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Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru 

przyniesie Państwu spokój i radość.
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świąt Bożego Narodzenia  

żyje własnym pięknem,  

a w nowym roku życzymy Państwu 

dalszych sukcesów, udanych inwestycji  

i wszelkiej pomyślności .
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Obrady LIX Walnego 
Zebrania Delegatów 

Związku Miast i Gmin 
Morskich

23-24 listopada 2022 roku na zamku w Krokowej 
odbyły się obrady LIX Walnego Zebrania Delegatów 

Związku Miast i Gmin Morskich.
P ierwszego dnia wójt gminy Krokowa 

Adam Śliwicki zaprosił wszystkich 
uczestników obrad na wycieczkę, 

podczas której pokazał najciekawsze uro-
ki miejscowości. Goście zwiedzili impo-
nujący obiekt nadmorski – Rybaczówkę 
z wieżą widokową oraz miejsca pamięci 
ofiar II wojny światowej w Piaśnicy. 

Obrady Walnego Zebrania Delegatów 
otworzył prezes Związku Alan Aleksan-
drowicz, dziękując wójtowi za zaprosze-
nie i wycieczkę. Oddał głos gospodarzo-
wi, który oficjalnie powitał wszystkich 
gości i życzył owocnych obrad. 

W programie pierwszego dnia zebra-
nia znalazły się trzy wystąpienia. Z uwa-
gi na niemożność osobistego przyjazdu 
Marcina Skwierawskiego – wicepre-
zydenta Sopotu – połączono się z nim 
poprzez łącze zdalne i temat Uchwały 
Krajobrazowej w Gminach został za-
prezentowany jako pierwszy. Prezydent 
Marcin Skwierawski podzielił się do-
świadczeniami i przedstawił pomysł na 
jej zrealizowanie w Sopocie. 

Partnerstwo publiczno-prywatne 
oraz alternatywne metody finanso-
wania i zarządzania inwestycjami 
w edukacji a także projektach spo-
łecznie użytecznych przedstawił Ka-
mil Stępin – MegaMocni. Dyskusja na 
temat możliwości finansowania tych 
inwestycji z dotacji ożywiła wszystkich 
delegatów i gości, rozmowy kontynuo-
wane były także podczas krótkiej prze-
rwy kawowej. Jako ostatni w tej części 
obrad wystąpił Leszek Pochroń-Fran-
kowski z fundacji Jack Strong, pre-
zentując makietę łódki Jacka Stronga 
„Strażnik Poranka”. Przedstawił zasady 
współpracy z gminami przy odrestau-

rowaniu jednostki, która w przyszłości 
ma posłużyć gminom nadmorskim 
w wychowaniu morskim młodzie-
ży. Pierwszy dzień obrad zakończyła 
uroczysta kolacja wydana przez wójta 
gminy Krokowa Adama Śliwickiego.

Drugi dzień obrad miał charakter sta-
tutowy. Obrady otworzył prezes Związ-
ku Alan Aleksandrowicz, wybrany jed-
nogłośnie na przewodniczącego obrad. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, 
dyrektor Biura Związku Marcin Makowski 

Fot. Sylwia Lament
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przedstawił w imieniu Zarządu Związku 
raport z bieżącej działalności oraz jej 
finansowania w formie prezentacji. Dy-
rektor szczególnie zaakcentował udział 
przedstawicieli Związku w spotkaniu 
Sejmowej Komisji Infrastruktury doty-
czącym opłat za parkowanie w mniej-
szych miejscowościach turystycznych. 
Poinformował również o otrzymanej 
informacji o powstaniu projektu ustawy 
o zmianie Ustawy o drogach wraz z uza-
sadnieniem, który ma zostać niebawem 
procedowany dalej.

Jarosław Kłodziński, członek Zarzą-
du, delegat Gdyni, przekazał informację 
o zrealizowanej w 2022 roku II edycji 
Konkursu wiedzy o morzu, do którego 
zaproszone zostały dzieci ze wszyst-
kich gmin członkowskich trzech wo-
jewództw. Założeniem konkursu było 
organizowanie finałów w różnych mia-
stach członkowskich, i tak finał pierwszej 
edycji odbył się w Gdyni, Gdańsk gościł 
finalistów ubiegłorocznych zmagań, 
kolejny odbędzie się 12 maja 2023 roku 
w Szczecinie. Pomysłodawca konkur-
su Jarosław Kłodziński, zaapelował do 
delegatów o zareklamowanie konkur-
su w swoich miastach i gminach oraz 
o umożliwienie dotarcia do jak najwięk-
szej liczby młodzieży walczącej o laury 
na półfinały i finał zawodów. Związek 
przygotował plakaty informujące o kon-
kursie i przekazał obecnym w celach 
promocyjnych. 

W kolejnym punkcie obrad Marcin 
Makowski poruszył kwestię związaną 
z odrestaurowaniem jednostki Jacka 
Stronga „Strażnik Poranka”. Do uczest-

ników obrad skierował pytanie o moż-
liwość zaangażowania się w realizację 
tego projektu i wsparcie zbiórki środków. 
Przypomniał, że celem całego przedsię-
wzięcia jest udostępnianie łódki dla 
młodzieży w gminach członkowskich.

W nawiązaniu do prezentacji planu 
dochodów i wydatków na 2023 rok, 
M. Makowski podkreślił, że nie udało 
się nie uniknąć negatywnych skutków 
wzrostu inflacji i podniesione zostały 
kwoty m.in. na opłaty eksploatacyjne 
dotyczące siedziby firmy. Dzięki stara-
niom prezesa Zarządu udało się wy-
negocjować podwyżkę na najniższym 
możliwym poziomie. Wzrosły również 
koszty osobowe, co wynika z konieczno-
ści zatrudnienia koordynatora projektów, 

jednak finansowanie tych prac będzie 
pokryte w 100 proc. z budżetów projek-
tów. Dyrektor M. Makowski podkreślił, 
że budżet na przyszły rok zapowiada się 
bardzo imponująco.

Przy braku uwag zebranych delega-
tów do zaprezentowanego planu do-
chodów i wydatków na 2023 rok przy-
stąpiono do głosowania. Uchwała nr 
29/2038/2022 w sprawie przyjęcia pla-
nu dochodów i wydatków na rok 2023 
została przyjęta jednogłośnie.

W wyniku zmian w składzie komisji 
rewizyjnej Związku, zaproponowano 
kandydaturę Doroty Goyke, delegatki 
z Krokowej, na nowego członka komisji. 
W ramach wyborów uzupełniających 
w tajnym głosowaniu podjęto jed-
nogłośnie Uchwałę nr 30/2039/2022 
w sprawie wyboru Doroty Goyke na 
członka komisji rewizyjnej Związku 
Miast i Gmin Morskich. Komisja rewi-
zyjna ukonstytuowała się i nową prze-
wodniczącą komisji rewizyjnej Związku 
została Olga Roszak-Pezała, burmistrz 
Mielna. Dorota Goyke podziękowała de-
legatom za zaufanie.

W ramach wolnych wniosków dele-
gaci zgłaszali swoje obawy z prośbą o in-
terwencje Związku. Andrzej Strzechmiń-
ski, burmistrz Łeby, zauważył, że 
Ministerstwo Infrastruktury nie jest 
zainteresowane rozwojem polskiej ener-
getyki wiatrowej, która dla małych gmin 
nadmorskich jest szansą, a w obecnej Fot. Sylwia Lament

Fot. Media KCK Krokowa
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sytuacji ubiegania się o środki z UE, stała 
się wręcz priorytetem. Dla miejscowości 
z małymi portami byłby to dodatko-
wy bonus w postaci podatków. Rozwój 
specjalistycznych inteligencji na niższym 
szczeblu – w postaci szkół średnich, za-
wodowych – jest dużą szansą dla gmin, 
aby kształcić młodzież w zakresie obsłu-
gi energetyki wiatrowej. Rząd, niestety, 
nie nadąża za potrzebami rzeczywistymi 
rozwoju tej branży i za chwilę będziemy 
musieli korzystać z obsługi fachowców 

Z kolei burmistrz Jastarni Tyberiusz 
Narkowicz, przedstawił problem zwią-
zany z nieuprawnionym składowaniem 
na linii brzegowej w Jastarni sprzętów 
do kitesurfingu i surfingu. Obecnie od-
bywa się to w sposób nieuregulowany 
i dyskryminujący innych użytkowni-
ków plaży. T. Narkowicz wyraził opinię 
o konieczności wprowadzenia przepisu 
zabraniającego uprawiania tych spor-
tów w pasie technicznym. Rzecz w do-
precyzowaniu przepisów zabraniających 

wiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi 
poinformował również, że „Zespół ma-
łych portów” przy Ministerstwie, w któ-
rym uczestniczy Związek, miał odbyć po 
wakacjach spotkanie, jednak nie doszło 
do niego. W tej sytuacji, nie czekając na 
zaproszenie Zespołu, należy pojechać do 
Ministerstwa i przedstawić sytuację ma-
łych portów, w tym utrzymania i pogłę-
biania torów wodnych.

Wojciech Mańkiewicz, delegat, rad-
ny z Cedr Wielkich, reprezentując gminę 
żuławską zasygnalizował, że gminy są 
zakładnikami poprawności politycznej, 
a nie ma woli rozwiązywania lokalnych 
problemów. Przykładem jest kwestia 
chociażby ochrony wału przeciwpo-
wodziowego na terenie Cedr Wielkich. 
Instytucje związane z utrzymaniem 
i ochroną wałów przeciwpowodziowych 
takie jak sanepid, Wody Polskie i RDOŚ 
nie wymieniają się ze sobą informacja-
mi, nie podejmują decyzji na temat m.in. 
odszkodowań. – Jesteśmy przekonani – 
powiedział – że tylko fachowe, niezależ-
ne ekspertyzy mogą nam pomóc w roz-
wiązaniu naszych lokalnych problemów, 
nie zawsze związanych ściśle z gospodar-
ką morską. Dlatego zwrócił się z prośbą 
o kontynuację działań w tym zakresie.

Dyrektor biura Związku w nawiąza-
niu do tej wypowiedzi poinformował, że 
przedstawiciele Związku byli na spotka-
niu z dyrektorem Wydziału Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku Maciejem 
Lorkiem oraz profesorami z Politechniki 
Gdańskiej. Uczelnia jeszcze nie podjęła 
decyzji, czy zająć się tym tematem. Jako 
Związek planujemy zrobić debatę, może 
„jedynek” parlamentarnych, na ten te-
mat tak, aby przypomnieć obiecane 
wzmocnienie wałów oraz opracowanie 
ekspertyzy przez niezależne instytucje 
eksperckie oceniające stopień rzeczy-
wistego niebezpieczeństwa zalania 
terenów żuławskich. Temat ten będzie 
nadal przez Związek monitorowany 
i na kolejne WZD przedstawimy gotowy 
materiał. 

Kolejny wniosek zasługujący na prze-
dyskutowanie w ramach obrad zgłosił 
Kamil Pach, wiceburmistrz Władysławo-

Obrady LIX Walnego Zebrania Delegatów 
Związku Miast i Gmin Morskich

z innych krajów, zamiast dawać zatrud-
nienie naszej młodzieży. W odpowiedzi 
na ten głos Alan Aleksandrowicz, prezes 
Związku, zaznaczył, że uczuli w tej ma-
terii także porty w Gdańsku i Gdyni oraz 
poprosi o przekazanie tych uwag bezpo-
średnio do ministerstwa.

Tomasz Bobin, sekretarz miasta Dar-
łowo, z uwagi na udzielone pełnomoc-
nictwo reprezentujący miasto Darłowo, 
zwrócił uwagę zebranych na niewywią-
zywanie się obecnego rządu z umowy 
dotyczącej zarządzania małymi portami. 
Rząd, tłumacząc się brakiem funduszy, 
nie realizuje swoich zobowiązań wzglę-
dem utrzymania portów i pogłębiania 
wejść do portów, do czego jest zobo-
wiązany. Poprosił o przekazanie uwag 
do ministra infrastruktury, deklarując 
pomoc w zredagowaniu pisma. 

prowadzenia działalności gospodarczej 
w tym zakresie w pasie technicznym. – 
Apel taki zostanie przygotowany i prze-
kazany do biura Związku – powiedział T. 
Narkowicz.

Andrzej Strzechmiński zwrócił uwagę 
na fakt, że gminy żyją przede wszystkim 
z turystyki, a są pomijane przy podejmo-
wanych ustaleniach będąc zakładnikami 
urzędów morskich czy Lasów Państwo-
wych. Podkreślił, że przedstawiciele 
gmin muszą walczyć o skuteczny głos 
gmin w tych sprawach.

W odpowiedzi na poruszone kwestie 
Alan Aleksandrowicz, prezes ZMiGM, 
powiedział, że Związek zastanowi się nad 
wprowadzeniem przepisu regulującego 
kwestie związane z uprawianiem sportów 
plażowych i miejsc gdzie sprzęt należało-
by składować w sposób ustawowy. W na-

Fot. Media KCK Krokowa
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Uczestniczyliśmy w obradach
2 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, 

w którym wziął udział dyrektor Biura ZMiGM Marcin Makowski. Podczas spotkania 
przedstawiciele NIK przedstawili raport kontrolny dotyczący rozwoju MEW (link do skrótu 

prasowego: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rozwoj-morskiej-energetyki-wiatrowej.html)

I nformujemy także, że również 
2 grudnia 2022 r. dyrektor Biura 
Związku Marcin Makowski wraz 

z delegacją z Władysławowa – bur-
mistrzem Romanem Kużelem oraz 
wiceburmistrzem Kamilem Pachem 

wa. Odczytał zebranym przygotowany 
wcześniej projekt uchwały w sprawie 
pozostawienia tzw. KISu 13 (Krajowe 
Inteligentne Specjalizacje) w niezmie-
nionym kształcie. Budowa morskich 
farm wiatrowych wymaga rozwoju, od-
powiedniego przygotowania kadr i nie 
można zgodzić się z tym, aby był to tylko 
problem lokalny.

