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21 Kwoty nie gwarantują odbudowy bałtyckich stad dorsza
Bez znacznego ograniczenia połowów dorsza nie uda się doprowadzić
do odrodzenia tego gatunku.

22-25 Morskie Forum Samorządowe
W odpowiedzi na zaproszenie ministra Marka Gróbarczyka do aktywnej współpracy gmin
nadmorskich z MGMiŻŚ w opracowaniu strategii rozwoju małych portów i przystani morskich
ZMiGM przy współpracy z miastem Darłowo zorganizował 22-23 listopada 2016 roku
Morskie Forum Samorządowe.
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Ćwierć wieku Związku
„Miasta muszą zrozumieć, że ulokowanie nad morzem nakłada na nich specjalne obowiązki
i daje im specjalne możliwości rozwoju” – mówił wielki Eugeniusz Kwiatkowski podczas
zjazdu inaugurującego w 1946 roku działalność Związku Gospodarczego Miast Morskich.
Ówczesny centralizm gospodarczy i polityczny unicestwił ten Związek niemal natychmiast
po jego narodzinach, ale w 1991 roku na zrębach rodzącej się w Polsce samorządności
powstał Związek Miast i Gmin Morskich, który w swoim programie i strukturze wprost
odwoływał się do koncepcji Eugeniusza Kwiatkowskiego. I przez minione 25 lat, niezmiennie
wsłuchując się w głosy swoich członków reprezentujących społeczność miast i gmin
nadmorskich, podejmował różnorodne działania na rzecz tych społeczności.

27
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października br. w Szczecinie
odbyły się jubileuszowe uroczystości 25-lecia działalności
Związku Miast i Gmin Morskich. Poprzedziło je złożenie wieńca na grobie Piotra
Jani, niedawno zmarłego wojewody
zachodniopomorskiego, wieloletniego
wiceprezesa ZMiGM.
W sali konferencyjnej Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście na
jubileuszowych uroczystościach spotkali
się delegaci Związku, który aktualnie
zrzesza 26 członków, a w ciągu 25 lat
swej działalności skupił wokół siebie
ponad 40 samorządów miast i gmin
położonych wzdłuż polskiego wybrzeża
Morza Bałtyckiego. Przybyło także wielu
delegatów minionych kadencji, prezesi

Prezes Andrzej Bojanowski

Wiceprezes Michał Przepiera

Delegacja ZMiGM składa kwiaty na grobie Piotra Jani
Związek Miast i Gmin Morskich

Miast i Gmin Morskich

Odznaczeni medalami XXV-lecia Związku Miast i Gmin Morskich

Związku, a także posłowie i senatorowie
oraz przedstawiciele rządu.
Uroczysta gala jubileuszowa odbyła
się pod patronatem marszałka Sejmu
Marka Kuchcińskiego oraz Marka Gróbarczyka – ministra gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Szczecin, a partnerami Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA oraz Saur
Neptun Gdańsk SA.
Na początku uroczystości chwilą ciszy
uczczono pamięć zmarłego w sierpniu
Piotra Jani, wojewody zachodniopomor-

Krzysztof Włodarczyk

skiego, ale także wieloletniego wiceprezesa ZMiGM, przyjaciela, człowieka zawsze uśmiechniętego i pełnego humoru,
życzliwego ludziom i zawsze stojącego
po morskiej stronie polskiego Wybrzeża.

Oficjalnego otwarcia gali dokonał Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina,
od niedawna także wiceprezes ZMiGM,
odczytując list gratulacyjny od prezydenta Piotra Krzystka.
» Alina Jania
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Waldemar Jaroszewicz
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Ćwierć wieku Związku Miast
i Gmin Morskich
Jerzy Wcisła

Arkadiusz Klimowicz

Tyberiusz Narkowicz

Krzysztof Swat

Zbigniew Walczak

» „Szanowny Panie Prezesie,

proszę przyjąć moje najserdeczniejsze
podziękowania za zaproszenie na Jubileusz 25-lecia oraz XLVIII Walne Zebranie
Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich, które dziś rozpoczyna się w naszym Mieście.
To dla mnie zaszczyt, że mogę gościć
Państwa w Stolicy Pomorza Zachodniego, bo to właśnie ponad ćwierć wieku
temu Szczecin był jednym z założycieli
Związku. Pragnę wspomnieć o licznych
inicjatywach Związku na rzecz rozwoju
gospodarczego, kulturowego i społecznego, które to pozwalają na ciągły rozwój gospodarki morskiej. Jest to główna
dziedzina działalności gospodarczej
północnych województw, ale także stanowi istotny element gospodarki krajowej, która otwiera Polskę nie tylko na
Europę, ale także na świat. Nie można
zapominać o wymiarze społecznym gospodarki morskiej, bo to ten sektor zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników,
nie licząc miejsc pracy związanych z nią
w sposób pośredni. Gospodarka morska
to konglomerat przedsiębiorstw i instytucji powiązanych ze sobą w różnorodny
sposób, których obszar działania skupia
się wokół morza i otwiera jednocześnie
drogę do gospodarki światowej. To również organizacje zrzeszające wszystkie
podmioty, dla których postęp i rozwój
w tej dziedzinie jest szczególnie ważny.
Taką właśnie organizacją jest Związek
Miast i Gmin Morskich, który dziś obchodzi jubileusz powstania. Związek jako
organizacja działająca na rzecz gospodarki morskiej przez udział w tworzeniu
czy opiniowaniu dokumentów rozwojowych, jak i występowaniu w imieniu
i obronie interesów miast członkowskich
stał się nieodłącznym i jakże ważnym
elementem polityki morskiej Polski, za
co chciałbym serdecznie podziękować.

Praca na rzecz gopodarki morskiej
to ciężka i odpowiedzialna misja, którą
wykonujecie Państwo z ogromnym poświęceniem. Z okazji jubileuszu życzę
władzom Związku oraz wszystkim jego
członkom, aby wszelkie podejmowane
działania i założenia udało się zrealizować. Żywię nadzieję, że Państwa pobyt
w pięknej Stolicy Pomorza Zachodniego stanie się niezapomnianym przeżyciem i skłoni do częstych powrotów,
a na najbliższe dni życzę owocnych
obrad.
Z poważaniem
Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin”
Andrzej Bojanowski, prezes Związku
Miast i Gmin Morskich, powitał uczestników oraz zaproszonych gości, w tym
m.in. parlamentarzystów: Ewę Lieder,
Małgorzatę Zwiercan, senatora Jerzego
Wcisłę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja
Kopcia oraz przedstawicieli administracji
morskiej i samorządowców. Szczególnie
serdecznie powitał żonę i córkę zmarłego Piotra Jani.
Andrzej Bojanowski przypomniał
udział Związku w tak fundamentalnych dla polskiej gospodarki morskiej
procesach jak kształtowanie ustaw
(o administracji morskiej czy portach
i przystaniach morskich) i ich nowelizacji, budowa autostrad, ochrona
brzegu morskiego, rozwój sieci marin
i przystani żeglarskich, rozwój turystyki. Podkreślił także ciągłość tych procesów i zmieniające się uwarunkowania
rozwojowe nakazujące nieustanną troskę członków Związku o kształtowanie
korzystnych warunków życia i pracy
dla społeczności miast i gmin morskich, których los związał z morzem.

PATRONAT HONOROWY

Związek Miast i Gmin Morskich

Prof. Stanisław Musielak

Gwarancją sukcesów podejmowanych
działań – podkreślił A. Bojanowski –
jest wykorzystanie wspólnej energii,
doświadczeń i wiedzy.
Prezes A. Bojanowski przypomniał
także najważniejsze wydarzenia w historii
ZMiGM i podkreślił, że sukcesy Związku
są wynikiem zaangażowania pasjonatów
i wizjonerów, którzy chcą kontynuować
dzieło jednoczenia wysiłku wokół procesów budowania Polski morskiej.
Podczas jubileuszowych uroczystości
było miejsce na wiele życzeń, gratulacji
i wspomnień. Głos zabierali zarówno
obecni delegaci, jak i byli członkowie
Związku piastujący te funkcje przed
laty. Wśród wracających do wspomnień
i dedykujących życzenia na kolejne lata
działalności Związku nie zabrakło byłych
prezesów ZMiGM – Krzysztofa Włodarczyka oraz Waldemara Jaroszewicza.
Odczytane zostały także listy gratulacyjne przesłane na ręce prezesa Związku
Andrzeja Bojanowskiego.
Uroczysty jubileusz ćwierćwiecza
działalności Związku był także okazją do
uhonorowania zasłużonych członków pamiątkowymi medalami 25-lecia Związku
Miast i Gmin Morskich. Medale otrzymali:
Alina Jania, żona śp. Piotra Jani, Krzysztof
Włodarczyk – współzałożyciel, pierwszy
prezes Związku Miast i Gmin Morskich,
Waldemar Jaroszewicz – drugi prezes
Związku Miast i Gmin Morskich, Jerzy
Wcisła – senator RP, Arkadiusz Klimowicz
– burmistrz Darłowa, Tyberiusz Narkowicz – burmistrz Jastarni, Krzysztof Swat
– burmistrz Krynicy Morskiej, Zbigniew
Walczak – wójt Gniewina, prof. Stanisław
Musielak – Instytut Nauk o Morzu, prof.
Kazimierz Furmańczyk – Instytut Nauk
o Morzu, Andrzej Borowiec – dyrektor
Urzędu Morskiego w Szczecinie, Tomasz
Bobin – sympatyk, ekspert Związku Miast
i Gmin Morskich, Wojciech Grzymkowski

