie Szczecina i Ciechanowa. 
Pierwszy dotyczył Ekoportów, czy-
li sieci punktów selektywnej zbiórki 
odpadów na terenie Szczecina. Dzięki 
dziewięciu sprawnie działającym Eko-
portom Szczecin osiągnął w 2019 r. po-
ziom recyklingu odpadów na poziomie 
49,1% [wymagany w 2020 r. to 50% 
– przyp. red.].

Drugim projektem, który może 
zainspirować inne gminy i ma bezpo-
średni wpływ na wzrost selektywnej 
zbiórki odpadów, jest gospodaro-
wanie odpadami w stylu smart city 
– system indywidualnej segregacji 
odpadów (SISO) w Ciechanowie. 
Wszystkie gospodarstwa domowe 
objęte systemem wyposażone zo-
stały w komplet kodów, dla każdego 
wymaganego rodzaju odpadu, zgod-
nie z wytycznymi Ministerstwa Śro-
dowiska. Otwarcie pojemników moż-
liwe jest jedynie po zeskanowaniu 
kodu, który mieszkaniec przykleja do 
worka z wcześniej posegregowanymi 
odpadami. Po wrzuceniu worka i za-
mknięciu pojemnika, odpady są wa-
żone, a dane o ilości wyrzuconych 
odpadów danej frakcji, są przesyłane 
i zapisywane w systemie centralnym 
SISO. Każde gospodarstwo domowe 
posiada w nim indywidualne konto. 
Zainstalowane w pojemnikach czuj-
niki monitorują w czasie rzeczywi-
stym poziom ich zapełnienia. Jest 
to istotne z punktu widzenia firm 
odbierających odpady i planowania 
przez nie tras pojazdów wywożących 
śmieci.

Pomorskie Eko Forum to oprócz wy-
miany doświadczeń także platforma 
inspiracji. W panelu Dobre praktyki 
Gdańskie Usługi Komunalne zaprezen-
towały akcję „Szturchnij.pl”, w której 

niewielkim koszem i przy zaangażo-
waniu mieszkańców jednego z bloków 
poprawiono estetykę pomieszczenia 
z pojemnikami i tym samym zwiększo-
no ilość i uzyskano lepszą jakość segre-
gowanych odpadów.

Gmina Żukowo natomiast zainspiro-
wała inne gminy ciekawym konkursem 
„Złap wodę deszczową” adresowanym 
do właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenie gminy. Celem konkursu 
było zwrócenie uwagi mieszkańców 
na potrzebę zachowania naturalnego 
obiegu wody w przyrodzie, wykorzy-
stanie wody deszczowej poprzez prak-
tyczny i efektywny sposób jej zagospo-
darowania.

Całe nagranie transmisji na żywo 
oraz prezentacje wygłaszane przez 
ekspertów dostępne są w linku na 
fanpage’u Pomorskiego Eko Forum 
https://www.facebook.com/pomor-
skie.ekoforum.

Partnerem głównym Pomorskiego 
Eko Forum 2020 był Zakład Utyliza-
cyjny w Gdańsku Sp. z o.o., partnera-
mi wspierającymi: Grupa GPEC, Suez 
Północ, Gdańskie Usługi Komunalne 
Sp. z o.o., Port Czystej Energii Sp. z o.o., 
Ekodolina Sp. z o.o., Astaldi, Termo-
meccanica Ecologia, Związek Miast 
i Gmin Morskich.

Do zobaczenia na kolejnej edycji wy-
darzenia w 2021 roku!



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