Marek Chroń, delegat Helu, podzię-
kował za zaangażowanie się Związku 
w działalność Sapere Aude. Wobec dra-
stycznego wzrostu cen energii w Polsce 
zgłosił także problem braku programu 

– uczestniczyli w posiedzeniu grupy 
roboczej przy MRiT dotyczącym kra-
jowych inteligentnych specjalizacji. 
Podczas spotkania przedstawiciele 
Związku Miast i Gmin Morskich przeka-
zali na ręce ministra Uchwałę LIX WZD 

rządowego, który przewiduje dofinan-
sowanie wspólnot mieszkaniowych 
dla fotowoltaiki. Przygotował projekt 
uchwały w tej sprawie i zwrócił się do 
delegatów z prośbą o przedłożenie jej 
pod głosowanie.

Hanna Pruchniewska, burmistrz Pu-
cka, zwróciła uwagę, na fakt, że wobec 
zasygnalizowanego projektu lokalizacji 
elektrowni jądrowej w Sasinie nie są 
znane konsekwencje jej powstania dla 
Pucka, niczego się z Puckiem nie konsul-
tuje. – Liczymy na wsparcie Związku – 
podkreśliła H. Pruchniewska, deklarując 

z Krokowej wyrażającej protest prze-
ciwko likwidacji KIS 13 – innowacyjne 
technologie morskie w zakresie spe-
cjalistycznych jednostek pływających, 
konstrukcji morskich i przybrzeżnych 
oraz logistyki opartej o transport. 

chęć zaangażowania się miasta w szer-
sze konsultacje dotyczące budowy pla-
nowanej elektrowni.

Podjęto kolejne uchwały: 
31/2040/2022 w sprawie Stanowiska 
LIX WZD dotyczącego sprzeciwu wo-
bec planu likwidacji KISu 13 oraz nr 
32/2041/2022 w sprawie Apelu o uru-
chomienie programu dofinansowania 
systemów fotowoltaicznych dla wspól-
not mieszkaniowych. Uchwały zostały 
przyjęte jednogłośnie. Na tym obrady 
zakończono. Na kolejne obrady zapra-
szamy już teraz do Międzyzdrojów.

Z  D Z I A Ł A L N O Ś C I  Z M I G M

Fot. Media KCK Krokowa
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Farma fotowoltaiczna 
na zbiorniku wodnym

W Gdańsku powstała 
pierwsza w Polsce instalacja 

fotowoltaiczna na sztucznym 
zbiorniku retencyjnym. 

Efektywne pozyskiwanie 
oraz przetwarzanie energii 

ze słońca to jedno z wyzwań 
związanych ze zmianami 

klimatycznymi.

Pływająca farma fotowoltaiczna to no-
wość w naszym krajobrazie. A właś-
nie taki projekt rozpoczął swoje dzia-

łanie w Gdańsku, na terenie Pomorskiego 
Centrum Inwestycyjnego – parku prze-
mysłowego zlokalizowanego na obszarze 
portu morskiego w Gdańsku.

Pi lotażowy charakter
– W strategii rozwoju Gdańska 2030+ 

kładziemy olbrzymi nacisk na rozwój 
odnawialnych źródeł energii. Chcemy 
zwiększyć ten potencjał sześciokrotnie, 
z poziomu 16 MW do 90 MW – podkre-
śla Piotr Borawski, zastępca prezydent ds. 
przedsiębiorczości i ochrony klimatu. – Do 
tego celu będziemy wykorzystywać różne 
przestrzenie, nie tylko dachów budynków, 
ale również zbiorników wodnych.

Inwestycja ma charakter pilotażowy, 
który pozwoli ocenić tę technologię 
przed potencjalną decyzją o rozszerzeniu 
rozwiązania na miejskich terenach inwe-
stycyjnych.

Zielona energ ia 
odnawialna

Głównym celem projektu jest dodat-
kowe wykorzystanie obszaru zbiornika 
wodnego, a także rozwój alternatyw-
nych źródeł zaopatrzenia w energię zlo-
kalizowanego obok Centrum Biurowego 
KOGA. Od lipca na dachu budynku działa 
standardowa instalacja PV. Pływająca 
instalacja jest zatem kolejnym krokiem 

miejskiej spółki InvestGDA we wdraża-
niu zrównoważonych rozwiązań m.in. 
z zakresu zielonej energii oraz projektów 
proekologicznych. Dzięki zainstalowaniu 
pływającej instalacji pozyskana zostanie 
energia bez konieczności zmniejszania 
terenów, które mogą pozostać do dys-
pozycji przyszłych inwestorów.

Zalet y  pływającej 
insta lacji  fotowolta icznej

Instalacja składa się ze 110 pane-
li o łącznej mocy 49,5 kW i działa od 
połowy listopada. Są to panele bifa-
cial typu glass-glass, czyli posiadające 
z obu stron warstwy szkła odpornego 
na czynniki zewnętrzne. Tego typu 
panele są lepiej przystosowane do wa-
runków pracy występujących na plat-
formie pływającej.

– Platforma w technologii Isifloating 
jest przemyślana i odpowiednio zapro-
jektowana, więc montaż polega na skła-
daniu pasujących elementów, takich jak 
pływaki, łączniki, klipsy do paneli, itd. 
– tłumaczy Piotr Musiał, prezes firmy 
Antamion, wykonawcy instalacji.

To zresztą odróżnia ten projekt od 
innych pływających instalacji, które 
działają już w Polsce. Pozostałe były 
budowane na pływakach chińskich. 
Instalacja w Gdańsku została zaprojek-
towana z uwzględnieniem lokalnych 
warunków hydrologicznych i meteoro-
logicznych.

Kluczowym wyróżnikiem pływa-
jącej fotowoltaiki jest to, że zaj-
muje ona mniej powierzchni niż 
porównywalna instalacja na lądzie, 
generując przy tym więcej energii. 
Woda zapewnia efekt chłodzenia 
dla paneli PV, co pozwala osiągnąć 
większe wartości o około 5-10 proc. 
w porównaniu z instalacją na grun-
cie czy dachu. Na panelach znajdu-
jących się na wodzie osiada także 
mniej kurzu.

Fotowoltaika na wodzie, umiesz-
czona na zbiornikach sztucznych 
lub przemysłowych, wykorzystuje 
miejsca, które nie mają walorów 
przyrodniczych czy społecznych. 
To sprawia, że dajemy tym miejscom 
nową, efektywną funkcjonalność.

Gdańska pływająca farma fotowoltaiczna składa się ze 110 paneli o łącznej mocy 49,5 kW
Fot. InvestGDA

P I E R W S Z A  W  P O L S C E



C Z A S  M O R Z A  4 ( 9 3)  g r u d z i e ń  2 0 2 2 9

P R Z E Z  M I E R Z E J Ę  W I Ś L A N Ą

»

Kanałem przeprawiło się 
ponad 300 jednostek

Propozycja rządu ws. portu  
w Elblągu aktualna

W ciągu miesiąca 
funkcjonowania Kanałem 

Żeglugowym przez Mierzeję 
Wiślaną przeprawiło się 

ponad 300 jednostek. Statki 
podpływały też do portu 

osłonowego od strony Zatoki 
Gdańskiej i portu od Zalewu 

Wiślanego bez zamiaru 
przeprawy – poinformował 
PAP Urząd Morski w Gdyni.

Rządowa propozycja dotycząca portu w Elblągu jest nadal 
aktualna – powiedział wiceminister aktywów państwowych 

Andrzej Śliwka. Na antenie Radia Olsztyn podkreślił, 
że to jest propozycja dobra dla Elbląga.

K anał Żeglugowy przez Mierzeję Wi-
ślaną został otwarty 17 września br. 
Od 18 września jest dostępny dla 

jednostek. Jak podała PAP Agnieszka Ro-
bakowska z Urzędu Morskiego w Gdyni, 
od 18 września do 16 października przez 
Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej 
prześluzowanych zostało 309 jednostek.

Z kierunku Zatoki Gdańskiej na Zalew 
Wiślany było to 158 jednostek dużej prze-
prawy i trzy małej przeprawy, a z kierunku 

Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską 138 
jednostek dużej przeprawy i 10 jedno-
stek małej. Urząd Morski podał, że statki 
podpływały też do portu osłonowego od 
strony Zatoki Gdańskiej i portu od Zalewu 
Wiślanego bez zamiaru przeprawy.

Wyjaśnijmy, że duża przeprawa ozna-
cza, iż po to, by taka jednostka mogła 
się przeprawić, konieczne jest otwarcie 
mostów, które są na wysokości 4,60 m. 
W przypadku małej przeprawy taka jed-
nostka jest w stanie przepłynąć pod mo-
stami i wystarczy otworzyć bramę śluzy.

Aby nowa droga wodna łącząca Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską była funkcjo-
nalna i możliwe było dotarcie do portu 
w Elblągu większych niż żaglówki jed-
nostek, potrzebne jest pogłębienie torów 
wodnych na Zalewie Wiślanym i rzece 
Elbląg, a także pogłębienie infrastruktury 
dostępowej. II etap inwestycji obejmuje 
przebudowę istniejącego toru wodne-
go na rzece Elbląg w zakresie obudowy 
brzegów, które docelowo przejmą funkcje 
ziemnych wałów przeciwpowodziowych, 
budowę przystani niskich, ułatwiających 

dostęp do rzeki, oraz budowę mostu ob-
rotowego nad rzeką Elbląg w Nowakowie, 
wraz ze zmianami układu drogowego. 
III etap obejmuje natomiast pogłębienie 
toru wodnego na Zalewie Wiślanym.

Wiceminister infrastruktury Marek 
Gróbarczyk w połowie września mówił, 
że prace dotyczące II etapu są zaawan-
sowane w 67 proc., a III, obejmujące ro-
boty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym, 
w 29 proc. Jak podkreślał – wszystkie 
prace są prowadzone zgodnie z harmono-
gramem i ostateczny termin zakończenia 
całości inwestycji nastąpi jesienią przy-
szłego roku.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki 
Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga 
to prawie 23 kilometry, w tym samo przej-
ście przez Zalew Wiślany liczy nieco ponad 
10 kilometrów, na rzece Elbląg – także po-
nad 10 km; pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, 
na który złożą się śluza i port zewnętrzny 
oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz cały 
tor wodny będą miały docelowo 5 m głę-
bokości. Całość inwestycji będzie gotowa 
w 2023 roku.

My ze strony rządowej wykazu-
jemy maksimum dobrej woli 
w sprawie portu w Elblągu. 

Miasto nie ma środków na wykonanie 
modernizacji portu, Komisja Europejska 
nie zgadza się na przeznaczenie z RPO 
40 mln euro, które miałyby zasilić tę in-
westycję. Mamy nadzieję, że przyjdzie 
w Brukseli refleksja, ale jeśli nie, to rzą-
dowa oferta leży na stole. I to jest oferta 
dobra dla Elbląga – powiedział wicemi-
nister A. Śliwka na antenie publicznego 
Radia Olsztyn.

Rząd oferuje dofinansowanie portu 
w Elblągu kwotą 100 mln zł w zamian 

za przejęcie pakietu 51 proc. akcji. Na to 
nie zgadza się samorząd Elbląga argu-
mentując, że to i tak po stronie rządu leży 
ukończenie drogi wodnej z Zalewu Wiśla-
nego do Elbląga. Rząd z kolei uważa, że 
ostatnie 900 metrów drogi wodnej i prace 
w porcie winno sfinansować miasto.

 – Jesteśmy w dialogu z prezydentem 
Elbląga. Do 14-15 września miałem otrzy-

mać listę inwestycji wykonanych w porcie. 
Ta lista nie dotarła do dziś. Dyrektor portu 
nie odpisuje na moje pisma – mówił wice-
minister A. Śliwka i zapewniał, że rządowa 
oferta dotycząca zasilenia portu 100 mln zł 
w zamian za większościowy pakiet to oferta 
oznaczająca rozwój Elbląga.

 – Chcielibyśmy, by port w Elblągu 
był perełką, był czwartym portem RP, 
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by dzięki niemu Elbląg wzrastał gospo-
darczo, by rosło zatrudnienie – wyliczał 
wiceminister A. Śliwka.

Sprawa pogłębienia ostatniego odcin-
ka toru wodnego przed portem morskim 
w Elblągu jest bardzo ważna, bo bez tego 
nowa droga wodna wraz z Kanałem Że-
glugowym przez Mierzeję Wiślaną nie 
będzie funkcjonalna. Prace pogłębiarskie 
na rzece Elbląg wykonywane przez wyko-
nawcę wybranego przez inwestora, czyli 
Urząd Morski w Gdyni, kończą się niespeł-
na kilometr przed portem.