– dyrektor portu morskiego w Mrzeżynie,
Robert Pytlos – pełnomocnik prezydenta
Gdańska ds. bursztynu.
Ponadto medalami okolicznościowymi zostali uhonorowani (wyróżnieni byli
nieobecni na gali): Marek Gróbarczyk –
minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska,
Piotr Krzystek – prezydent Szczecina,
Ryszard Świlski – prezes Porozumienia
Samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Anna Stelmaszyk Świerczyńska – dyrektor ds. technicznych Urzędu
Morskiego w Gdyni, Andrzej Królikowski
– prezes Ligi Morskiej i Rzecznej.
Laureatem Nagrody Specjalnej Związku Miast i Gmin Morskich został Roman
Kolicki, redaktor naczelny „Czasu Morza”,
autor biografii „Apetyt na życie, czyli
z przełomu wieków Witolda Andruszkiewicza” oraz innych wydawnictw Związku Miast i Gmin Morskich.
Z okazji jubileuszu ZMiGM wydana
została związkowa monografia: „My dla
morza, morze dla nas – XXV lat Związku Miast i Gmin Morskich” autorstwa
Romana Kolickiego, którą wręczono
wszystkim uczestnikom jubileuszowej
gali. Monografia jest zapisem historii Związku, podejmowanych działań,
przedstawia członków i delegatów
wszystkich kadencji, ekspertów Związku
i jego pracowników, a także laureatów
związkowych nagród. Prezentuje także
sylwetki prezesów ZMiGM. Uczestnikom uroczystości zaprezentowany został
także film prezentujący różne obszary
działalności oraz dorobek Związku. Film
zrealizował znany gdański dziennikarz
telewizyjny red. Marek Kański.
Jubileuszową galę zakończyła uroczysta kolacja.

Prof. Kazimierz Furmańczyk

Andrzej Borowiec

Tomasz Bobin

Wojciech Grzymkowski

Robert Pytlos

PARTNERZY
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XLVIII Walne
Zebranie Delegatów
Uroczystości jubileuszowe
ZMiGM odbyły się w ramach
zwołanego w Szczecinie
XLVIII Walnego Zebrania
Delegatów. 28 października,
drugi dzień obrad,
poświęcony został sprawom
statutowym Związku.

Z

anim przystąpiono do części
statutowej zebrania, głos zabrał
Marcin Włodarski reprezentujący fundację Motus, powiązaną z firmą
Actia Forum funkcjonującą w sektorze morskim – w obszarze logistyki
i transportu. Omówił koncepcje projektu poszerzania działalności i funkcjonowania małych portów o możliwości zdobycia środków unijnych na
innowacyjne rozwiązania dotyczące
zróżnicowanego wykorzystania zasobów morskich, wzbogacenia działalności rybackiej, rozwoju społeczności
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lokalnych, współpracę z ośrodkami
badawczymi oraz skomunikowanie
małych portów.
Następnie przystąpiono do części
statutowej zebrania zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Oficjalnego powitania zebranych
delegatów i otwarcia obrad dokonali
wiceprezes Związku Michał Przepiera
oraz dyrektor Biura Związku Grzegorz
Walczukiewicz. Wybrano prezydium
Zebrania. Przewodniczącym obrad został Michał Przepiera. Wybrano także
członków komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za trzy kwartały w 2016 roku
przedstawił dyrektor Grzegorz Walczukiewicz. Omówił przygotowywane
projekty unijne MARRIAGE II i BEST.
W ramach tej edycji projektu MARRIAGE II Związek przygotowuje się do realizacji kolejnego wydania przewodnika żeglarskiego, opracowania strategii

rozwoju Wybrzeża oraz organizację
konferencji, warsztatów i szkoleń. Natomiast projekt BEST dotyczący ochrony środowiska ma na celu poprawę
jakości wody w Bałtyku poprzez lepsze zarządzanie zanieczyszczeniami.
Po konsultacjach został przygotowany do drugiego naboru w ramach
programu Region Morza Bałtyckiego,
a jego celem jest wdrożenie strategii
współpracy transgranicznej. Wniosek
ma być złożony w styczniu 2017 r.
ZMiGM przystąpi do projektu jako
partner i zajmie się kwestią komunikacji (organizacji konferencji, spotkań
i warsztatów), ponosząc tylko wydatki
na własne działania (pełnoetatowy
pracownik i organizacja wydarzeń).
Omawiane projekty mają duże szanse
na realizację.
Prezes Związku Andrzej Bojanowski
podkreślił, że Związek powinien spróbować zbudować filozofię strategicznego rozwoju, opartą o analizę raportu

Związek Miast i Gmin Morskich

oddziaływania na środowisko. Jest to
szczególnie istotne z punktu widzenia
obszaru Natura 2000, ponieważ inwestowanie w takich przestrzeniach
nie jest łatwe. Wymaga to od gmin
rezygnacji z niektórych planów, jednak
bez zewnętrznego partnera nie da się
osiągnąć tych celów, stąd duże znaczenie udziału w projektach unijnych,
zwłaszcza w omawianej dzisiaj koncepcji projektu fundacji Motus.
Kolejnymi omawianymi przez dyrektora Grzegorza Walczukiewicza tematami były Konferencja Prawa Morskiego oraz FREE TIME FESTIVAL 2016,
którym Związek patronuje, a także
promocja bałtyckiego bursztynu na
targach w Nicei, gdzie Związek przygotował na uroczyste otwarcie targów
dwa pokazy kolekcji biżuterii bursztynowej znanych i cenionych pomorskich projektantek. W nawiązaniu do
tego pokazu namawiał delegatów do
większego zainteresowania bursztynem. Korzystając z kontaktów, które
posiada biuro Związku, można przygotować event stanowiący uzupełnienie
jakiegoś większego projektu. Natomiast prezes A. Bojanowski namawiał
delegatów do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez MiędzyCZAS MORZA 4(69) grudzień 2016

narodowe Targi Gdańskie, gdzie, jak
w przypadku FREE TIME FESTIVAL, 25
tys. odwiedzających poszukuje ofert
weekendowych. Nadmorskie gminy
powinny wspólnie przygotować duże
stoisko oferujące ciekawe, niepowtarzalne propozycje, którymi gminy
dysponują, także w okresie posezonowym, a które nie zawsze potrafią odpowiednio sprzedać.
Jako kolejną aktywność wspomniano również XLVII Walne Zebranie delegatów ZMiGM, które odbyło się w Łebie

oraz X-lecie Światowej Rady Bursztynu
i Muzeum Bursztynu. Bursztyn jako
złoto Bałtyku był również tematem
przewodnim XVI już edycji tegorocznego konkursu plastyczno-literackiego
„Morze a moja duża i mała Ojczyzna”,
którego finał odbył się w Pruszczu
Gdańskim, natomiast kolejna edycja
odbędzie się w Dziwnowie.
ZMiGM w 2016 r. podjął się wspólnie z miastem Gdańsk nietypowej
realizacji projektu pn. „Poszukiwacz
bursztynu” – budowie interaktywnej, »
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XLVIII Walne Zebranie Delegatów
» mobilnej wodnej instalacji przypomi-

nającej fontannę, symbolizującej brzeg
morski. Była to niewątpliwie wielka
atrakcja dla mieszkańców i odwiedzających światową stolicę bursztynu turystów, ale również promocja bursztynu i samego Gdańska. Dyrektor kolejny
raz namawiał delegatów do większej
aktywności i rozważenia możliwości
wykorzystania tej fontanny w ramach
przygotowywanych innych projektów
Omówiono także coroczną akcję
zbiórki środków finansowych na działania związane z eksploatacją żaglowca „Generał Zaruski” oraz problematykę
związaną z Korytarzem Transportowym Bałtyk-Adriatyk. W kolejnym roku
Związek będzie liderem działań tego
porozumienia. Następnie dyrektor Biura przedstawił projekt planu dochodów
i wydatków Związku na rok 2017 oraz
projekt programu działalności Związku
na rok 2017.
Przed głosowaniem nad zgłoszonymi uchwałami przedstawiono wolne
wnioski. Dyrektor Biura Związku przypomniał o nagrodach przyznawanych