Ostatnio prezydent Elbląga Witold 
Wróblewski przedstawił opinię prawną 
wykonaną na zlecenie samorządu przez 
Centrum Ekspertyz i Analiz Prawnych 
i podpisaną przez prof. Politechniki 
Warszawskiej Roberta Suwaja. Wyni-
ka z niej, że miasto Elbląg nie posiada 
kompetencji do realizacji zadań po-
legających na budowie, modernizacji 
lub utrzymaniu torów wodnych na we-
wnętrznych, przepływowych wodach 
morskich w granicach Portu Morskiego 
Elbląg.

17 września br. został otwarty Kanał 
Żeglugowy będący częścią nowej drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zato-
ką Gdańską. Polska dzięki przekopowi 
przez Mierzeję Wiślaną zyskała niezależ-
ne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk 
– podkreślał wówczas rząd. Wskazywa-
no również na zwiększenie atrakcyjności 
gospodarczej województwa warmińsko-
-mazurskiego, a w szczególności Elbląga 
i portu w tym mieście, a także innych por-
tów Zalewu Wiślanego.

G O S P O DA R KA M O R S KA . P L

Propozycja rządu ws. portu w Elblągu aktualna

C hodzi przede wszystkim o tak zwa-
ne połowy paszowe, praktykowa-
ne na wodach morskich. Jednostki 

nazywane paszowcami ciągną swoje 
urządzenia rybackie, zgarniając wszelkie 
ryby, które stają się później surowcem 
przerabianym na paszę. My łowimy na 
łodziach i obawiamy się, że większe jed-
nostki rybackie będą mogły wpływać na 
nasz akwen za sprawą otwarcia nowej 
drogi wodnej przez przekop Mierzei Wi-
ślanej – powiedziała Teresa Ruksztełło, 
armator rybacki z Nowej Pasłęki nad Za-
lewem Wiślanym.

– Uważamy, że nie można ich wpusz-
czać, bo połowy o dużej skali zdegradują 
łowiska, które do tej pory dawały utrzy-
manie nam, lokalnym rybakom. Przypłyną 
i w dwa lata zrobi się tu bezrybna pustynia 
– dodaje. Zapowiada przy tym, że zamie-
rzają twardo bronić akwenu, na którym 
pracują. – Oczywiście Zalew nie jest naszą 
własnością, ale chcemy, nawet żądamy, 
aby połowy nadal odbywały się tzw. me-
todami selekcyjnymi – zastrzega.

Jak poinformowała T. Ruksztełło, ry-
bacy zwrócili się do urzędników Minister-
stwa Infrastruktury, aby uwzględniono ich 
propozycje przy wydawaniu pozwoleń 

rybackich. W środę, 16 listopada, odbyło 
się spotkanie branżowego stowarzyszenia 
ze starostą braniewskim Karolem Motyką. 
Rybacy przedstawili swoje racje co do ich 
zdaniem koniecznych inwestycji w porty 
nad Zalewem Wiślanym.

Rybacy skarżą się też na uciążliwość 
robót przy budowie drogi wodnej ze śluzy 
Nowy Świat do Elbląga. Ich zdaniem, prace 
pogłębieniowe powodują, że w wodach 
Zalewu podniósł się muł. Zanieczyszcze-
nia te osiadają na sieciach, co utrudnia 
połowy. Rybacy twierdzą także, że ryby 
migrują do czystszych wód po stronie 
rosyjskiej. Starosta usłyszał lawinę skarg 
w sprawie stanu portu rybackiego Nowa 
Pasłęka. Leży on przy osadzie Ujście, a ko-
rzystają z niego także jednostki policji 
i Straży Granicznej.

– Tyle mówiono o milionach wydanych 
na przekop Mierzei, a tymczasem sytuacja 
w porcie Nowa Pasłęka to skandal. Wyjście 
z portu zostało zasypane piaskiem nanie-
sionym przez Pasłękę. Nie możemy do-
prosić się urzędników o reakcję – skarżyła 
się przedstawicielka rybaków. Jak tłuma-
czyła, mieliznę przy porcie zakrywa tylko 
metr wody, co blokuje wielu jednostkom 
wyjście na wodę.

Wyjście z portu to teren styku władzy 
Urzędu Morskiego w Gdyni (odpowiada za 
wody morskie) oraz państwowego nad-
zorcy PGW Wody Polskie (zarządza wo-
dami śródlądowymi). Obie instytucje nie 
mogły ustalić, w czyich kompetencjach 
leży rozwiązanie problemu.

– PGW Wody Polskie są zdecydowane 
udrożnić ujście Pasłęki do Zalewu Wiślane-
go. Wspomniana mielizna leży na granicy 
wód morskich i śródlądowych. Niestety, 
przekopanie przez część stożka leżącą po 
stronie Wód Polskich nic nie da, potrzebna 
jest współpraca z Urzędem Morskim. Na-
leżałoby skoordynować działania instytu-
cji w celu zapewnienia odpowiednich głę-
bokości. Wykonanie prac wyłącznie przez 
PGW WP spowoduje krótkotrwały efekt 
na niewielkim odcinku – poinformował 
Bogusław Pinkiewicz z zespołu komuni-
kacji PGW Wody Polskie.

Podkreślił, że sprawa wymaga uzgod-
nień na szczeblu ministerialnym, dlatego 
do końca listopada odbędzie się spotka-
nie w tej sprawie z udziałem zaintereso-
wanych stron i zostaną określone zasady 
udziału w udrożnieniu ujścia.

T O M AS Z  M O L GA ,  
W I RT UA L N A  P O L S KA

Ich nie można wpuszczać...
Stowarzyszenie reprezentujące rybaków z Zalewu Wiślanego zgłasza pretensje do przekopu 

Mierzei Wiślanej. Rybacy się obawiają, że nową drogą wodną przypłyną większe jednostki 
morskie, które spustoszą łowiska. – Zamierzamy walczyć o to, aby te morskie jednostki 

rybackie nie były wpuszczane na Zalew. Mogłyby zdegradować nasze łowiska – powiedziała 
Wirtualnej Polsce Teresa Ruksztełło, liderka lokalnych rybaków.
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Ważne rozmowy 
o przyszłości gmin

Ponad 200 osób, 
20 prezentacji, warsztaty, 

eksperckie dyskusje 
i wymiana doświadczeń. 

To bilans 6. Pomorskiego 
Eko Forum, które odbyło 

się 17 listopada 2022 r. 
w Centrum Wystawienniczo- 

-Konferencyjnym AmberExpo. 

W ydarzenie rozpoczął wykład 
wprowadzający, który wygło-
siła dr hab. Sylwia Mrozowska, 

prof. UG prorektor ds. współpracy i roz-
woju UG, a która nakreśliła samorządom 
szanse i wyzwania wynikające z Europej-
skiego Zielonego Ładu. Polityka „Green 
Deal” (Europejski Zielony Ład) stanowi 
odpowiedź UE na zmiany klimatyczne 
i degradację środowiska i zakłada ambit-
ny cel, tj. osiągnięcie neutralności klima-
tycznej Europy do 2050 r. 

O tym, jak to osiągnąć i jak temu 
sprostać, dyskutowano podczas trzech 
paneli tematycznych: Transformacja 
energetyczna w gminach – jak dążyć do 
niezależnosci energetycznej w gminach, 
Gminy w obliczu zmian klimatu oraz Go-
spodarka odpadami w gminach – nowe 
trendy.

Pierwszą część spotkania zdominował 
temat bezpieczeństwa energetycznego 
i dążenia do niezależności energetycznej 
gmin. Dowodzono, że bezpieczeństwo 
dla systemu energetycznego gmin za-
pewni zróżnicowany miks energetyczny. 

W kontekście nakreślonych celów polityki 
energetycznej i klimatycznej bardzo istot-
ne są nowe technologie. W szczególności 
technologie związane z zielonym wodo-
rem oraz technologie magazynowania 
energii elektrycznej pochodzącej z OZE: 
farm fotowoltaicznych, energetyki wia-
trowej, zarówno lądowej, jak i morskiej. 

W przypadku morskiej energetyki 
wiatrowej wskazano także jej potencjał 
gospodarczy: jej rozwój powiększy PKB 
o 30 mld zł do 2030 r. i stworzy ok 77 tys. 
nowych miejsc pracy.

Podczas panelu Transformacja energe-
tyczna w gminach – jak dążyć do nieza-
leżnosci energetycznej w gminach Anna 
Rozkosz, dyrektor rozwoju w Metacon 
AB przekonywała o zaletach zeroemisyj-
nego transportu publicznego opartego 
o napęd wodorowy, a także o sposobach 
pozyskania zielonego wodoru i wykorzy-
stania go w gminach. Dyskutowano także 
na temat produkcji wodoru na potrzeby 
lokalnego ciepłownictwa. 

Ciekawą dobrą praktyką w zakresie 
dążenia samorządów do niezależności 
energetycznej był projekt SERENE, który 
zakłada budowę lokalnych energetycz-
nych wspólnot. Projekt zaprezentował 
Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz 
wraz z prof. Grzegorzem Żywicą z IMP 
PAN. To wspólna inicjatywa Instytutu 
Maszyn Przepływowych PAN, gminy 
Przywidz, Energi Operator oraz firmy 
STAY-ON, które wypracują rozwiązania 
integrujące różne elementy systemu 
energetycznego i nowe jednostki wy-
twarzania energii odnawialnej na potrze-
by społeczności lokalnych.

W panelu Gminy w obliczu zmian 
klimatu zaprezentowano rozwiązania 
z zakresu błekitno-zielonej infrastruktury 
oraz ekologicznych inwestycji. Wojciech 
Falkowski, prezes Ecol-Unicon Sp z o.o. 
wskazywał, jak ważne jest retencjo-
nowanie wody i pokazał możliwości »

Fot. Dawid Linkowski

Fot. Dawid Linkowski
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wykorzystania potencjału deszczu. 
Z kolei Maciej Zawadzki, prezes Zarządu 
APCOA, opowiedział uczestnikom o spo-
sobach budowania ekologicznych parkin-
gów i systemach zarządzania nimi z dużą 
korzyścią finansową dla budżetów gmin.

Prezentacją spajającą oba panele było 
wystąpienie Szymona Gajdy, prezesa 
WFOŚiGW w Gdańsku na temat możli-
wości finansowania inwestycji mających 
na celu zarówno transformację energe-

na pokrycie zapotrzebowania: 3,5 roku 
gdańskiego taboru tramwajowego, 
11 lat oświetlenia drogowego w Gdań-
sku, 54 tys.gospodarstw domowych 
rocznie, a roczna produkcja energii ciep-
lnej wystarczy na pokrycie zapotrzebo-
wania dla zasilenia 19 tys. gospodarstw 
domowych (zimą) i 70 tys. gospodarstw 
domowych (latem).

Z dużym zainteresowaniem spotkała 
się także prezentacja Andrzeja Gorczy-

przedsiębiorcom będzie grozić admini-
stracyjna kara pieniężna. 

Eksperci wskazali ryzyko poszerze-
nia się szarej strefy związanej ze zbiórką 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
Podział na sześć frakcji u źródła, któ-
ry często będzie oznaczał postawienie 
na budowie kilku kontenerów, nie pozo-
stanie bez wpływu na koszt takiej usługi. 
Eksperci są zgodni: „W naszej ocenie już 
obecnie wiele odpadów z budów i re-
montów trafia do nielegalnego składo-
wania, należy się spodziewać, że zjawisko 
to może przybrać na sile”. 

Problem dostrzegają również samo-
rządowcy, obawiając się, że na ich tere-
nie będą powstawały nielegalne miejsca 
z odpadami z okolicznych budów. 

W trakcie Pomorskiego Eko Forum 
obyła się także akcja ekologiczna #DĘ-
BO2WE –wspólne posadzenie 6 dębów, 
podczas 6. Pomorskiego Eko Forum jako 
symboliczny akt mający na celu zwró-
cenie uwagi samorządów lokalnych na 
potrzebę konkretnych działań na rzecz 
ochrony klimatu. Akcja miała na celu 
zachęcenie włodarzy samorządów z Po-
morza do zazieleniania miast i wsi, za-
inspirowanie do wprowadzania rozwią-
zań mających na celu przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i łagodzenie skutków 
zmiany klimatu opartych na naturze (NBS 
– nature based solutions).

Rozwiązania NBS, czyli błękitno-zie-
lona infrastruktura, dostarczają korzyści 
natury ekologicznej, ekonomicznej i spo-
łecznej, a przede wszystkim wspierają 
adaptację do zmian klimatu. 

W symbolicznej akcji sadzenia drzew 
(6 dębów) udział wzięli: Józef Sarnow-
ski, członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego, Agnieszka Owczarczak, 
przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, 
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, pro-
ektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersy-
tetu Gdańskiego, dr Krzysztof Szczepanik, 
dyrektor Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju UG, prof. dr hab. inż. Jan Hupka, 
Politechnika Gdańska, Paweł Orłowski, 
wiceprezes Zarządu Międzynarodowych 
Targów Gdańskich, Alan Aleksandrowicz, 
prezes Zarządu Związku Miast i Gmin 
Morskich, a także przedstawiciele Mło-
dzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Ważne rozmowy o przyszłości gmin

tyczną, jak i adaptację pdo zmian klimatu 
w gminach. Wachlarz programów dota-
cyjnych jest szeroki zarówno ze względu 
na zakresy których dotyczą, jak i podmio-
tów, którym są dedykowane np.: Czyste 
powietrze, Ciepłe mieszkanie, Brodziec, 
Wapnowanie gleb, Moja woda, Agroe-
nergia, Florian i Florek (wsparcie służb 
specjalnych), Usuwanie azbestu, Ochrona 
przyrody i edukacja ekologiczna itp.