10

przez Związek. Są to: nagroda dziennikarska przyznawana na wniosek Walnego Zebrania Związku, której regulamin zostanie umieszczony na stronach
ZMiGM, oraz nagroda Zarządu Związku
im. Przemysława Smolarka, która jest
przyznawana zasłużonym działaczom
ZMIGM oraz osobom spoza Związku, które działają na rzecz gospodarki
morskiej. W przeszłości nagroda cieszyła się dużym prestiżem, a proponowana zmiana dotyczy waluty, w jakiej
ma być przyznawana.
Z kolei Katarzyna Kutereba-Gnitecka odczytała stanowisko burmistrza
Międzyzdrojów w sprawie wspólnego wystąpienia miast członkowskich w sprawie zmiany art. 13b ust.
1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych. – Ze względu na specyfikę Międzyzdrojów, największy ruch turystyczny w okresie
sezonu letniego przypada na sobotę
i niedzielę, zasadne więc jest wprowadzenie zmiany w art. 13b ust. 1,
polegającej na skreśleniu słowa „robocze” oraz pozostawienie radom gmin

swobody w tej materii – powiedziała
K. Kutereba-Gnitecka. Prezes Związku A. Bojanowski zaproponował, by
uwzględnić w zmianach tej ustawy
sposób znakowania strefy oraz zmienić
nazwę pojazdów samochodowych na
pojazdy silnikowe.
Następnie odbyły się głosowania.
Delegaci przyjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia planu dochodów i wydatków na 2017 rok, w sprawie zmiany w Regulaminie nagrody Zarządu
ZMiGM im. Przemysława Smolarka
oraz w sprawie zmiany zapisu art. 13
b ust.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.
Zamykając obrady, wiceprezes
Związku Michał Przepiera podziękował wszystkim delegatom za udział
w zebraniu, zapraszając ponownie do
odwiedzenia Szczecina, a wraz z dyrektorem Biura Grzegorzem Walczukiewiczem zaprosił na kolejne zebranie, które odbędzie się wiosną 2017 r.
w Krynicy Morskiej.
A D R I A N N A C H O J N AC KA

Związek Miast i Gmin Morskich

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

Z ekologami
o kanale żeglugowym
Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się
z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych i rozmawiał o kanale
żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną.

W

śród osób zainteresowanych
kwestiami ochrony środowiska w związku z planowaną
inwestycją byli m.in. przedstawiciele
Polskiego Klubu Ekologicznego (Polish Ecological Club Main Board) oraz
Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg
Wschodnio-Pomorski,
Greenpeace
Polska, Fundacji Greenmind, Kuling
Grupy Badawczej Ptaków Wodnych,
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W rozmowie dotyczącej
planowanej budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną uczestniczyli też przedstawiciele Departamentu Gospodarki Morskiej w resorcie
oraz Urzędu Morskiego w Gdyni, który
będzie inwestorem wspomnianego
przedsięwzięcia.
Minister M. Gróbarczyk podkreślił,
że w związku z nową sytuacją geopolityczną, realnymi zagrożeniami na
wschodniej granicy Polski i jednocześnie Unii Europejskiej (świadczą o tym
chociażby przeprowadzone na Zalewie
Wiślanym ćwiczenia wojsk NATO) budowa kanału żeglugowego jest związana przede wszystkim z kwestiami
bezpieczeństwa. Bardzo ważne są
aspekty gospodarcze tego regionu oraz
turystyczne, rozwój portu w Elblągu,
otwarcie Zalewu i tej części kraju na Zatokę Gdańską, porty Trójmiasta.
– Kwestie związane z ochroną środowiska są dla nas bardzo ważne –
podkreślał minister Gróbarczyk. – To
przede wszystkim z tego powodu, że
chcemy chronić środowisko i wprowadzić rozwiązania kompensujące
ewentualny wpływ na otoczenie planowanego kanału, szacowane koszty
inwestycji zwiększyły się z pierwotnie
CZAS MORZA 4(69) grudzień 2016

planowanej kwoty ok. 500 mln do blisko 900 mln obecnie.
Przedstawiciel rządu przypomniał
o prowadzonych rozmowach z Komisją
Europejską dotyczących tej inwestycji
i jej wpływu na środowisko. Obecne
ustalenia określają, że po otrzymaniu
bardziej szczegółowych informacji
dotyczących inwestycji, tj. studium
wykonalności, a przede wszystkim
raportu oddziaływania na środowisko – Komisja wyda opinię dotyczącą
planowanego przedsięwzięcia. Właśnie trwa postępowanie przetargowe
mające wyłonić wykonawcę tych dokumentów. Powinny być one gotowe
łącznie z decyzjami środowiskowymi
pod koniec przyszłego roku.
– Studium wykonalności odpowie
też na pytanie o ostateczną lokalizację
kanału – wyjaśniła Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora

Urzędu Morskiego w Gdyni. – W tej
chwili brane pod uwagę są trzy warianty: Skowronki, Nowy Świat i Nowa
Karczma (Piaski). O tym, która lokalizacja będzie najlepsza, zdecydują
przede wszystkim właśnie aspekty
związane ze środowiskiem.
Przedstawiciele organizacji ekologicznych mówili o ewentualnych
zagrożeniach dla ptasich siedlisk, dla
flory i fauny Zalewu Wiślanego.
Minister poprosił przedstawicieli
organizacji ekologicznych o przedstawienie swoich opinii dotyczących
planowanej inwestycji. Zapewnił, że
wszelkie uwagi zostaną wnikliwie rozpatrzone. Zachęcał też do aktywnego
udziału w spotkaniach dotyczących
przedsięwzięcia, m.in. w planowanym
spotkaniu z mieszkańcami i gospodarzami Krynicy Morskiej.
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P R Z E KO P M I E R Z E I W I Ś L A N E J
Przekop Mierzei Wiślanej
to inwestycja priorytetowa
dla kraju – mówił podczas
spotkania z mieszkańcami
Krynicy Morskiej minister
gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej Marek
Gróbarczyk. Burmistrz
Krynicy Morskiej stwierdził,
że spotkanie nie przekonało
mieszkańców do inwestycji.

Inwestycja
priorytetowa
dla kraju

25

listopada w Krynicy Morskiej z mieszkańcami tego
miasta spotkali się m.in.
minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej Marek Gróbarczyk, dyrektorzy oddziałów GDDKiA w Olsztynie
i w Gdańsku oraz reprezentanci Urzędu
Morskiego w Gdyni. Spotkanie odbyło
się w sali biblioteki miejskiej, w której
na jednej ze ścian umieszczono baner
z napisem: „Krynica Morska NIE dla
przekopu” podpisany: Rada Miasta.
Burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof
Swat powiedział dziennikarzom, że
zdecydowana większość mieszkańców
jest przeciwna budowie przekopu łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. – Mieszkańcy mają obawy z jednej
strony o zasadność inwestycji, a z drugiej o środowisko – dodał. Wyjaśnił, że
mieszkańcy obawiają się, że budowa
przekopu spowoduje zachwianie naturalnego procesu odkładania się piasku
na plażach i tym samym przyczyni się do
ich zanikania. – Jak do tej pory nikt nas
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nie zapewnił, że tak nie będzie – dodał.
– Nie ma tu żadnej polityki, mieszkańcy
po prostu mają obawy. Czekamy na jakieś propozycje ze strony rządu.
– Nie oczekiwałem, że projekt przekopu Mierzei Wiślanej zostanie przyjęty
entuzjastycznie, znam nastroje w Krynicy Morskiej, ale (...) chcemy wysłuchać
wszystkich opinii na temat inwestycji
– mówił z kolei minister gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej Marek

Gróbarczyk. – Chcemy zaprezentować
materiały, chcemy przygotować konkretne wyniki badań oraz dokumenty,
żeby pokazać, że nie będzie zagrożeń
wynikających z utraty plaż czy jakiejkolwiek erozji, a jeśli będą, to na tę
okoliczność będziemy mieli konkretne rozwiązania – tłumaczył minister.
Zadeklarował także, że rząd chce zrealizować ten projekt w pełnym porozumieniu z mieszkańcami. – Chcemy do
tego porozumienia podejść jak najbardziej merytorycznie, a nie politycznie.
Poszukujemy argumentów, z drugiej
strony pragniemy pokazać szanse rozwojowe dla regionu – argumentował
M. Gróbarczyk. – Nasz rząd zdecydował,
że jest to inwestycja priorytetowa dla
rozwoju kraju. Co do samej realizacji –
decyzje zostały podjęte, dyskutujemy
natomiast nad działaniami związanymi z realizacją planu środowiskowego, jak również z wyborem miejsca.
Zastępca dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni Anna Stelmaszyk-Świerczyńska
powiedziała, że plaże nie będą zanikać.
– Szczegółowe badania zostały zlecone, ale to, czym dysponujemy, już teraz
Związek Miast i Gmin Morskich

wskazuje na to, że ruch rumowiska będzie wynosił 4 do 7 proc. tego, z czym
mamy do czynienia we Władysławowie.
Wiemy, że w Skowronkach i w Nowym
Świecie ruch rumowiska jest bardzo
mały i oddziaływanie zamknie się w kilometrze – argumentowała.
Podczas spotkania wielu mieszkańców pytało o ewentualne zabezpieczenia
i gwarancje dla branży turystycznej gdy-

by okazało się, że przekop wpłynie np.
na obniżenie przychodów w branży turystycznej. Jako przykłady takich rozwiązań podawali przyznanie Krynicy statusu
strefy wolnocłowej, budowy uzdrowiska
czy mola od strony morza z możliwością cumowania statków wycieczkowych
i jachtów, a także remont tras wojewódzkich 501 i 502. Minister M. Gróbarczyk
zadeklarował, że jest otwarty na pro-

pozycje związane z gospodarką morską
i żeglugą śródlądową, postulował jednak
przedstawienie konkretnych propozycji. – Burmistrz, który jest gospodarzem,
musi przedłożyć listę oczekiwań, a wtedy
będziemy mogli przystąpić do negocjacji. – Spotkanie nie przekonało nas do
inwestycji – powiedział na zakończenie
spotkania burmistrz Krynicy. – Jesteśmy
na „nie” – podkreślił.

Tylko dwie oferty na wykonanie
dokumentacji projektowej
Urząd Morski w Gdyni otrzymał w terminie dwie oferty w przetargu na wykonanie
dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską. Tylko jedna mieści się w zakładanym wcześniej budżecie.

B

udżet zamawiającego wynosi
6,027 mln zł. Konsorcjum Transprojekt Gdańsk i Wuprohyd określiło jednak jej wartość na 7,347 mln zł,
a firmy Mosty Gdańsk i Projmors
na 5,252 mln zł.
Jak zaznacza minister gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, inwestycja dotycząca
przekopu Mierzei Wiślanej jest jedną
z ważniejszych, które chce zrealizować
obecny rząd.
– Projekt jest w trakcie realizacji. Został ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji, czekamy na rozstrzygnięcie. Możliwe, że najpóźniej w grudniu
zostanie ratyfikowana konwencja AGN,
po czym przystępujemy do przetargu na
projekty związane z modernizacją Wisły
i Odry. Również z raportami oddziaływania na środowisko oraz z planami
finansowymi – powiedział portalowi
gospodarkamorska.pl. – Warto zaznaczyć, że przedsięwzięcie ma obejmować
nie tylko sam przekop przez Mierzeję
Wiślaną, ale również utworzenie toru
wodnego pomiędzy Zalewem Wiślanym
(portem w Elblągu) i Zatoką Gdańską.
Dokumentacja ma objąć również drogi
i mosty, a także wejście do portu w ElCZAS MORZA 4(69) grudzień 2016

Fot. Urząd Morski w Gdyni

blągu. Projekt ma być gotowy w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy.
Cały czas nie wiadomo jednak, gdzie
powstanie kanał. Początkową lokalizacją miały być Skowronki, możliwe jest
także zlokalizowanie go w miejscowości Nowy Świat. Przewiduje się, że

budowa kanału oraz towarzyszących
mu przedsięwzięć powinna zostać zakończona do 2020 roku, najpóźniej do
2022. Przekop Mierzei Wiślanej ma
kosztować 880 milionów złotych.
W W W. G O S P O D A R K A M O R S K A . P L
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9 TYSIĘCY MIL MORSKICH I 1100 ZAŁOGANTÓW

Pracowity rok „Ge

Gdański żaglowiec szkolny zakończył kolejny, już czwarty sezon
Związek Miast i Gmin Morskich od początku był zaangażo
a obecnie wspiera gdański MOSiR, prowadząc z

W

połowie października jacht oficjalnie zakończył tegoroczną
żeglugę. I znów jest się czym
pochwalić. Podczas 34 dłuższych i krótszych rejsów lokalnych i zagranicznych
spędzono w morzu 143 dni, pokonano
9000 mil morskich, a w załodze „Generała Zaruskiego” znalazło się 1100
osób. Odbyło się też wiele stacjonarnych
spotkań szkolnych, kursów i warsztatów
edukacyjnych, połączonych ze zwiedza-

na morska gotowość. Po wytężonej pracy
znalazł się czas na pomyszkowanie w zachwycających szwedzkich szkierach.
Dalej rozpoczęła się już regularna żeglarska praca u podstaw z dziećmi i młodzieżą. Pływaliśmy z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie,
z podopiecznymi pogotowia opiekuńczego, domu integracyjno-rodzinnego,
uczniami szkół i placówek wychowawczych, a także wychowankami klubów
sportowych, nie tylko żeglarskich. Jako
gospodarz uczestniczyliśmy w gdańskim

otwarciu sezonu żeglarskiego, reprezentowaliśmy gród nad Motławą i inne
miasta Polski podczas międzynarodowych obchodów Dni Hanzy w Bergen.
Byliśmy atrakcją uroczystości jubileuszu
40-lecia partnerstwa Gdańska i Bremy,
dokąd popłynęliśmy z gdańską młodzieżą
wyłonioną w konkursie zorganizowanym
przez Wydział Rozwoju Społecznego
Urzędu Miejskiego i gdański Pałac Młodzieży. Uczestniczyliśmy w największych
imprezach żeglarskich, jak zlot „Baltic
Sail” (podczas którego na pokładzie

niem jednostki, w których udział wzięły
kolejne niezliczone rzesze dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Powspominajmy nieco...
Sezon zaczął się od majowego rejsu
technicznego, w którym młodzi wolontariusze ochoczo przystąpili do prac
konserwacyjno-porządkowych po zimie,
czego efektem była lśniąca biel burt i peł-
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nerała Zaruskiego”

n swojej wytężonej morskiej służby.
owany w projekt odbudowy statku,
zbiórkę funduszy na rzecz jednostki
i organizacji rejsów edukacyjnych.
„Zaruskiego” prezydenci siedmiu miast
z Polski, Niemiec, Danii i Litwy, odnowili
porozumienie o współpracy), „Żeglarski
Puchar Trójmiasta” czy zlot „Hanse Sail”
w Rostocku, na który rok w rok zjeżdża
(a raczej spływa) 200 jednostek wodnych
różnego typu, a imprezę odwiedzają miliony widzów. Odbyły się także dwie pierwsze edycje darmowych promocyjnych
rejsów dla gdańszczan i turystów, pod
hasłem „Poznaj Generała”, które cieszyły
się takim wzięciem, że w kolejnym sezonie
gdański MOSiR planuje ich więcej.

Jak co roku najważniejszą imprezą
sezonu był dofinansowany przez miasto
Gdańsk rejs „Gdańskiej Szkoły pod Żaglami” nawiązujący do tradycji polskich
i zagranicznych rejsów szkolnych, długich
i efektywnych dydaktycznie, zahaczających swym trwaniem o początek roku
szkolnego. Tym razem młodzież – uczniowie gdańskich szkół średnich wyłonieni
w konkursie – w trzytygodniowym rejsie,
który zaczął się w Rostocku, odwiedziła
Nexø na Bornholmie, Rygę, Tallin, Helsinki. Następnie były Alandy i uroczy fiński
port Hanko, gdzie główną atrakcją były
łaźnie, a potem Marianhamina, gdzie była
okazja zwiedzić statek muzeum „Pomern”
z floty Erickssona, jeden z najszybszych
żaglowców transportowych świata.

W drodze powrotnej do Gdańska załoga
zacumowała jeszcze w Helu. Sezon 2016
zakończył, jak co roku, rejs pod literackim
tytułem „Tylko dla orłów”. Październikowy
Bałtyk tym razem pokazał, na co go stać
i zaoferował żeglarzom okazały sztorm.
„Orły” miały okazję polatać w 40-węzłowych wiatrach i na 4-metrowych falach.
I to też dopiero wtedy, gdy sztorm trochę
osłabł i pozwolił wyjść z portu.
Nowością mijającego sezonu było
wprowadzenie do obiegu pamiątkowego tableau załogi publikowanego na
stronie www.zaruski.pl. Obrazki ozdoCZAS MORZA 4(69) grudzień 2016

bione żeglarskim pejzażem autorstwa
jednego z oficerów i portretami członków załogi są miłą pamiątką, a po wielu
latach staną się wymowną kroniką morskiej służby gdańskiego żaglowca.
Obecnie jacht udaje się na zasłużony
odpoczynek, który dla armatora oznacza
wdrożenie programu przygotowań do
zimowania oraz szeroko zakrojony front
robót konserwacyjnych obejmujących
między innymi lakierowanie całego
wnętrza jednostki.
Trzymajcie kciuki, by zima była lekka i krótka, a gdański żaglowiec szkolny
w pełnej krasie i świetnej formie mógł
znów wypłynąć w kolejne rejsy, realizując nieprzemijającą ideę gen. Mariusza
Zaruskiego o potrzebie szkolenia żeglarskiego i edukacji morskiej Polaków. Przyszłoroczny sezon zapowiada się jeszcze
okazalej, bo jego osią będzie pełny udział
w regatach spod znaku The Tall Ships Races z Halmstad, przez Kotkę, Turku i Kłajpedę do Szczecina. Oj, będzie się działo...
K R Z YS Z T O F D Ę B S K I
MOSIR W GDAŃSKU
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XIX Forum
Energia w Gminie
24 listopada br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, w ramach
SMARTMETROPOLIA Eko Forum 2016, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz lokalnych
z biznesem! XIX Forum Energia w Gminie organizowane przez redakcję GLOBEnergia przy
współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich oraz re:miasto.