W panelu wieńczącym Pomorskie Eko 
Forum spotkali się natomiast eksperci 
z zakresu gospodarki odpadami. 

Rozmawiano o synergii energetyczno-
-odpadowej w gminie na przykładzie 
instalacji odzysku energii z odpadów Port 
Czystej Energii w Gdańsku oraz wpływie 
segregacji odpadów na możliwości ich 
przetwarzania w instalacji komunalnej. 

Co ciekawe roczna produkcja energii 
elektrycznej w Porcie Czystej Energii, 
która wyniesie 109 GWh, wystarczy 

ckiego, prezesa Zarządu Zakładu Usług 
Komunalnych w Wejherowie, który 
przedstawił projekt „Ekofabryka – PSZOK 
wzorcowy”, dotyczący budowy i wie-
lowątkowego funkcjonowania punktu 
selektywnej zbiórki odpadów. PSZOK 
w Wejherowie pełni nie tylko rolę zbiera-
nia odpadów, tu odbywają się także targi 
rzeczy niepotrzebnych oraz warsztaty 
z zakresu edukacji ekologicznej.

W ostatniej części panelu odpadowe-
go eksperci zwrócili uwagę na istotny 
problem: z początkiem 2023 roku mają 
wejść w życie przepisy dotyczące zasad 
zbierania oraz odbierania odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych. Nowy obo-
wiązek będzie dotyczył przedsiębiorców 
prowadzących roboty budowlane. Obo-
wiązek nie będzie dotyczył gospodarstw 
domowych oraz punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (tzw. 
PSZOK-ów). Za brak realizacji obowiązku 

Fot. Dawid Linkowski
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Autobus miejski  
w gminie Władysławowo

Na początku listopada ruszyły dwie linie (11 i 12) komunikacji miejskiej w gminie 
Władysdławowo. Wyczekiwane przedsięwzięcie ma na celu skomunikowanie odległych 

części Władysławowa i Chłapowa z takimi miejscami jak m.in. przychodnie, kościół, 
dworzec PKP, cmentarz, czy centra handlowe. 

P rzejazdy wykonywane są autobusami PKS Gdynia, z udo-
godnieniami dla osób z niepełnosprawnością, a także dla 
wózków dziecięcych, dzięki opuszczanej rampie niskopod-

łogowej. Istnieje również możliwość przewozu rowerów. Pojazdy 
cechuje niska emisyjność spalin, klimatyzacja, ponad 30 miejsc 
siedzących, wyświetlane nazwy przystanków. Autobus wykonu-
jący przejazd na liniach 11 i 12, bez konieczności przesiadania się, 
kursuje od poniedziałku do piątku oraz w soboty z wyłączeniem 
niedziel i świąt. 

Podobnie jak w listopadzie, tak i w grudniu przejazdy są bez-
płatne. 

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: 
osoby, które ukończyły 75. rok życia, Honorowi i Zasłużeni Oby-
watele Gminy Władysławowo, kontrolerzy biletów - wyłącznie 
w trakcie wykonywania czynności służbowych. 

Rodzaje biletów: normalne i ulgowe, jednorazowe i miesięcz-
ne. Można je nabyć w kasie lub bezpośrednio u kierowcy. Cennik 
biletów od stycznia 2023: jednorazowy - normalny 3 zł, ulgowy 
1,50 zł, miesięczny - normalny 60 zł, ulgowy 30 zł.

Linia 11 Władysławowo Dworzec Autobusowy - Towarowa - 
Żeromskiego - Świerkowa - Merkleina - Żeromskiego - Chłapowo: 
Władysławowska - Chłapowo Remiza - Kopalniana - Władysławo-
wo: Droga Chłapowska - Jachtowa - Cetniewska - Róży Wiatrów 
- Parkowa - Żeromskiego - Sportowa - Brzozowa - Morska - Błę-
kitnej Armii - Towarowa - Władysławowo Dworzec Autobusowy.

W trakcie forum odbyły się również 
warsztaty młodzieży szkolnej „Głos 
młodzieży dla klimatu”, zorganizowane 
przez Młodzieżową Radę Miasta Gdań-
ska. Młodzież pracowała pod okiem 
mentorów: Byli nimi: dr hab. Sylwia 
Mrozowska, prof. UG, prof. dr hab. inż 
Jan Hupka, Politechnika Gdańska, Olga 
Goitowska, dyrektor Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku, dr arch. inż. Anna Golędzi-
nowska, radna miasta Gdańska. 

Praca warsztatowa odbywała się przy 
4 stolikach tematycznych: woda, zrów-

noważone miasto, kryzys energetyczny, 
odpady. W każdym obszarze sformuło-
wano problemy i wskazano potencjalne 
rozwiązania, które zaproponowane zo-
staną Radzie Miasta Gdańska i być może 
zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

Wydarzenie zorganizował Związek 
Miast i Gmin Morskich. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objęli: marszałek 
województwa pomorskiego, marszałek 
województwa zachodniopomorskiego, 
marszałek województwa warmiśnko-
-mazurskiego, prezydent Gdańska. Pa-
tronat nad wydarzeniem objęła Polska 

Izba Gospodarki Odpadami. Patronat me-
dialny: trojmiasto.pl, gdansk.pl 

Partnerzy wspierający wydarzenie: 
Grupa GPEC, PreZero Service Północ 

Sp. z o.o., Zakład Utylizacyjny w Gdańsku 
Sp. z o.o., METACON AB, APCOA Parking, 
Port Czystej Energii Sp. z o.o., Gdańskie 
Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Eurowind 
Energy Sp. z o.o., Ecol-Unicon Sp. z o.o., 
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
-Kanalizacyjna

Partnerem merytorycznym było Cen-
trum Zrównoważonego Rozwoju Uni-
wersytetu Gdańskiego. 

Linia 12 Władysławowo Dworzec Autobusowy - Towarowa - 
Żeromskiego - Żwirowa - Droga Chłapowska - Młyńska - Przy-
byszewskiego - Stadionowa - Gdańska - Średnia - Bohaterów 
Kaszubskich - Władysławowo Starowiejska - Portowa - Włady-
sława IV - Rybacka - Hallera - Towarowa - Władysławowo Dwo-
rzec Autobusowy 

Do zobaczenia na trasie.
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SDS 2.0 – czyli idzie nowe
Zespół obiektów Szczecińskiego Domu Sportu, lub w skrócie SDS, kojarzy wielu szczecinian. 

Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, to miejsce było bazą treningową dla pływaków, 
siatkarzy, koszykarzy czy bokserów. Już wkrótce cały kompleks zyska nowe oblicze. 

Będzie większy, nowocześniejszy i co ważne, będzie gościł kolejne pokolenia sportowców.

W ramach planowanej przez 
Szczecin inwestycji powstanie 
nowy basen oraz większa hala 

sportowa. Obiekt powstanie w miejscu 
dawnego kompleksu, który w wyni-
ku uszkodzeń konstrukcji musiał zostać 
zamknięty i wyłączony z użytkowania. 
Zgodnie z przygotowanym Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym wybudowany 
zostanie basen 30 m, z lokalnym przegłę-
bieniem z pełnym zapleczem w postaci 
m.in. pomieszczeń ratowników, sanitaria-
tów i magazynów. Z kolei hala sportowa 
zostanie dostosowana do współczesnych 
wymogów licencyjnych, będzie zatem 
nieco wyższa i większa niż dotychczas 
istniejąca. Dzięki dużej kubaturze, oprócz 
rozgrywek sportowych będzie można 
w niej organizować wydarzenia w postaci 
koncertów. 

W budynku znajdą się również dwie 
sale bokserskie, a także zaplecze szatnio-
wo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony 
ponadto w trybuny dla widowni. Na hali 
basenowej zasiądzie ponad 200 osób, 

W kontrakcie zawartym z wyko-
nawcą budowy tunelu zapisane 
zostały metody liczenia wzrostu 

wynagrodzenia (tzw. waloryzacja) wynika-
jące m.in. z poziomu inflacji. W 2017 roku, 
na etapie tworzenia wniosku o dofinan-
sowanie, zapewniono w budżecie pro-
jektu waloryzację kontraktu na poziomie 
71 mln złotych – przekazał PAP rzecznik 
prezydenta Świnoujścia Jarosław Jaz.

Jak dodał, zgodnie z podpisaną z wy-
konawcą w 2018 r. umową wartość kon-
traktu wynosiła nieco ponad 793 mln zł, 

z kolei na hali sportowej przygotowane 
będzie miejsce dla ponad 1200 kibiców. 
Przebudowie ulegnie również mały basen 
z brodzikiem. Co ważne w nową zabudo-
wę wkomponowane zostaną elementy po 
starym obiekcie. To część holu wejścio-
wego i mozaiki. Cały kompleks będzie 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

W obiekcie zainstalowana zostanie 
technologia mająca wpływ na ograni-
czenie kosztów użytkowania, co w dobie 
rosnących kosztów energii jest rzeczą 
niezwykle istotną. Technologia wody ba-
senowej pozwoli odzyskać do 75% wód 
popłucznych. Wykonana zostanie insta-
lacja odzysku ciepła z wód zrzucanych 
z technologii basenowej. Do budowy wy-
korzystane zostaną elementy spełniające 
aktualne normy w zakresie ograniczania 
utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie 
nadto wyposażony w instalację fotowol-
taiczną. 

Inwestycja realizowana będzie w for-
mule zaprojektuj i wybuduj. Przyszły wy-

konawca będzie miał 36 miesięcy na zrea-
lizowanie zadania. Aktualnie trwa przetarg 
na wyłonienie wykonawcy zadania.

Nadzór nad realizacją inwestycji spra-
wuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miej-
skie Sp. z o.o.

Inwestycja jest objęta dofinansowa-
niem w wysokości 65 mln zł, które po-
chodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.

Świnoujście wnioskuje o 38 mln zł z budżetu państwa Prezydent 
Świnoujścia zwrócił 

się do ministra 
infrastruktury 

o wsparcie 
miasta środkami 

budżetu państwa 
w kwocie 38 mln zł 

– przekazał PAP 
rzecznik prezydenta 
Świnoujścia. Wyższy 

koszt budowy tunelu 
pod Świną związany 

jest z inflacją.

a po uwzględnieniu planowanej walo-
ryzacji – blisko 864,6 mln zł (109 proc. 
wartości kontraktu). Taka kwota została 
zapewniona w ramach projektu. Rzecznik 
wyjaśnił, że obecnie, biorąc pod uwagę 
wzrost cen na rynku wynikający m.in. z in-
flacji, wartości te są już nieaktualne, a we-
dług najnowszej prognozy wykonawcy 
wartość kontraktu wyniesie nieco ponad 
879,2 mln zł, w tym waloryzacja 86 mln zł.

– Prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz 
zwrócił się do ministra infrastruktury An-
drzeja Adamczyka z wnioskiem o wsparcie 
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Przed nami  
XX Międzynarodowy  

Zlot Morsów

Międzynarodowe zloty morsów 
odbywają się w Mielnie 

od 2004 roku. To właśnie 
wtedy grupa morsów z naszej 
miejscowości, wraz z Hilarym 

Kubschem, wpadła na pomysł 
zorganizowania spotkania 

dla zimnolubnych z całej 
Polski. Wtedy do Mielna 

przyjechały 122 osoby. 

Na I Zlocie pojawiły się morsy 
z Krakowa, Kędzierzyna-Koźla, 
Raczek, Gdańska, Gdyni, Sopo-

tu, Bobolic, Bydgoszczy, Poznania, Leszna, 
Dygowa, Elbląga, Gorzowa Wielkopolskie-
go, Katowic, Koszalina, Mysłowic, Olszty-
na, Swarzędza, Włosienicy, Zabłudowa 
i Zielonej Góry. Zapoczątkowały mroźną 
tradycję, która trwa do dziś. 

Impreza z  rekordami
Wydarzenie z roku na rok rozrasta-

ło się w szalonym tempie. Na II Zlocie 
w Mielnie bawiło się ponad 300 osób, 
a na urodzinowej 10. edycji do zimnego 
Bałtyku weszło 1526 morsów. Liczba 
uczestników Zlotu pozwoliła na pobi-
cie dwóch rekordów Guinnessa. Pierw-
szy pobito w 2010 roku 1054 osobami, 
a drugi w 2015 r. (nadal aktualny) z 1799 
osobami. Od tego czasu nikt nie pobił 
mieleńskiego rekordu.

Mimo braku kolejnych oficjalnych tytu-
łów to Mielno co roku podnosi frekwencyj-
ną poprzeczkę. I tak... na ostatnim Zlocie 
w 2022 roku do wody weszło razem 8576 
morsów. Żadna inna impreza na świecie 
nie może pochwalić się takim wynikiem! 

Mroźne urodz iny
Kolejna edycja wydarzenia będzie wy-

jątkowa, bo jubileuszowa. Zlot w 2023 roku 
to 20. urodziny imprezy. Z tej okazji orga-
nizator, czyli Centrum Kultury w Mielnie 
przygotował wiele niespodzianek. Okrągłe 
urodziny będą na pewno okazją do wspo-
mnień poprzednich edycji Zlotu, ale też do 
rozpoczęcia kilku nowych tradycji.