C

elem Forum było przybliżenie
gminnym inwestorom tematu
energooszczędnych instalacji,
których zastosowanie wpływa korzystnie nie tylko na stan powietrza,
ale i na gminne portfele. Wydarzenie
podzielono na panele tematyczne poświęcone:
- technologiom niskoemisyjnym,
- efektywności energetycznej w rozwiązaniach systemowych,
- praktycznym aspektom w inwestycjach samorządowych w ramach
programów parasolowych.
Podstawy zagadnienia niskiej emisji przedstawił Bartłomiej Świderek
z GLOBEnergii, a o etapach inwestycyjnych w technologie niskoemisyjne
oraz programach i działaniach na rzecz
ograniczania niskiej emisji w samorządach opowiedział Witold Kurczyński
z firmy TUV Nord.
Artur Karczmarczyk z firmy Viessmann opowiedział o wysokotemperaturowych pompach ciepła w inwestycjach
wielkopowierzchniowych
i zbiorniku lodu jako sposobie na magazynowanie energii i potrzeby chłodzenia.
– Ważne jest, aby gminy poświęcały uwagę nie tylko nowym projektom
energooszczędnym i z wykorzystaniem
OZE, ale i tym, które już funkcjonują
i borykają się z pewnymi problemami.
Częstym problemem jest przewymiarowanie instalacji kolektorów słonecznych
np. na budynkach szkolnych. Nowatorskie rozwiązanie, jakim są zbiorniki lodu,
pozwala gromadzić nadmiary ciepła
w celu późniejszego wykorzystania go
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jako dolnego źródła pompy ciepła – jest
to sposób na rozwiązanie problemów
funkcjonujących już instalacji, które
dzięki temu mogłyby pracować dużo
bardziej efektywnie – dodał.
Popartą rzetelnymi i obfitymi obliczeniami analizę kosztów eksploatacji
pomp ciepła, na podstawie przykładowych systemów grzewczych, dla
uczestników Forum przeprowadził
Adam Koniszewski z firmy Dimplex.
– Konferencja miała na celu przedstawienie gościom, którzy w dużej
mierze byli urzędnikami gminnymi,
problematyki niskiej emisji. Jak weryfikować projekty i pisać programy
funkcjonalno-użytkowe? Każdy element – od koncepcji po wykonanie

i sposób użytkowania – ma bardzo
duży wpływ na dalsze koszty eksploatacyjne, a także remonty i modernizację instalacji, co zostało bardzo mocno
podkreślone podczas dyskusji. Z mojego punktu widzenia była to interesująca wymiana doświadczeń związanych
z problemem, jak należy projektować
systemy z wykorzystaniem pomp ciepła, aby w przyszłości cieszyć się niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz
niskimi kosztami utrzymania w ruchu
tej technologii – mówił.
Kompleksowo kwestię energooszczędnych wentylacji, ogrzewania
i chłodzenia budynków z wykorzystaniem pomp ciepła omówił Jakub Koczorowski z firmy Rehau, który wyraził

Związek Miast i Gmin Morskich

zadowolenie z rosnącej świadomości
gminnych inwestorów.
– Konferencja Energia w Gminie
była idealnym miejscem, żeby zasiać
w głowach inwestorów samorządowych informację na temat energooszczędnych instalacji. Wentylacja
mechaniczna z gruntowym wymiennikiem ciepła czy systemy ogrzewania i chłodzenia oparte na pompie
ciepła oraz niskotemperaturowych
instalacjach płaszczyznowych to
klucz do sukcesu inwestora publicznego, który gospodaruje pieniędzmi
podatników zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i przede wszystkim na
etapie eksploatacyjnym. Cieszy mnie,
że coraz więcej urzędników państwowych dostrzega w budownictwie
energooszczędnym szansę na ograniczenie zużycia energii, zwiększenie
zastosowania OZE oraz ograniczenie
niskiej emisji – powiedział Jakub Koczorowski.
Maciej Kazienko z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przybliżył
uczestnikom temat efektywności energetycznej w rozwiązaniach systemowych. Termomodernizacja obiektów
CZAS MORZA 4(69) grudzień 2016

użyteczności publicznej, instalacje OZE
czy energooszczędne oświetlenie – to
tylko niektóre z propozycji dla gmin.
Również w kontekście rozwiązań systemowych wypowiadała się Anna
Jakób z Gdańskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej. Tematem jej prezentacji było ciepło systemowe.
Agnieszka Grzywacz i Monika Słowińska z Kancelarii Energia i Biznes
przybliżyły przedstawicielom samorządów temat klastrów energetycznych, opowiadając o definicji i praktycznych aspektach funkcjonowania
klastra oraz przywołując istniejące już
przykłady. O instalacjach fotowoltaicznych w programach parasolowych,
które stają się coraz popularniejsze
wśród gmin, opowiedział Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży
Fotowoltaicznej Polska PV, poruszając
zagadnienie kwestii formalnych i organizacyjnych, naborów mieszkańców
i wyborów obiektów gminnych czy
wyboru techniki i technologii.
Moderatorami dyskusji byli Grzegorz Burek, redaktor naczelny GLOBEnergia i Bogdan Szymański, prezes
Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Energia w Gminie to ogólnopolski
cykl spotkań, warsztatów i konferencji
dla samorządów lokalnych organizowany przez redakcję GLOBEnergia. Na
spotkaniach poruszane są tematy odnawialnych źródeł i poszanowania energii,
efektywności energetycznej, finansowania, kompleksowej termomodernizacji, odpowiedniego przygotowywania dokumentacji przetargowych.
W akcji Energia w Gminie wzięło
udział już ponad 1100 przedstawicieli samorządów lokalnych, urzędów
gmin, miast, starostw powiatowych.
Na nasze wydarzenia przybywają również przedstawiciele takich instytucji
jak wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, urzędy marszałkowskie, zarządcy gminnych obiektów komunalnych, czy
obiektów rekreacyjnych.
Podczas spotkań eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania
i pomagają rozwiązywać kluczowe dla
gmin problemy.
Już dziś zapraszamy na kolejne
spotkania. Szczegóły na stronie internetowej www.energiawgminie.pl.
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GDYNIA 2016

Forum
Gospodarki
Morskiej
Blisko siedmiuset uczestników, trzydziestu prelegentów,
sesja otwartych pytań do ministra Marka Gróbarczyka,
wręczenie nagród branżowych oraz panele dyskusyjne
dotyczące aktualnych problemów portów,
przemysłu morskiego, ship managementu
i logistyki morskiej – to tylko niektóre z punktów
programu Forum Gospodarki Morskiej, które odbyło się
14 października 2016 roku w Centrum Konferencyjnym
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
w Gdyni. Konferencja od wielu lat jest jednym
z najważniejszych wydarzeń gospodarczych na Pomorzu.