Zimne at rakcje
Międzynarodowe zloty morsów 

w Mielnie to nie tylko zimne kąpiele. Orga-
nizatorzy zawsze szykują dla uczestników 
wydarzenia kilkanaście atrakcji, w któ-
rych można brać udział od czwartku do 
niedzieli (9-12.02.2023 r.). W programie 
znaleźć można m.in. biegi, turniej mrozo-

odpornych, kąpiele w saunach i baliach, 
koncerty oraz pałac ślubów. Na zloty za-
praszane są zawsze największe gwiazdy 
muzyki. Co roku wybierany jest również 
temat przewodni danej edycji. Uczestnicy 
przebierają się zgodnie z tematem, a orga-
nizatorzy dbają o odpowiednie dekoracje. 

Chłodno zapraszamy
Urodzinowy 20. Międzynarodowy Zlot 

Morsów w Mielnie odbędzie się tradycyjnie 
w drugi weekend lutego, od 9 do 12 lutego 
2023 r. Po wszystkie informacje zapraszamy 
na stronę www.zlotmorsow.mielno.pl oraz 
na Facebook #ZlotMorsowMielno.

Organizatorzy do morsowania zaprasza-
ją nie tylko starych wyjadaczy, ale i osoby, 
które nigdy nie próbowały tej aktywności. 
Według badań prowadzanych przez orga-
nizatora duża część uczestników imprezy 
morsuje w Mielnie w czasie zlotu właśnie 
po raz pierwszy. Bo gdzie zacząć przygodę 
z zimnymi kąpielami, jak nie w światowej 
stolicy morsowania?

Świnoujście wnioskuje o 38 mln zł z budżetu państwa 
miasta środkami budżetu państwa w kwo-
cie 38 mln złotych – podał rzecznik.

Wskazał, że o brakujące środki świno-
ujski samorząd ubiega się na podstawie 
par. 1 pkt 5 trójstronnego porozumienia 
na rzecz budowy stałego połączenia dro-
gowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin 
w Świnoujściu z 3 sierpnia 2007 roku, za-
wartego pomiędzy ministrem infrastruktu-
ry, GDDKiA i prezydentem Świnoujścia.

– Umowa przewiduje możliwość uzu-
pełnienia wkładu własnego środkami 
pochodzącymi m.in. z budżetu państwa 

w wysokości do 10 proc. wartości kosztów 
kwalifikowalnych, tj. do kwoty 91 mln zło-
tych. Środki, których dotyczy wniosek 
umożliwią zakończenie realizacji przedsię-
wzięcia, pokrycie wszystkich zobowiązań 
wobec wykonawcy – zaznaczył J. Jaz.

Tunel ma być oddany do użytku w maju 
2023 roku. Przeprawa pod Świną ma być 
rozwiązaniem problemów komunikacyj-
nych mieszkańców Świnoujścia i tury-
stów. Połączenie między wyspami Wolin 
i Uznam (na której znajdują się centrum 
administracyjno-usługowe i dzielnica 

nadmorska) zapewniają obecnie przepra-
wy promowe, które nie mają wystarcza-
jącej przepustowości, co wiąże się często 
z długim oczekiwaniem na prom.

Droga między wyspami Wolin i Uznam 
będzie mieć długość ok. 3,2 km. Część 
wydrążona maszyną TBM ma 1484 m. 
Inwestorem jest Świnoujście, a inwesto-
rem zastępczym – szczeciński oddział 
GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm 
PORR/Gülermak.

G O S P O DA R KA M O R S KA . P L
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„Mazurek”, który opłynął świat
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku świętowało 104. rocznicę odzyskania niepodległości 

w wyjątkowy, żeglarski sposób. Okazję ku temu stworzyło niedawne pozyskanie przez muzeum 
zbioru szczególnie cennych pamiątek, związanych z jednym z najważniejszych wyczynów w historii 

polskiego żeglarstwa – samotnym rejsem kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz dookoła świata.

W ybrane przedmioty z tej kolekcji 
od 11 listopada zwiedzający mo-
gli obejrzeć w holu spichlerzy na 

Ołowiance. Wraz z nimi pojawił się wyjąt-
kowy, niepokazywany na co dzień obiekt 
muzealny: płetwa statecznika wiatrowe-
go samosteru w polskich barwach naro-
dowych, z wymalowanymi pierwszymi 
nutami „Mazurka Dąbrowskiego”.

„Mazurek”,  któr y  
opłynął  świat

Biało-czerwona, ozdobiona zapisem 
nutowym pierwszych taktów „Mazurka 
Dąbrowskiego” płetwa stanowiła część 
jachtu „Mazurek”, nazwanego tak, rzecz 
jasna, na cześć polskiego hymnu.

– To właśnie na tej jednostce w latach 
1976-1978 kpt. Krystyna Chojnowska-Li-
skiewicz, nie tylko jako pierwsza Polka, ale 
również jako pierwsza kobieta na świecie 
samotnie opłynęła kulę ziemską – powie-
dział Radosław Paternoga z Działu Historii 
Wychowania Morskiego NMM. – Ten wy-
czyn na stałe wpisał nazwisko żeglarki do 
historii polskiego i światowego jachtingu.

Pani kapitan po powrocie z rejsu otrzy-
mała wysokie odznaczenia państwowe, 
została również doceniona przez środo-
wiska żeglarskie i podróżnicze, otrzymując 
m. in. nagrodę Srebrny Sekstant – Rejs 
Roku za 1978 r. W kolejnych latach była 

wielokrotnie doceniana i honorowana 
przez rozmaite gremia, nie tylko za osiąg-
nięcia w żeglarstwie, ale również za pracę 
zawodową inżyniera budowy okrętów. 
W 1993 r. została przyjęta do prestiżo-
wego The Explorers Club, w 2005 r. otrzy-
mała Międzynarodową Nagrodę Conrada 
– Indywidualności Morskie. Jako trzecia 
w historii osoba uprawiająca żeglarstwo 
otrzymała wyjątkową nagrodę Super 
Kolosa. Wyróżnienie to, przyznawane 
podczas gdyńskich spotkań podróżników 
tylko jednej osobie w roku, naprzemien-
nie dla przedstawicieli różnych kategorii, 
do żeglarzy trafia zazwyczaj tylko raz na 
kilka lat. Swego rodzaju podsumowaniem 
dokonań żeglarskich kpt. Chojnowskiej-
-Liskiewicz była wręczona jej w 2016 r. 
nagroda dla najlepszej pomorskiej żeglarki 
50-lecia.

Kolekcja  pamiątek 
po wielk iej  żeglarce

12 czerwca 2022 r. z ogromnym smut-
kiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu 
pani kapitan na wieczną wachtę. Mąż 
żeglarki, również wybitny żeglarz i kon-
struktor jachtowy, kpt. Wacław Liskie-
wicz, postanowił przekazać Narodowemu 
Muzeum Morskiemu bogaty zbiór pamią-
tek z rejsów żony, liczne dokumenty oraz 
pokaźny zbiór wspomnianych odznaczeń, 

medali i nagród. W kolekcji znalazły się 
również elementy wyposażenia jachtu, 
pamiątkowe wimple otrzymane w por-
tach, a także banderki „Mazurka” prze-
kazywane innym żeglarzom i klubom 
podczas spotkań okolicznościowych. 
Wraz z banderkami odwiedzanych krajów, 
przekazanymi przez kpt. Chojnowską-
-Liskiewicz tuż po zakończeniu wielkiego 
rejsu, tworzą imponujący zbiór weksyliów 
żeglarskich. Stanowi on uzupełnienie 
znajdujących się dotychczas w muzeum 
dwóch z sześciu bander, jakie podczas 
wokółziemskiego rejsu niósł „Mazurek”.

„Mazurek” spotyka 
„Józefa  Wybickiego”

Żaden inny zabytek z „Mazurka” w zbio-
rach muzeum nie jest jednak tak wymow-
ny jak potężna, pomalowana w barwy 
narodowe płetwa statecznika wiatrowego 
samosteru. Pięciolinia z zapisem nutowym 
pierwszych taktów „Mazurka Dąbrow-
skiego”, przywołuje niezwykłe, symbo-
liczne spotkanie, do którego doszło pod-
czas legendarnego rejsu. W drodze z Fidżi 
do Australii kurs „Mazurka” skrzyżował się 
z trasą polskiego statku o nazwie... „Józef 
Wybicki”. Kpt. Chojnowska-Liskiewicz zo-
stała wówczas bardzo miło podjęta przez 
załogę „Wybickiego” i, jak sama wspo-
minała, symboliczny wymiar spotkania 

Jedna z sześciu bander,  
jakie niósł „Mazurek” w czasie 

wokółziemskiego rejsu. Dwie z tych 
bander znajdują się w Narodowym 

Muzeum Morskim w Gdańsku Fot. NMM
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jednostek, noszących nazwy autora słów 
hymnu i jego dzieła, nie był wtedy dla niej 
tak bardzo istotny, jak choćby możliwość 
skorzystania z prysznica na statku. W tym 
czasie biało-czerwona płetwa statecznika 
„Mazurka” nie nosiła jeszcze nut hym-
nu. Pojawiły się one dopiero na dalszym 
etapie rejsu, podczas postoju w Sydney. 
Zostały namalowane przez starszą córkę 
pana Łysakowskiego – przedstawiciela 
Polskiej Żeglugi Morskiej w Australii.

Wyjątkowa żeglarska 
ekspozycja

– Malowanie płetwy statecznika 
w barwy narodowe i nuty polskiego 

hymnu zainspirowały nas do podzie-
lenia się z naszymi gośćmi tą kolekcją 
właśnie przy okazji święta narodowe-
go – powiedział dr Marcin Westphal, 
zastępca dyrektora NMM ds. meryto-
rycznych. – Postać kpt. Chojnowskiej-
-Liskiewicz jest przykładem tego, że 
służyć Polsce i sławić na świecie jej 
imię można, a nawet trzeba, robiąc to, 
co najbardziej się kocha. To właśnie 
osiągnęła pani kapitan dzięki swoje-
mu pionierskiemu rejsowi – dodał dr 
Westphal.

Wśród pamiątek, które od 11 listo-
pada można oglądać w spichlerzach na 
Ołowiance, będą zarówno wspomniane 

w siedem energooszczędnych suwnic typu 
ship-to-shore i 20 półautomatycznych 
suwnic szynowych.

Gdańsk jest jedynym głębokowodnym 
portem terminalowym w Polsce i jedy-
nym portem na Bałtyku mogącym obsłu-
żyć największe kontenerowce typu ULCV 
(Ultra Large Container Vessel) o długości 
sięgającej 400 m. EBOiR zwrócił uwagę, 
że nowy terminal ułatwi zwiększenie 
wymiany handlowej w zakresie szybko 
rotujących dóbr konsumpcyjnych, maszyn 
i elektroniki pomiędzy Europą a Azją.

– DCT Gdańsk jest jednym z najszyb-
ciej rozwijających się portów w Europie, 
a po zakończeniu tego projektu stanie się 
jednym z 10 największych portów w Eu-
ropie pod względem przewożonych towa-
rów – podkreśliła dyrektor zarządzająca 
EBOiR ds. zrównoważonej infrastruktury, 
Nandita Parshad. Dodała, że globalne wy-
darzenia ostatnich kilku lat pokazały, jak 
ważną rolę w bezpieczeństwie gospodar-
czym odgrywa logistyka.

Przewiduje się, że Terminal 3 obsłuży 
pierwsze statki do końca 2024 r., a ukoń-
czenie całości inwestycji planowane jest 
na rok 2025. W pierwszym etapie roz-
budowy zwiększy przeładunkowość DCT 

już proporce, Srebrny Sekstant z tabli-
cą pamiątkową, certyfikat członkostwa 
w The Explorers Club i nagroda dla naj-
lepszej pomorskiej żeglarki 50-lecia. 
Obok nich zostanie pokazany dziennik 
jachtowy „Mazurka” ze stroną, na której 
znajduje się wpis o spotkaniu z „Józe-
fem Wybickim”, a także strona rękopisu 
książki kpt. Chojnowskiej-Liskiewicz 
pt. „Pierwsza dookoła świata”, na której 
jest mowa o tym wydarzeniu. Oczywi-
ście honorowe miejsce zajmuje biało-
-czerwona płetwa statecznika z nutami 
„Mazurka Dąbrowskiego”.

G O S P O DA R KA M O R S KA . P L

Gdańsk o 1,5 mln TEU z obecnych 2,9 mln 
– Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) to 
jednostka miary standardowego kontene-
ra o pojemności ok. 39 m sześc. Zwiększy 
to całkowitą zdolność przeładunkowość 
portu o prawie 50 proc. do 2025 r.

Jak przypomniał EBOiR, bank już 
wcześniej angażował się w inwestycje 
związane z DCT Gdańsk. – W 2014 r. bank 
pożyczył mu 31 mln euro na budowę Ter-
minalu 2, a w 2019 r. wsparł ekspansję 
spółki poprzez przejęcie przez nowych 
udziałowców kredytem w wysokości 
46,25 mln euro – wskazano w informacji.

DCT Gdańsk działa od 2007 r. i ma zdol-
ność przeładunkową na poziomie prawie 
3 mln TEU rocznie. Całkowita długość 
dwóch głębokowodnych nabrzeży termi-
nalu wynosi 1,3 km, co pozwala na jedno-
czesną obsługę czterech statków. Terminal 
obsługuje ponad 600 jednostek rocznie, 
w tym 100 największych kontenerowców 
na świecie. W 2021 roku DCT Gdańsk prze-
ładował ponad 2,09 mln TEU.

Jak podał EBOiR, udziały w DCT Gdańsk 
mają PSA International (40 proc.), Polski 
Fundusz Rozwoju (30 proc.) oraz IFM Glo-
bal Infrastructure Fund (30 proc.).
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EBOiR pożyczy 
100 mln euro

Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju udzieli 100 mln euro 
pożyczki na budowę trzeciego 

terminalu kontenerowego 
w DCT Gdańsk Dzięki 

rozbudowie o nowy terminal 
całkowita przepustowość 

portu w Gdańsku 
ma zwiększyć się o prawie 

50 proc. do 2025 r.

E uropejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
(EBOiR) dołączył do grupy banków, 
które sfinansują budowę trzeciego 

głębokowodnego terminalu kontenerowe-
go w polskim porcie w Gdańsku nad Mo-
rzem Bałtyckim. Kredyt EBOiR w wyso-
kości 100 mln euro jest częścią pakietu 
finansowania o wartości 863,5 mln euro, 
udzielonego przez grupę lokalnych i mię-
dzynarodowych kredytodawców dla pol-
skiej firmy DCT Gdańsk i jej spółki macie-
rzystej Baltic Hub.

Pożyczka dla Deepwater Container 
Terminal (DCT) Gdańsk jest oparta na klu-
czowych wskaźnikach efektywności (KPI) 
w zakresie środowiska, społeczeństwa i za-
rządzania (ESG) i zostanie wykorzystana na 
sfinansowanie budowy nowego Terminalu 
3 w Porcie Gdańsk oraz na modernizację 
terminali 1 i 2 oraz innych obiektów. Dla no-
wego terminalu przewidziano 717 metrów 
głębokowodnego nabrzeża i 36 hektarów 
powierzchni stoczniowej. W pierwszej 
fazie inwestycji zostanie on wyposażony 
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Już w przyszłym roku 
Port Gdynia przyjmie 

400-metrowe statki
Od 2018 roku realizowany 

jest projekt związany 
z rozwojem akwenu 

wewnętrznego Portu Gdynia. 
Całościowo realizacja 

projektu należy do dwóch 
podmiotów – w zakresie 

pogłębiania akwenów 
wewnętrznych Portu Gdynia 

oraz przebudowy nabrzeży 
w porcie realizowana jest 

przez Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A.

O becnie realizacja zadania „Prze-
budowa akwenów wewnętrz-
nych Portu Gdynia do głębokości 

16 metrów” stanowi kluczowy etap wie-
loletniego rozwoju prowadzonego przez 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia w ra-
mach zadania inwestycyjnego „Pogłę-
bianie toru podejściowego i akwenów 
wewnętrznych Portu Gdynia – etapy 
I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie 
Gdynia – etapy II i III”.

Wieloetapowa inwest ycja
Inwestycja ma pozwolić również 

zmniejszyć negatywne oddziaływanie 
transportu morskiego na środowisko. 
Zapewni to skrócenie czasu przewozu 
ładunków w łańcuchu transportowym 
oraz optymalne wykorzystanie wcześ-
niej realizowanych inwestycji. Umoż-
liwi też obsługę znacznie większych 
jednostek transportowych. Znacznie 
to przyczyni się do zwiększenia prze-
ładunków w Porcie Gdynia, zarówno 
w zakresie kontenerów, jak i towarów 
masowych i drobnicy. Po zakończeniu 
tej kluczowej dla dalszego rozwoju portu 
inwestycji do Gdyni będą mogły zawijać 

statki o długości sięgającej 400 metrów, 
szerokości do 58 metrów i zanurzeniu 
14,5 metra, czyli największe współcześ-
nie operujące jednostki kontenerowe.

Jednym z głównych elementów pro-
jektu jest wykonanie robót czerpalnych 
i zasypowych wraz z robotami budow-
lanymi i telekomunikacyjnymi, które są 
realizowane na podstawie podpisanej 
14 lipca 2022 r. umowy z wybranym wy-
konawcą – belgijską firmą Jan De Nul NV. 
W ramach umowy przedsiębiorstwo 
przebudowuje akweny wewnętrzne 
portowe zarówno z pogłębianiem, jak 
i umocnieniem dna. Na potrzeby inwe-
stycji zabezpiecza też rurociągi podwod-
ne i przekłada kable podwodne akwe-
nów wewnętrznych w porcie.

Wykonawca rozpoczął prace w lipcu 
2022r. Aktualnie zakończył usuwanie 
obiektów potencjalnie niebezpiecz-
nych z dna i rozpoczął prace czerpalne 
przy nabrzeżach oraz związane z tym 
umocnienie dna. Obecnie pod dnem 
kanału portowego prowadzony jest 
przewiert mający na celu przełożenie 
podwodnych kabli teletechnicznych. 
Na placu budowy na terenie całego 
portu pracuje każdego dnia blisko 
100 osób, a także pięć ekip nurkowych 
oraz liczny sprzęt pływający.

Odbywające się prace są bardzo in-
tensywne. Są realizowane całą dobę, 
przez wszystkie dni w tygodniu. W ich 
ramach zostanie wyczerpane 4 mln m3 

urobku, który będzie zdeponowany 
na klapowisku morskim.

Zakończono już przebudowy Nabrze-
ży Norweskiego, Słowackiego, Wło-
skiego oraz Portowego. Skrócono także 
Północną Ostrogę Pilotową i rozpoczęto 
prace polegające na wykonaniu robót 
czerpalnych na całej długości kanału 
portowego, od wejścia głównego do 
Nabrzeża Puckiego, do docelowej głę-

bokości 16 metrów. Zostaną również 
pogłębione baseny III, IV oraz V, a także 
są wykonywane umocnienia dna przy 
nabrzeżach Szwedzkim, Bułgarskim 
i Puckim oraz nad rurociągami paliwo-
wymi zlokalizowanymi w dnie w rejo-
nie Awanportu. Przekładane są kable 
teletechniczne przebiegające pod dnem 
kanału portowego.

W związku z modernizacją infrastruk-
tury portowej, rozwijają się też inne jej 
elementy. Urząd Miejski w Gdyni odpo-
wiada za pogłębienie toru podejściowe-
go. Realizowana jest także inwestycja 
Budimex: Gdynia Port, w ramach której 
jest przebudowywana stacja kolejowa 
mająca największą głowicę rozjazdo-
wą w Polsce. To pozwoli na szybsze 
rozwiezienie dostarczanych ładunków 
i zapewni większą przepustowość por-
tów. Planowane zakończenie tych prac 
datowane jest na 31 sierpnia 2023 roku.

Nowa jakość
Realizacja projektu jest odpowiedzią 

na dynamiczny rozwój rynku przewo-
zów morskich. Kilkanaście ostatnich lat 
to okres swoistego wyścigu, czasem 
nieuzasadnionego, we wzroście wiel-
kości statków kontenerowych. Coraz 
liczniej zawijają na Morze Bałtyckie 
największe kontenerowce świata o dłu-
gości około 400 m, szerokości 59 m 
oraz maksymalnym zanurzeniu 16 m. 
Stąd konieczność tworzenia projektów 
rozwojowych, wychodzących naprze-
ciw temu potencjałowi. Wprowadzają 
one nową jakość do portu poprzez 
osiągnięcie możliwości obsługi statków 
typowo oceanicznych.

Prace związane z pogłębianiem portu 
mają trwać 16 miesięcy i zakończyć się 
w 2023 roku.

G O S P O DA R KA M O R S KA . P L
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Wielka gala za nami, 
nagrody branży wręczone

2060 gości z 184 firm zgromadziła Wspólna Kaczka 2022. Za nami XXII spotkanie  
biznesu morskiego wybrzeża gdańskiego, które odbyło się 14 października  

w hali Polsat Plus Arena w Gdyni. Podczas uroczystej gali poznaliśmy również laureatów 
nagród honorowych za najważniejsze wydarzenia 2021 roku  

wręczane przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej.

P rzedstawiciele szeroko rozumia-
nej polskiej gospodarki morskiej 
spotkali się podczas corocznego 

wydarzenia branży – Wspólnej Kaczki. 
W gdyńskiej hali Polsat Plus Arena bawili 
się reprezentanci portów, stoczni, przed-
siębiorstw żeglugowych, spedycyjnych 
i logistycznych, w sumie 184 firm. 

Gala pełna atrakcji, muzyki i oczy-
wiście dania głównego wieczoru – 
kaczki – nie mogłaby się odbyć bez 
wręczenia honorowych nagród przy-
znawanych za najbardziej spektaku-
larne wydarzenia w biznesie morskim 
za ubiegły rok przez Krajową Izbę Go-
spodarki Morskiej.

Podczas XXII Wspólnej Kaczki kapi-
tuła nie przyznała Bursztynowej Kaczki, 
nagrody głównej. 

Przyznano za to Specjalną Burszty-
nową Kaczkę, która trafiła do Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia z okazji 100-le-

cia portu. „Przez ostatnie sto lat, gdyński 
port był jednym z filarów branży i oknem 
Polski na świat. Jest symbolem polskiej 
przedsiębiorczości, pracowitości i sukce-
su” – czytamy w uzasadnieniu wyboru.

Kapituła postanowiła przyznać rów-
nież trzy wyróżnienia honorowe – Bur-
sztynowe Jajko. Otrzymały je:

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk za 
realizację projektu Rozbudowy i moder-
nizacji sieci drogowej i kolejowej w Por-
cie Zewnętrznym, który okazał się klu-
czową inwestycją dla dostępności portu 
od strony lądu. Powstało 10 km dróg, 
7 km torów, 14 rozjazdów, 7 obiektów 
inżynierskich, w tym wiadukty drogowe 
i przepusty ochronne na rurociągach pa-
liwowych oraz parking buforowy dla aut 
ciężarowych. 

– Sunreef Yachts za zwodowanie 
pionierskiej jednostki, eko-katamaranu 
Sunreef 80 Eco, który jest polskich jach-

tem dalekomorskim zasilanym odna-
wialnymi źródłami energii.

– NET Marine Group za zrealizowa-
nie nowatorskiego projektu mobilnego 
doku pływającego, w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjny Rozwój we 
współpracy z Narodowym Centrum Ba-
dań i Rozwoju (NCBiR). 

Natomiast Bursztynowy Ster, nagroda 
przyznawana osobie fizycznej, zasłużo-
nej dla gospodarki morskiej przypad-
ła Krzysztofowi Michnalowi, prezesowi 
Szkoły Morskiej w Gdyni, przewodni-
czącemu pomorskiego oddziału KIGM 
za „nieprzerwane od prawie 20 lat za-
angażowanie w działania na rzecz pol-
skiego morskiego samorządu gospodar-
czego, w ramach KIGM, Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości i Rady Oświatowej”.

A N N A  KO N O P KA / 
G O S P O DA R KA  M O R S KA

W S P Ó L N A  K A C Z K A  2 0 2 2
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Wspominając przeszłość 
i spoglądając w przyszłość

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie był gospodarzem seminarium 
z okazji jubileuszu najważniejszej inwestycji w historii Gdyni, czyli jej portu. Wydarzenie 

wraz z towarzyszącą mu wystawą było efektem współpracy placówki naukowej 
z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. 

P odjęta sto lat temu decyzja o bu-
dowie portu morskiego w Gdy-
ni wiązała się z kluczowym dla 

rozwoju Polski dostępem do morza 
i roli gospodarki morskiej na początku 
jej drogi po niedawnym odzyskaniu 
niepodległości. Inicjatywa pozwoliła 
na urzeczywistnienie śmiałych wizji 
i powstanie nowoczesnego i konkuren-
cyjnego portu, będącego do dnia dzi-
siejszego stymulatorem rozwoju Gdyni 
i całego regionu.

Spotkanie poprowadziła dr Magda-
lena Markiewicz, prodziekan Wydziału 
Ekonomicznego UG ds. rozwoju i współ-
pracy z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym.

Po części seminaryjnej nastąpiło uro-
czyste otwarcie jubileuszowej wystawy 
z okazji 100-lecia Portu Gdynia. Ma ona 
charakter edukacyjny, ukazuje rozwój 
portowych technologii przeładunku, hi-
storię i przeobrażenia gdyńskich obiek-
tów portowych, pracujących w porcie 

ludzi oraz magię tego miejsca, z którym 
wielu gdynian, i nie tylko, związało swo-
je zawodowe życie.

Wystawia składa się z plansz edu-
kacyjnych prezentujących historię por-

tu w Gdyni na tle historii miasta oraz 
państwa. Ukazuje zaangażowanie ludzi 
związanych z przemysłem stoczniowym 
i przeładunkowym, a także inwestycje, 
które odegrały ważną rolę w dziejach 
tego miejsca. W ten sposób zapoznający 
się z wystawą mogą prześledzić okres 
od idei utworzenia gdyńskiego portu 
do czasów obecnych.

– Dziś gościliśmy w ramach naszego 
otwartego posiedzenia rady ekspertów 
przedstawicieli Zarządu Morskiego Por-
tu Gdynia S.A. Wraz z Zarządem otwie-
raliśmy wystawę z okazji 100-lecia portu 
w Gdyni jednocześnie w pewnym sensie 
pielęgnując naszą współpracę, która 
trwa już od wielu lat. To jest współpra-
ca z przedstawicielami portu zarówno 
w obszarze badawczym, ale także dy-
daktycznym. W szczególności dotyczy to 
międzynarodowego transportu i handlu 
morskiego, a także międzynarodowych 
stosunków gospodarczych. To specjal-
ność, która cieszy się dużą popularnością 
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na studiach zarówno I, jak i II stopnia. 
Fantastycznie, że te obszary działalno-
ści na naszym wydziale są realizowane 
i prowadzone. Nasz wydział powstał 
jako kontynuator tradycji Wyższej Szko-
ły Handlu Morskiego, bardzo związanej 
z transportem, logistyką i gospodarką 
morską w regionie – powiedziała dzie-
kan Wydziału Ekonomicznego Uniwer-
sytetu Gdańskiego dr hab. Monika Bąk.