F

orum miało formułę otwartych
paneli dyskusyjnych, w które zaangażowani byli praktycy biznesu z poszczególnych branż morskich,
przedstawiciele administracji, politycy
i naukowcy. Koncentrowano się głównie
na zagadnieniach praktycznych istot-

nych dla konkurencyjności przedsiębiorców oraz na potencjale rozwojowym
sektorów gospodarki morskiej i portów
bałtyckich.
Obecność i wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych dały wyraz
przeświadczeniu, że gospodarka morska

to silny wyróżnik Gdyni i regionu, który
może dać impuls do efektywnego rozwoju także innych sektorów.
– Jest dziś duże zapotrzebowanie
społeczne na rzetelne informacje dotyczące tego, co dzieje się w naszym
środowisku – mówił Jerzy Czuczman,
przewodniczący Związku Pracodawców
Forum Okrętowe, współorganizatora
konferencji.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej określiło
pięć priorytetów swojej działalności:
przemysł stoczniowy, żeglugę (w tym
żeglugę bliskiego zasięgu), poprawienie ekonomiki portów, rozwój żeglugi
śródlądowej i stworzenie szlaku komunikacyjnego z Azją, a także szkolnictwo
i rybołówstwo. Padły także zapewnienia, że choć obecnie akademie morskie
w Gdyni i Szczecinie podlegają resortowi, to w przyszłości chce mieć ono także
znaczący wpływ na morskie szkolnictwo
średnie i zawodowe.
MGMiŻŚ chce także dokończyć budowę dwóch korytarzy transportowych
przebiegających przez Polskę, a w planach ma także realizację nowego terminalu kontenerowego w Świnoujściu
i kanału żeglugowego przez Mierzeję
Wiślaną. To również budowa nowej obrotnicy w Gdyni, czy projekty związane
z poprawą dostępu drogowego („droga

Fot. GospodarkaMorska.pl
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czerwona” w Gdyni) i kolejowego, m.in.
linii kolejowej nr 201 do Gdyni.
Podczas tegorocznego Forum wręczono nagrody „Innowacyjna gospodarka morska”. W kategorii innowacyjny
projekt nagrodzono spółkę Wartsila Ship
Design Poland za projekt statku typu
con-ro z innowacyjnym układem napędowym LNG dla odbiorcy Crowley Maritime Corp. W kategorii innowacyjny pro-

dukt nagrodzona została stocznia Crist za
samopodnośną barkę „Zourite”. Nagrodę
w kategorii innowacyjna technologia
wręczono spółce Remontowa Shipbuilding za jednostkę „Siem Aimery” – za
budowę pierwszego w historii polskiego
przemysłu okrętowego w pełni wyposażonego kablowca.
Za innowacyjne przedsięwzięcie nagrodzono Akademię Morską w Gdyni

za udział w tworzeniu Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Republice Angoli.
Akademia Morska dostarczyła koncepcję
organizacyjną powstającej uczelni i plany
jej działania od strony dydaktycznej oraz
naukowej. Z kolei ministra Marka Gróbarczyka wyróżniono w kategorii osobowość.
Po raz pierwszy w historii konkursu nagrodzono reprezentanta administracji rządowej z uwagi na mającą wkrótce wejść
w życie ustawę stoczniową, z którą środowiska związane z przemysłem morskim
wiążą ogromne nadzieje.
Podczas Forum przyznana została
też nagroda w konkursie na scenariusz
filmu promującego gospodarkę morską, ze szczególnym naciskiem na nasz
region. Laureatem konkursu filmowego
został Jakub Maj, który napisał scenariusz i wyreżyserował film „Koncert”.
Obrady Forum zamknął wykład
prof. Jerzego Hausnera podejmujący
problematykę makroekonomicznej analizy gospodarczej współczesnej Polski,
prognozy na przyszłość oraz ocenę dzisiejszych problemów gospodarczych, również z perspektywy gospodarki morskiej.

W USTCE I DARŁOWIE

Już wkrótce
powstaną targi rybne
W portach morskich Ustka i Darłowo powstaną rybne markety, w których
rybacy będą mogli prosto z kutrów sprzedawać swoje połowy.

U

stka na inwestycję chce wydać
prawie 2 mln euro. W ramach
zadania inwestycyjnego planowane jest powstanie rynku rybnego
wraz z wyposażeniem w celu promocji
bezpośredniej sprzedaży ryb oraz promocja kuchni rybnej. Aktualnie przygotowywana jest koncepcja lokalizacji
i formy targu rybnego konsultowana
ze środowiskiem rybackim. Wstępnie
planuje się, aby rybny market powstał
w okolicy Aukcji Rybnej w Ustce prowadzonej przez Krajową Izbę ProCZAS MORZA 4(69) grudzień 2016

ducentów Ryb lub też w powstałym
w 2015 roku basenie rybackim.
Z tego samego projektu funkcjonującego w ramach Programu Południowy Bałtyk skorzysta miasto Darłowo.
W Darłowie projekt będzie realizowany wspólnie z partnerami z Niemiec,
Szwecji, Danii i Litwy. Ma on na celu
stworzenie targów rybnych (miejsc
bezpośredniej sprzedaży ryb), rozwój
dziedzictwa kulturowego w zakresie
rybołówstwa przybrzeżnego, edukację,
promocję rybołówstwa przybrzeżnego,

promocję restauracji serwujących dania z ryb, stworzenie platformy internetowej w wymienionym temacie, czy
wydanie publikacji.
Wstępnie targ rybny powstanie
w Darłówku Zachodnim w miejscu,
gdzie obecnie znajduje się parking
przylegający do Lokalnego Centrum
Pierwszej Sprzedaży Ryb przy ulicy Kotwicznej. Planowany termin realizacji
inwestycji to lata 2018-2019.
H U B E RT B I E R N D GA R S K I
W W W. G O S P O D A R K A M O R S K A . P L

19

TA R G I Ż E G L A R S T WA I S P O RT Ó W W O D N YC H B O AT S H O W 2 0 1 6

Fot. pomorskie.eu

13 listopada 2016 r.
zakończyły się
w Łodzi Targi Żeglarstwa
i Sportów Wodnych
Boatshow 2016. Podczas
trzydniowej imprezy
zaprezentowało się 156
wystawców z Polski,
Chorwacji, Włoch,
Niemiec, Grecji, Łotwy,
Ukrainy oraz Szwecji.
Nie zabrakło też
pomorskiego
regionalnego akcentu
– Pomorskie Szlaki
Kajakowe zostały
docenione nagrodą
– wyróżnieniem
dziennikarzy Boatshow
2016 za promocję
pomorskich szlaków
i nowy przewodnik
kajakowy zaprezentowany
w stoisku Pomorskich
Szlaków Kajakowych.
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Pomorskie
Szlaki Kajakowe
wyróżnione

I

stotnym aspektem targów Boatshow był program imprez towarzyszących, który stwarzał okazję
do zaprezentowania bloków edukacyjnych, prelekcji, warsztatów oraz
przedstawienia oferty najnowszych
produktów turystycznych m.in. przez
samorządy, firmy czarterowe, w celu
zachęcenia nowych osób do uprawiania turystyki wodnej. Odwiedzający
mogli również uczestniczyć w koncertach szantowych w targowej tawernie
oraz zapoznać się z najnowszymi trendami w kajakarstwie, nurkowaniu,
windsurfingu i kitesurfingu.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających,

podobnie jak towarzyszące targom
panele tematyczne prezentujące
najciekawsze trasy dla żeglarzy
w Europie i na świecie, szkolenia
z zakresu meteorologii, nawigacji
i marketingu.
Po raz pierwszy na Boatshow zostały zaprezentowane Pomorskie
Szlaki Kajakowe. Nowa aranżacja stoiska wraz ze ścienną mapą szlaków
kajakowych przyciągnęła licznych
gości. Każdy odwiedzający stoisko
mógł otrzymać przewodnik kajakowy i materiały dostarczone przez
partnerów.
KK
Związek Miast i Gmin Morskich

LIMITY POŁOWOWE NA ROK 2017

Kwoty nie gwarantują
odbudowy bałtyckich
stad dorsza
Komisja Europejska wyraziła zadowolenie z kompromisu wypracowanego przez państwa
członkowskie w sprawie limitów połowowych głównych gatunków ryb w Morzu Bałtyckim.
Zdaniem ekologów ograniczenia są niewystarczające, by stada mogły się odbudować.

10

października unijni ministrowie
odpowiedzialni
za sprawy rybołówstwa
zdecydowali, że możliwość poławiania w zachodnim stadzie dorsza
zostanie ograniczona w 2017 roku
o 56 proc. w stosunku do roku 2016.
We wschodnim stadzie redukcja wyniesie 25 proc.
To mniej niż proponowała KE, która
opierając się na doradztwie naukowym, chciała redukcji na poziomie odpowiednio 88 proc. w zachodnim i 39
proc. we wschodnim stadzie dorsza. Za
takimi cięciami opowiadał się też polski rząd, który, podobnie jak organizacje ekologiczne, uważa, że bez znacznego ograniczenia połowów dorsza
nie uda się doprowadzić do odrodzenia
tego gatunku.
Ekolodzy od dawna zwracają uwagę, że wschodnie stado dorsza (eksploatowane głównie przez Polskę) jest
w słabej kondycji, natomiast zachodnie stado (eksploatowane głównie
przez Danię i Niemcy) znajduje się na
skraju załamania.
Podczas spotkania ministrów główne negocjacje toczyły się pomiędzy
grupą krajów na czele z Polską, które chciały dużych ograniczeń, oraz
państw, które chciały, żeby nie były
one zbyt wielkie. Za tą drugą opcją
opowiadały się Niemcy i Dania. Kopenhaga optowała, by zmniejszenie
połowów w zachodnim stadzie dorsza
wynosiło 20 proc. w porównaniu do
obecnego roku.
CZAS MORZA 4(69) grudzień 2016