– Dzisiaj Port Gdynia ma takie właści-
wie dwie nogi, które dźwigają go w przy-
szłe stulecie. To jest zarówno port we-
wnętrzny, jak i zewnętrzny. To potężna 
inwestycja rozwojowa. Mając świado-
mość bagażu doświadczeń poprzednich 
pokoleń, które przez 100 lat budowały 
port w Gdyni, możemy powiedzieć, 
że podtrzymujemy ich idee, marzenia. 
Dzisiaj musimy wyjść na głęboką wodę 
i dlatego przygotowaliśmy projekt portu 
zewnętrznego. Stąd pogłębiamy akwen, 
budujemy nowe nabrzeże i remontu-
jemy obecne. Budujemy dodatkowe 
płace składowe, modernizujemy linie 
kolejowe, tory dostawcze, nastawnie, 
podgrzewane zwrotnice. Wszystko jest 
też sterowane elektronicznie. To ozna-
cza nowoczesność w porcie, jak choćby 
czterokrotne zwiększenie możliwości 
wywozowych przez kolej z portu w Gdy-
ni. Zdajemy sobie sprawę, że pirs pali-
wowy, który egzystuje dzisiaj w porcie 
gdyńskim, powinien być rozbudowany, 
żeby przyjmować większe tankowce, 
aby przeładowywać rosnącą ilość takich 
ładunków jak diesel i benzyna. Oznacza 
to, że infrastruktura będzie musiała być 

większa i wyższa, aby przyjmować i ob-
sługiwać znacznie większe jednostki niż 
obecnie – zaznaczył wiceprezes Zarzą-
du Morskiego Portu Gdynia S.A. Kazi-
mierz Koralewski.

Dr Tomasz Nowosielski, adiunkt w Ka-
tedrze Transportu i Handlu Morskiego 
na Wydziale Ekonomicznym Uniwersy-
tetu Gdańskiego przedstawił zagadnie-
nia dotyczące istoty i ewolucji pojęcia 
gospodarki morskiej i jej elementów 
składowych. Szczególną uwagę poświę-
cił kwestiom związanym z funkcjono-
waniem żeglugi morskiej i roli portów 
morskich, tworzących globalny system 

transportowy. Omówił także działa-
nia związane z wprowadzaniem kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju, któ-
re mają spowodować redukcję wpływu 
eksploatacji statków i portów morskich 
na środowisko naturalne.

O powstaniu krajowej gospodarki mor-
skiej po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości i jej miejscu w hierarchii struktury 
ekonomicznej kraju opowiedział mgr Ma-
teusz Kubicki, pracownik Oddziałowego 
Biura Badań Historycznych Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddziału w Gdańsku 
oraz doktorant na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Gdańskiego. Nawiązując do 
treści rozpoczynającej się w dniu semi-
narium na Wydziale Ekonomicznym UG 
wystawy, obrazującej 100-letnią historię 
portu w Gdyni, podkreślił jego rolę jako 
niezwykłego dzieła dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Wystąpienie obejmowało 
historyczne ujęcie rozwoju portu od dwu-
dziestolecia i rozwoju Gdyni, przez okres 
po 1945 roku i czasy PRL, a także zmiany 
po 1989 roku. Zwrócił też uwagę, że port 
w Gdyni był jedną z najważniejszych in-
westycji 20-lecia międzywojennego. Jego 
budowa stanowiła swoiste okno na świat, 
ponieważ umożliwiała swobodny eksport 
i import towarów oraz pozwalała na roz-
wój miasta, jakim była Gdynia.

G O S P O DA R KA M O R S KA . P L
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Pokryją 2/3 krajowego 
zapotrzebowania 

na energię elektryczną
Naszym celem jest jak najlepiej wykorzystać Morze Bałtyckie i tak ukształtować przestrzeń 

w strefie, która przynależy Polsce, aby dała nam największe korzyści ekonomiczne, społeczne, 
środowiskowe, a także wpisywała się w cele strategiczne, które stawia sobie Polska – mówił 

dr hab. Maciej Matczak, dyrektor Instytutu Morskiego i prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
podczas konferencji Offshore Wind Poland 2022.

I nstytut Morski – jednostka ba-
dawcza, która w 2019 r. dołączyła 
do struktur Uniwersytetu Morskiego 

w Gdyni, jest współautorem zaprezen-
towanego podczas konferencji raportu 
Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej (PSEW) pt. „Potencjał Mor-
skiej Energetyki Wiatrowej w Polsce”. 
Jest to analiza ekspercka, której celem 
jest zarówno weryfikacja pierwszego 
w Polsce planu zagospodarowania prze-
strzennego Bałtyku, jak również wska-
zanie potencjalnych zmian ukierunko-
wanych na rozwój potencjału morskiej 
energetyki wiatrowej.

Raport pokazuje, że w należącej do Pol-
ski części Morza Bałtyckiego wszystkie 
zidentyfikowane obszary, w których 
możliwa jest konstrukcja farm wiatro-
wych, pozwolą na budowę 33 GW mocy 

i dostarczą 130 TWh rocznie – podczas 
gdy zapotrzebowanie na energię w Polsce 
wynosi obecnie ok. 170 TWh, a do 2030 r. 
wzrośnie do 190 TWh rocznie.

– Mamy obecnie 21 lokalizacji, 
w których morskie farmy wiatrowe będą 
rozwijane – jest to tzw. pierwsza i dru-
ga faza rozwoju MEW. My zajmowali-
śmy się trzecią fazą i szukaliśmy miejsc, 
gdzie tego typu instalacje mogłyby zo-
stać usadowione w przyszłości. I w ra-
mach trzeciej fazy znaleźliśmy jeszcze 
20 obszarów, w których takie instalacje 
mogłyby być zlokalizowane – wyjaśnił 
Maciej Matczak.

Ekspert wskazał, że są to obszary, 
na których realizowane są obecnie róż-
ne funkcje – transportowe, turystyczne, 
wydobywcze, związane z rybołów-
stwem, ale też obronnością i poligonami. 

Dlatego trzeba dobrze wyważyć, na ile 
poszczególne elementy farm wiatro-
wych są niezbędne, jakie powierzchnie 
muszą zajmować, jaki szkielet tworzyć, 
aby tego typu obszar pod instalacje tur-
bin został zaplanowany w sposób spójny 
i niekolidujący z innymi funkcjami.

20 nowych obszarów o łącznej po-
wierzchni 2171 km kw. – dwa na wo-
dach terytorialnych i 18 w strefie ekono-
micznej Polski, pozwoli na konstrukcję 
farm wiatrowych o łącznej mocy niemal 
18 GW i produkcji rzędu 70 TWh energii 
elektrycznej rocznie.

Natomiast 21 obszarów, już przezna-
czonych pod morską energetykę wiatro-
wą w Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego Polskich Obszarów Morskich, 
zapewni 15,3 GW i 60 TWh rocznej pro-
dukcji. Sumując trzy fazy rozwoju MEW, 
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Polska będzie miała zapewnione ponad 
dwie trzecie krajowego zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną – i to energię 
pochodzącą z odnawialnego źródła.

– Rozwój MEW jest obszarem du-
żego zaangażowania ze strony rządu, 
inwestorów, naukowców i systemu edu-
kacji. Wiemy, że to jest szansa na zmia-
nę systemu energetycznego w Polsce 
i wierzymy, że ta zmiana przyniesie 
nam korzyści ekonomiczne i społeczne, 
ponieważ MEW tworzy nowe miejsca 
pracy – zaznaczył dyrektor Instytutu 
Morskiego.

Dodał, że rozwijanie morskiej energe-
tyki wiatrowej jest istotne z perspektywy 
uniwersytetu, ponieważ sektor będzie 

potrzebował wykształconych, wysoko 
wyspecjalizowanych kadr. Ale przede 
wszystkim jest ważne dla potencjalnych 
inwestorów, ponieważ proces wymaga 
zaangażowania wielu firm, usługodaw-
ców, producentów, którzy będą pracować 
i tworzyć wartość dla polskiej gospodarki.

– Mamy bezpośredni kontakt z bran-
żą i znamy ją nie tylko z perspektywy 
naukowej czy badawczej. Zaangażo-
wanie środowiska w rozwój MEW jest 
bardzo duże. Wierzymy, że proces przy-
gotowania inwestycji niedługo wejdzie 
w fazę realizacji i będziemy mogli ko-
rzystać z czystej energii, którą wytworzą 
bałtyckie farmy wiatrowe – powiedział 
Maciej Matczak.

Ekspert wspomniał również, że per-
spektywa współpracy na arenie mię-
dzynarodowej w rozwoju bałtyckich 
MEW i tworzenia na ich podstawie ener-
getycznego hubu dla Europy Północnej 
i Środkowo-Wschodnie stwarza również 
nowe możliwości optymalizacji.

– Wiatraki to zielona energia, któ-
rej potrzebujemy i która pozwoli nam 
wszystkim funkcjonować w sposób 
bardziej zrównoważony – podsumował 
dyrektor Instytutu Morskiego.

Konferencja Offshore Wind Poland 
2022 odbyła się 16-17 listopada w War-
szawie.

G O S P O DA R KA M O R S KA . P L

i dyskusje dotyczyły głównie logistyki 
i łańcucha dostaw.

Polsk i  of fshore wind 
już   ruszył

- Rozmawiamy o rzeczach już się 
dziejących, a nie o planach na przy-
szłość. Inwestorzy obecni na polskim 
i ogólniej, bałtyckim rynku prowadzą 
bardzo intensywne działania związane 
z budową łańcucha dostaw na rzecz 
projektów na polskim Morzu Bałtyckim 
– mówił Jakub Budzyński, wiceprezes 
PTMEW. – W tej chwili dyskutujemy 
już o tym, jak zapewnić jak najwyższy 
udział polskich przedsiębiorstw w roz-
woju offshore wind na Bałtyku w tej, ale 
także i następnej dekadzie – dodał.

W rozwój polskiego offshore jest za-
angażowane także jedno z najstarszych 
towarzystw klasyfikacyjnych w Polsce, 
Polski Rejestr Statków.

- PRS jest uczestnikiem łańcucha 
dostaw. Jesteśmy zaangażowanym 
klasyfikatorem. Udało nam się wygrać 
certyfikację podstaw projektowych fir-

my RWE. Uczestniczymy także w wielu 
przetargach, wygrywamy sporo z nich, 
spotykamy się na różnych płaszczy-
znach. Konferencja PTMEW-u jest jedną 
z lepszych płaszczyzn do rozmów mery-
torycznych z firmami z łańcucha dostaw 
– mówił Sławomir Bałdyga, dyrektor 
Pionu Nadzorów Przemysłowych w PRS.

O kolejnych etapach rozwoju Bal-
tic Power mówił Piotr Ostrowski z PKN 
Orlen. Koncern jest odpowiedzialny 
za pierwszą morską farmę wiatrową 
w polskiej wyłącznej strefie ekonomicz-
nej na Bałtyku.

– Udało nam się podpisać umowy re-
zerwacyjne z wszystkimi głównymi do-
stawcami, zapewniając łańcuch dostaw 
dla całego projektu i wszystkie terminy 
związane z prefabrykacją i instalacją 
głównych komponentów naszej farmy. 
Czujemy się zabezpieczeni, jeśli chodzi 
o kontynuację harmonogramu – mówił 
Ostrowski.

Według harmonogramu pierwszy 
prąd z Baltic Power ma popłynąć już 
w 2026 roku.

W  G D Y N I

Polski offshore 
– szanse i zagrożenia 

Przedstawiciele wielu 
stron zaangażowanych 

w rozwój sektora morskich 
farm wiatrowych w Polsce 

spotkali się po raz kolejny. 
Tym razem w Gdyni, gdzie 

na konferencji Polskiego 
Towarzystwa Morskiej 
Energetyki Wiatrowej 

podsumowali najnowszy 
stan rozwoju i aktualne 

wyzwania rzucone branży.

26 i 27 października w Gdy-
ni odbyła się konferencja 
pt. „Offshore Wind – Logi-

stics & Supplies 2022”. Na zaproszenie 
Polskiego Towarzystwa Morskiej Ener-
getyki Wiatrowej (PTMEW) w hotelu 
Courtyard by Marriott przedstawiciele 
deweloperów oraz dostawców pierw-
szego rzędu (tzw. Tier 1) dyskutowali 
o obecnej sytuacji polskich projektów 
morskich farm wiatrowych. Panele 
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Polenergia, która wspólnie ze szwedz-
kim Equinorem rozwija trzy projekty, jest 
na etapie rozwijania łańcucha dostaw.

– Jesteśmy po uzyskaniu więk-
szości pozwoleń, przygotowujemy się 
do uzyskania pozwolenia na budowę 
i prowadzimy proces notyfikacji wspar-
cia publicznego dla projektów, które 
uzyskaliśmy w zeszłym roku w ramach 
nowego systemu wsparcia, wprowa-
dzonego ustawą offshore’ową w Polsce 
– mówił Maciej Stryjecki, dyrektor De-
partamentu Morskich Farm Wiatrowych 
Grupy Polenergia.