Choć wypracowane przez państwa
członkowskie UE porozumienie odnośnie tego gatunku jest mniej ambitne niż proponowała KE, komisarz ds.
rybołówstwa Karmenu Vella wyraził
zadowolenie z rezultatu negocjacji.
– Cieszę się, że mamy porozumienie,
które jest w pełni zgodne z wieloletnim planem zarządzania dla Bałtyku.
Chroni ono naszych rybaków zarówno
w krótkim, jak i w długim okresie –
oświadczył Vella.
KE zaproponowała, by państwa
członkowskie rozważyły wykorzystanie środków unijnych do wsparcia najbardziej dotkniętych ograniczeniami
rybaków. Rekompensaty ze środków
UE w zamian za rezygnacje z połowów
były jednym z polskich postulatów
podczas negocjacji.
Poza zmniejszeniem kwot połowowych dorsza ministrowie ustalili
również wprowadzenie ograniczeń
dotyczących połowów rekreacyjnych
tych ryb. Turystyczne połowy – jak
przekonywali dyplomaci – są bardzo
obciążające dla stad.
Zdaniem organizacji Oceana działającej na rzecz ochrony światowych
zasobów morskich i oceanicznych
redukcja w kwocie dorsza jest niewystarczająca, by stado mogło się odbudować. Dyrektor wykonawczy Oceany
w Europie Lasse Gustavsson podkreślił, że kontynuowanie przeławiania
może doprowadzić do wielkich szkód
dla środowiska naturalnego. Ponadto
„podejmując taką decyzję, ministrowie

(...) jednocześnie ignorują potencjał
możliwego wzrostu dla wszystkich
społeczności rybackich wzdłuż wybrzeża Bałtyku” – dodał.
Z komunikatu po posiedzeniu ministrów wynika, że w 2017 roku mają
być zwiększone limity na połowy
śledzia, szprota i gładzicy w basenie
zachodnim i środkowym Morza Bałtyckiego oraz w Zatoce Botnickiej.
Rada zgodziła się na zmniejszenie
limitów dla stada śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej i łososia w Zatoce
Fińskiej.
Ministrowie ustalili zwiększenie
o 8 proc. limitu połowu w zachodnim
stadzie śledzia oraz o tyle samo w stadzie z basenu centralnego. O 17 proc.
ma wzrosnąć limit połowów w stadzie
śledzia w Zatoce Botnickiej. Z kolei
o 11 proc. zostaną ograniczone połowy śledzia w Zatoce Ryskiej, a o 20
proc. – łososia w Zatoce Fińskiej. Komisja Europejska proponowała większe ograniczenia, które miały wynieść
odpowiednio 21 i 28 proc.
Zgodnie z porozumieniem ministrów największy wzrost kwoty połowowej przewidziany jest wobec
gładzicy (o 95 proc.). Połowy dla
szprota mają się zwiększyć o 29 proc.
(KE proponowała 40 proc.). Bez zmian
ma zostać kwota połowowa dla stada
łososia w basenie głównym Morza
Bałtyckiego (KE proponowała wzrost
o 10 proc.).
( PA P )
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Morskie Forum
Samorządowe
W odpowiedzi na zaproszenie ministra Marka Gróbarczyka do aktywnej współpracy gmin
nadmorskich z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w opracowaniu
strategii rozwoju małych portów i przystani morskich, Związek Miast i Gmin Morskich
przy współpracy z miastem Darłowo zorganizował 22-23 listopada br.
Morskie Forum Samorządowe. Wzięli w nim udział przedstawiciele małych portów
i przystani morskich polskiego wybrzeża oraz włodarze gmin nadmorskich.

S

tronę rządową reprezentowali
przedstawiciele trzech urzędów
morskich oraz przedstawiciele
Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej. Dyskusja była
gorąca i konstruktywna, w wielu

aspektach dotyczyła bowiem spraw
niezwykle ważnych dla polskiego
wybrzeża. W jej wyniku przyjęto dezyderat skierowany do Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Port Rowy
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W dezyderacie stwierdza się, że
współpraca Związku z gminami
nadmorskimi oraz szeroka dyskusja
z uczestnikami Forum pozwoliła na
sformułowanie oceny problemów
oraz konkretnych propozycji, które
pozwolą na rozwój i sprawne funkcjonowanie małych portów i przystani morskich.
Na bazie doświadczeń z ostatnich
lat w zakresie realizowanych inwestycji na polskim wybrzeżu, w trosce
o dalszy rozwój polskiego wybrzeża
i gmin nadmorskich zaproponowano podjęcie dialogu i współpracy
lokalnych samorządów – za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Morskich – z Ministerstwem Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, mającego na celu planową realizację zadań inwestycyjnych w następujących
płaszczyznach:
Związek Miast i Gmin Morskich

RSKIEGO
- modernizacja infrastruktury małych
portów i przystani morskich będącej
w zasobach Skarbu Państwa – jako
wkład w dynamiczny rozwój gmin
nadmorskich,
-
ochrona brzegów morskich – racjonalne i efektywne wykorzystanie
środków budżetu państwa w latach
2017-2023 w ramach realizacji ustawy o ustanowieniu wieloletniego
„Programu ochrony brzegów morskich”.

Modernizacja
infrastruktury małych
portów i przystani
morskich
W Polsce mamy cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej: Port Gdańsk,
Port Gdynia oraz Zespół Portów Szczecin-Świnoujście. W tych portach Skarb
Państwa jest większościowym udziałowcem w spółkach powołanych do
zarządzania nimi. Na polskim wybrzeżu funkcjonuje także 29 pozostałych
portów morskich oraz 46 przystani
morskich. Mniejsze porty w zasadzie
obsługują trzy gałęzie: rybołówstwo
morskie, turystykę morską oraz niektóre przeładunki (np. Kołobrzeg i Darłowo). Funkcjonowanie portów określa
Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o portach
i przystaniach morskich. Ustawa ta
dopuszcza powołanie podmiotu zarządzającego portem przez lokalny samorząd (tzw. komunalizacja). W 2000 r.
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Port Łeba

takie podmioty (zarząd portu morskiego) powołały samorządy Kołobrzegu
i Darłowa, a w 2014 r. również Ustka.
Naszym zdaniem jest to dobry kierunek i należy nakłaniać inne samorządy
do takich decyzji (dotyczy to również
przystani morskich obsługujących
rybołówstwo morskie). Wspomniane porty komunalne mają się dobrze,
widać tam gospodarza, wielomilionowe inwestycje ze wsparciem środków
unijnych. Zarówno porty, jak i przystanie morskie stanowią w dużej mierze
przestrzeń otwartą, ogólnodostępną, co staje się atrakcją turystyczną.
W aktualnej sytuacji geopolitycznej
na świecie od 2015 r. widać zdecy-

dowany wzrost ruchu turystycznego
na polskim wybrzeżu. Nowoczesna
i bezpieczna infrastruktura portowa
będzie sprzyjać nie tylko rozwojowi
samego portu (przystani morskiej), ale
będzie także mieć ogromny wpływ na
atrakcyjność danej miejscowości i jej
dynamiką rozwoju.
Tylko aby nakłaniać samorządy do
komunalizacji (aby odciążyć częściowo
Skarb Państwa – tam, gdzie nie ma
komunalizacji, podmiotem zarządzającym jest dyrektor właściwego urzędu morskiego, czyli Skarb Państwa),
w pierwszej kolejności należy wywiązać się ze swoich obowiązków, czyli
Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą
w małych portach i przystaniach morskich za tzw. infrastrukturę hydrotechniczną zapewniającą dostęp do portu
(którą określa zarządzeniem właściwy
dyrektor urzędu morskiego) odpowiada Skarb Państwa. Ta infrastruktura to
głównie tory wodne (podejściowy od
strony morza i wewnątrz portu), niektóre nabrzeża i falochrony portowe
– wejściowe. W 2010 r. zakończona
została przebudowa wejścia do Portu
Kołobrzeg. Obecnie przebudowy (pilnie) wymagają m.in. wejścia do portów Darłowo i Ustka, gdzie falochrony
(na których odbywa się również ruch
pieszy) to budowle ponad 100-letnie,
w bardzo złym stanie technicznym. »
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Morskie Forum Samorządowe
» Koszt

przebudowy w jednym porcie
szacowny jest na ponad 200 mln złotych. Pilnego remontu wymaga również infrastruktura w innych małych
portach.
Przystanie morskie również powinny być przedmiotem zainteresowania
lokalnych samorządów, jako wyjątkowe miejsca pracy rybaków i nie lada
atrakcja turystyczna. Niestety, w większości aktualny ich stan zatrzymał
się w latach 70. ubiegłego stulecia.
Podstawowy remont przystani (wymiana urządzeń wyciągowych i dalby,
budowa molo rozładowczego oraz trafostacji) to koszt ok. 5 mln zł. Tak wyremontowana przystań może stanowić
zachętę dla gminy na komunalizację.