Wyzwania dla  Bałt yku 
w niespokojnym czasie

Choć na rozwój morskich farm wia-
trowych w Polsce patrzymy głównie 
z naszej lokalnej perspektywy, na cały 

sektor należy patrzeć globalnie. Takie-
go zdania jest Karolina Pietrzak z Sim-
ply Blue Group. Jej firma, zorientowana 
na rozwój nowych technologii, takich jak 
pływające farmy wiatrowe, bierze udział 
w konkursie o pozwolenia lokalizacyjne 
II fazy rozwoju MEW w Polsce.

– Wyzwania widzimy każdego 
dnia, ale jest też progres w portfoliach 
projektów w Polsce czy innych krajów 
Morza Bałtyckiego. Ale to nie tylko 
kraje bałtyckie wiodą prym w morskiej 
energetyce wiatrowej. Bardzo dużo 
dzieje się globalnie, co oznacza, że nie 
jesteśmy już tylko małym, lokalnym 
przemysłem. Ten globalny przemysł 
jest bardzo konkurencyjny. W Polsce 
musimy być więc bardzo konkretni 
w naszych celach i dążeniach – mówiła 
przedstawicielka Simply Blue Group. 
– Przy udziale nowych technologii 
i tzw. offtake’ów, czyli wodoru i zielo-
nego amoniaku, to wszystko wprowa-
dza naszą transformację energetyczną 
na zupełnie inny tor. Kolejną rzeczą jest 
łańcuch dostaw – skąd on przyjdzie 
i w jaki sposób uda nam się „postawić” 
te wszystkie projekty o wielkiej, giga-
watowej skali. Pytanie, czy w obecnej 
sytuacji geopolitycznej możemy pole-
gać na supply chain (łańcuchu dostaw) 
z dalszych rejonów świata, czy azja-
tyckie regiony są tym, na czym mamy 
opierać nasze bezpieczeństwo dostaw? 
To kolejny temat do wyklarowania. 
Trzecim tematem są interesariusze 

Polski offshore – szanse i zagrożenia
a aktualnie także statków typu research 
do badania dna, które jest niezbędne 
do tego, by rozwijać morskie farmy wia-
trowe – mówił z kolei Adam Ślipy z Sea-
tech Engineering.

– MAG Offshore obecnie przygo-
towuje centra maintainance i marine 
coordination w portach Darłowo, Wła-
dysławowo, Ustka i Łeba – wymieniał 
Paweł Weiner, prezes MAG Offshore, 
firmy pełniącej kompleksowe usługi 
z zakresu logistyki, obsługi agencyjnej 
i czarteru jednostek pływających dla 
sektora.

Kolejny kamień milowy przeszedł 
także Ocean Winds. Niedawno dewelo-
per odpowiedzialny za projekty B-Wind 
i C-Wind otrzymał pozytywną decyzją 
środowiskową. Kacper Kostrzewa pod-
kreślał, że na tym etapie dla jego firmy 
kluczowe jest szukanie kadr. Stąd zaan-
gażowanie we współpracę z uczelniami 
i własne projekty edukacyjne.

Kadr intensywnie poszukuje też pro-
ducent morskich turbin wiatrowych, 
Siemens Gamesa. Ten światowy lider 
w dziedzinie wytwarzania i serwisowa-
nia morskich wiatraków ogłosił jakiś czas 
temu otwarcie nowego biura w Gdań-
sku. W tej chwili trwają rekrutacje.

– Dla nas jako biura projektowego 
najważniejsze są decyzje armatorów: 
w których kierunkach chcą się rozwi-
jać i co chcą budować. Jesteśmy goto-
wi do projektowania i nadzorowania 
budów jednostek takich jak CTV, SOV, 
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z całego Morza Bałtyckiego. Są oni tak 
samo istotni, czy jest to Szwecja, czy 
Polska. Oczywiście jest NATO, które jest 
obecnym użytkownikiem całego regio-
nu, więc potrzebne jest bardzo dużo 
konsultacji i rozmów, żeby zrozumieć, 
jak ten akwen bałtycki będzie zago-
spodarowany, by móc współpracować. 
Jest progres, ale bardzo dużo jest jesz-
cze do zrobienia. Jesteśmy tutaj po to, 
żeby o tym dyskutować – mówiła Ka-
rolina Pietrzak.

Biuro projektowe StoGda obecne 
jest na globalnym rynku offshore już 
od 2008 roku. Chce uczestniczyć także 
w polskich projektach,

– Rozmawiamy o kolejnych projek-
tach jack-upowych, także dla polskich 
morskich farm wiatrowych. Natomiast 
dylematem jest, jaki to ma być statek. 
Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że będą prze-
widywane turbiny wiatrowe o mocy 
15MW+. Takich jednostek nie ma na 
rynku, w związku z czym trzeba je za-
projektować i wybudować – mówił 
Tomasz Świątkowski, prezes StoGda. 
– Tematem jest strategia budowy takiej 
farmy. Czy statki będą chodziły w pętli 
pomiędzy farmą a portem, czy będzie 
to system fiderowy, który będzie zasilał 
jack-upy pracujące na farmie w te kom-
ponenty. My jesteśmy gotowi realizować 
taki projekt, na jaki będzie zapotrzebo-
wanie – dodał.

– Przygotowani jesteśmy już od lat 
– mówi Daniel Okruciński ze stoczni 
CRIST.

Ostatni statek, jaki dostarczyła gdań-
ska stocznia, to Innovation w 2012 roku. 
Jednostka nadal pracuje dla branży 
offshore.

– Natomiast wszyscy mówią o insta-
lacjach rzędu 15-16 MW każdy wiatrak. 
Te jednostki, które są na rynku, są ab-
solutnie niewystarczające. Trzeba zbu-
dować nową jednostkę, która mogłaby 
coś takiego postawić. Innovation miał 
1600 t podnoszenia dźwigiem, a teraz 
potrzebne są co najmniej 3000 t. Z tego, 

tic Diving Solutions zaprezentowała swój 
najnowszy nabytek, Baltic Surveyor. 
Przywieziona z Wielkiej Brytanii, gdzie 
pracowała przy tamtejszym rozwoju 
offshore łódź jest wyspecjalizowana do 
wykonywania badań środowiskowych, 
niezbędnych przed rozpoczęciem sta-
wiania turbin w morzu.

– To kompleksowy kombajn do prac 
hydrograficznych. Jest to 38-metrowy 
statek, który może zabrać na pokład 15 
osób – mówił Krzysztof Stopierzyński, 
prezes Baltic Diving Solutions.

Baltic Surveyor ukończył prace przy 
farmie East Anglia 1 w Wielkiej Brytanii. 
Już w październiku pracowała w Polsce, 
gdzie na zlecenie Uniwersytetu Morskie-
go w Gdyni pobierała próbki dna.

– Szczególne nadzieje wiążemy 
z II fazą, czyli 11 nowymi projekta-
mi, które mają być przydzielone de-
weloperom, które muszą się zacząć 
od badań środowiskowych – badań 
ssaków, ptaków. Takie jednostki będą 

co jest na rynku, do Europy trafi tylko 
Voltaire, który będzie mógł stawiać po-
dobne wiatraki. Ale zapotrzebowanie 
jest tak ogromne, że trzeba będzie bu-
dować kolejne jednostki. Z tego, co my 
rozumiemy, co ma być zbudowane do 
2035 roku, to około 30 statków brakuje 
na rynku – powiedział Daniel Okruciński.

Przyszłość  morskich 
wiatraków

Na udział w II fazie liczą kolejne firmy, 
w tym polscy dostawcy specjalistycz-
nych jednostek pływających. Firma Bal-

także potrzebne w fazie instalacyjnej, 
na przykład do nadzorowania prac 
związanych z układaniem kabli mor-
skich, narzutów kamiennych czy in-
stalacji kurtyn powietrznych – mówił 
Krzysztof Stopierzyński.

Wszyscy przedstawiciele firm zgro-
madzeni na konferencji PTMEW pod-
kreślali rolę dialogu i współpracy. Czy 
zasada „wszystkie ręce na pokład” nie 
tylko przyspieszy, ale umożliwi realizację 
rozwoju polskiego offshore wind, poka-
żą najbliższe miesiące i lata.

G O S P O DA R KA M O R S KA . P L
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Obieramy kurs na wspólną  
żeglarską przygodę  

wokół Bałtyku
Spotkanie inaugurujące projekt BaltSusBoating 2030 w Gdańsku

Fot. Interreg Baltic Sea Region, strona oficjalna projektu BaltSusBoating
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N ic tak nie jednoczy mieszkań-
ców regionu Morza Bałtyckiego 
jak morze, które pozwala obec-

nym i przyszłym pokoleniom cieszyć się 
wszystkimi jego walorami i pięknem.

Kierując się tą myślą, przedstawiciele 
żeglarskich submarek funkcjonujących 
w regionie Morza Bałtyckiego spotkali się 
15 listopada 2022 roku w Gdańsku, aby 
połączyć siły i współpracować na rzecz 
dalszego rozwoju turystycznej destynacji 
jaką jest region Morza Bałtyckiego.

Przy stole zasiedli różni aktorzy repre-
zentujący: południowe wybrzeże Bałtyku 
(reprezentowane przez Stowarzyszenie 
Miast i Gmin Morskich z Polski), wschod-
nie wybrzeże Bałtyku (reprezentowane 
przez Region Planowania Rygi), Archi-
pelag Alandzki, Związek Szwedzkich 
Przystani Gościnnych, Radę Państw Mo-
rza Bałtyckiego i Uniwersytet w Tartu. 
Spotkanie inauguracyjne było doskonałą 
okazją do poznania się osobiście, przedy-
skutowania oczekiwań i ustalenia kierun-
ku wspólnych działań.

Wywodzący się z bardzo różnych 
środowisk, wnoszący ciekawe i cenne 
doświadczenie oraz posiadający wspar-
cie polityczne, Partnerzy BaltSusBoating 
2030 zobowiązali się do zainicjowania 
strategicznej współpracy na poziomie 
Regionu Morza Bałtyckiego w celu prze-
kształcenia go w zrównoważony kierunek 
żeglarski. Ponadto, zdecydowano, że zo-
staną podjęte działania na rzecz wspólnej 
promocji Bałtyku jako spójnego, cało-
ściowego miejsca docelowego dla fanów 
turystyki wodnej spoza samego Regionu 
(np. z USA, Wlk. Brytanii, Francji, itd.).

Wydaje się to kluczowe dla wszystkich 
zaangażowanych stron, które wierzą, że 
post-pandemiczny rynek żeglarski stwo-
rzy nowe możliwości rozwoju turystyki 
żeglarskiej w regionie Morza Bałtyckiego, 

a transfer dobrych praktyk może pomóc 
w pełnym wykorzystaniu tych możliwości.

Ogólny cel Projektu zostanie osiągnię-
ty poprzez pięć głównych grup działań:
•  Stworzenie ogólnobałtyckiej platformy 

współpracy
•  Opracowanie „Planu działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju”
•  Wymiana wiedzy i wzajemne uczenie się
•  Dialog z decydentami
•  Rozwój wspólnego podejścia marketin-

gowego,
które w dużej mierze opierają się 

na diagnozie, że destynacje żeglarskie 
i współpraca instytucjonalna na pozio-
mie subregionów Morza Bałtyckiego 
są zbyt wąskie, aby dotrzeć do określo-
nych rynków źródłowych, takich jak Fran-
cja, Wielka Brytania, USA i do określonych 
grup docelowych.

W związku z tym konieczne jest po-
łączenie sił i przedstawienie Bałtyku 
jako jednej destynacji do wykorzystania 
wszystkich potencjałów i stworzenia 
przewagi konkurencyjnej nad innymi 
regionami żeglarskimi. Ponadto, jak 
przyznali partnerzy, sektor turystyki że-
glarskiej jest zależny od finansowania 
publicznego (infrastruktura, marketing), 
ale jest postrzegany raczej jako niszowy 
segment przez interesariuszy turysty-

ki i decydentów, dlatego dla lepszego 
wsparcia (finansowego) konieczne jest 
podniesienie ich świadomości na temat 
potencjału społeczno-gospodarczego 
i potrzeb sektora.

Ważną cechą inicjatywy BaltSusBoa-
ting 2030 jest strategiczne skupienie się na 
zrównoważonym rozwoju jako głównym 
celu społecznym. Partnerzy projektu wie-
rzą, że zwiększona świadomość tych kwe-
stii zmieni zachowania klientów w turysty-
ce rekreacyjnej i że zrównoważony rozwój 
ma potencjał, aby stać się przewagą kon-
kurencyjną regionu Morza Bałtyckiego.

Z tej perspektywy, bardzo istotnym 
celem całej inicjatywy będzie opraco-
wanie strategii rozwoju zrównoważonej 
turystyki żeglarskiej i wspólnego marke-
tingu Morza Bałtyckiego.

BaltSusBoating 2030 potrwa 24 mie-
siące i będzie dysponował budżetem pra-
wie 0,5 mln euro, współfinansowanym 
z Programu Interreg Region Morza Bał-
tyckiego. Więcej informacji o partnerach, 
planowanych i realizowanych działaniach 
oraz aktualnościach można znaleźć na 
stronie internetowej https://interreg-bal-
tic.eu/project/baltsusboating-2030/ oraz 
w mediach społecznościowych Związku 
Miast i Gmin Morskich. 
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