Ochrona brzegów
morskich
Prognozy zmian poziomu morza przewidują wzrost poziomu wód
na południowych wybrzeżach Bałtyku w ciągu najbliższych 100 lat
o 60-80 cm, co może spowodować
cofnięcie linii brzegowej o 150-400 m.
Równocześnie przewiduje się wzrost
częstotliwości występowania silnych
sztormów. Celem „Programu ochrony
brzegów morskich” jest stabilizacja
linii brzegowej oraz zabezpieczenie
brzegów morskich przed zjawiskiem
niszczenia i zaniku plaż. Ustawa prze-

widuje nakłady na ochronę brzegów
morskich na poziomie 911 mln zł
w latach 2004-2023. Aktualnie można założyć, że jesteśmy w ponad 50
proc. wykonania programu. W ramach
programu podejmuje się zadania dotyczące budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu ochrony brzegów
morskich przed erozją morską i powodzią od strony morza. Zgodnie z ustawą w danym roku nakłady z budżetu
państwa na realizację Programu nie
mogą być mniejsze niż 34 mln zł.
Przeliczając na lata 2017-2023 (7 lat)
– przy widocznym szukaniu oszczędności – 7x34=238 mln zł, co może
stanowić zagrożenie, że ustawowa
kwota nie będzie asygnowana. Celem
racjonalnego wykorzystania pieniędzy

Przystań Morska Jarosławiec
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budżetowych (oraz z programów z dofinansowaniem unijnym) zasadnym
by było przygotowanie planu inwestycji w ramach realizacji Programu
na lata 2017-2023. Plan taki powinien
być poddany konsultacjom z lokalnymi samorządami, na terenie których
działania są planowane. Niektóre zainteresowane samorządy są gotowe
wnieść częściowo wkład finansowy,
np. na dokumentację techniczną. Dla
nadmorskich miejscowości podstawą
funkcjonowania w sezonie są plaże
i oczekują one od Skarbu Państwa
takich inwestycji, które łączą w sobie
element ochrony brzegu z równoległym wykorzystaniem go dla potrzeb przemysłu turystycznego. Sama
refulacja (sztuczne zasilanie brzegu
morskiego piachem pobranym z morza) jest podstawowym działaniem,
ale niestety czasami na krótki okres.
W ostatnich latach wykonano znaczące inwestycje (głównie ze wsparciem
z programów unijnych). Mimo czasami podnoszonych wątpliwości przez
niektóre środowiska naukowe systemy
te pokazują swoją skuteczność. Przykładowo w Kołobrzegu zastosowany
system utrzymuje w centrum uzdrowiska od czterech lat szeroką plażę
na 50-70 m. Inny przykład w ramach
Programu może stanowić modernizacja opaski brzegowej w Sarbinowie
(gmina Mielno), gdzie 1400 m muru
oporowego stanowi jednocześnie
Związek Miast i Gmin Morskich
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nadmorską promenadę, która stała się
największą atrakcją tej miejscowości.
Dzisiaj nie jest trudno wskazać lokalizację niezbędnych i pilnych inwestycji
w ochronę brzegów morskich, które
jednocześnie będą sprzyjać rozwojowi
danej gminy nadmorskiej.
Przy okazji ochrony brzegów morskich warto pochylić się nad stawką VAT.
Na początku przy robotach wykonawcy
stosowali preferencyjną stawkę 0 proc.
VAT, jako inwestycje związane z ochroną
środowiska morskiego. Wszelkie kontrole skarbowe nie negowały tego. Od
kilku lat zmienił się punkt widzenia organu i stoi on na stanowisku, że jednak
VAT ma być 23-proc. Przykładowo jedna
z firm ma do zwrotu 14 mln zł. Będzie
teraz trochę spraw sądowych, firmy
będą się domagać zapłaty przez Skarb
Państwa (chociaż ustawa o podatku od
towarów i usług mówi jasno, że stawkę
VAT określa wykonawca, a nie zamawiający).
Natomiast jeżeli stawka VAT ma
wynosić 23 proc., to w zasadzie nakłady na ochronę brzegów morskich
z Programu wyniosą faktycznie nie
911 mln zł, a 701,47 mln zł.
Mamy pełną świadomość, że proponowane przez samorządy inwestycje to pojedynczy głos w dyskusji,
a w ramach konsultacji istotne będą
również głosy innych środowisk. Według nas przedłożone propozycje to
nie lista roszczeń, ale forma dialogu
i współpracy. Zdajemy sobie sprawę,

Darłówek

że proces inwestycyjny w tym obszarze jest dość skomplikowany i czasochłonny. Ewentualna partycypacja
przez samorządy w kosztach danego
procesu musi mieć gwarancję, że dana
inwestycja będzie realizowana. Mamy
wiele opracowań, strategii, z których
nie wynikają żadne konkrety, a tylko
ogólne sformułowania i hasła. Również realizacja inwestycji w sezonie
letnim stanowi spore utrudnienia
w organizacji ruchu turystycznego.
I tu samorządy mogą być naturalnym
partnerem w pogodzeniu interesów
wszystkich stron. Dlatego też liczymy
na przyjęcie wieloletniego, konkretnego i realnego planu inwestycyjnego, który chcemy wspierać, mając
świadomość korzyści płynących dla
gmin nadmorskich z tego tytułu.

Kołobrzeg

Ustronie Morskie
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Przyjęty przez uczestników Morskiego Forum Samorządowego dezyderat przekazany został na ręce ministra gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej Marka Gróbarczyka wraz
z załącznikami, na które złożyły się
informacje opracowane na podstawie
ankiet złożonych przez poszczególne
samorządy dotyczące potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury małych portów i przystani morskich oraz
ochrony brzegów morskich.
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Związek Miast i Gmin Morskich
W Y KA Z D E L E GAT Ó W ( KA D E N C JA 2 0 1 4 - 2 0 1 8 )
1. Cedry Wielkie

Wojciech Mańkiewicz – radny

2. Darłowo

Waldemar Śmigielski – dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Darłowie

3. Dziwnów
			

Grzegorz Jóźwiak – burmistrz
Antoni Rup – radny

4. Elbląg

Janusz Hajdukowski – radny

5. Gdańsk

Andrzej Bojanowski – wiceprezydent miasta

6. Gdynia

Mirosława Izabela Król – radna

7. Gniewino

Zbigniew Walczak – wójt

8. Hel

Arnold Antkowski – przewodniczący rady miasta

9. Jastarnia

Tyberiusz Narkowicz – burmistrz

10. Kołobrzeg miasto

Artur Dąbkowski – radny

11. Kosakowo

Jerzy Włudzik – wójt

12. Krokowa

Ludwika Cierocka

13. Krynica Morska

Krzysztof Swat – burmistrz

14. Lębork
			

Witold Namyślak – burmistrz
Alicja Zajączkowska – zastępca burmistrza

15. Łeba
			

Andrzej Strzechmiński – burmistrz
Magadalena Bojarczuk – sekretarz miasta

16. Mielno
17. Międzyzdroje
			
18. Pruszcz Gdański miasto
19. Puck
			

Olga Roszak-Pezała – wójt
Leszek Tomasz Dorosz – burmistrz
Katarzyna Kutereba-Gnitecka – zastępca burmistrza
Janusz Wróbel – burmistrz
Hanna Pruchniewska – burmistrz
Amadeusz Walke – radny

20. Sopot

Marcin Skwierawski – wiceprezydent miasta

21. Szczecin

Michał Przepiera – wiceprezydent

22. Świnoujście

Janusz Żmurkiewicz – prezydent miasta

			

Barbara Michalska – wiceprezydent miasta

23. Trzebiatów

Józef Domański – burmistrz

24. Ustronie Morskie

Tomasz Grobla – sekretarz gminy

25. Władysławowo

Roman Kużel – burmistrz

26. Urząd Marszałkowski
członek wspierający
		 Województwa Pomorskiego
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Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich
CEDRY WIELKIE
Urząd Gminy, ul. Krasickiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 65
fax 58 683 61 66
www.cedry-wielkie.pl
urzad@cedry-wielkie.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

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

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

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

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

SZCZECIN

Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90

Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1

84-360 Łeba

70-456 Szczecin

tel. 59 866 15 13

tel. 91 424 59 31

fax 59 866 13 37

fax 91 424 53 22

www.leba.eu
sekretariat@leba.eu

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

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

ŁEBA

MIELNO – gmina
Urząd Gminy,
ul. Chrobrego 10

www.um.szczecin.pl
prezydent@um.szczecin.pl
ŚWINOUJŚCIE
Urząd Miasta,
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

76-032 Mielno

tel. 91 321 27 80

tel. 94 345 98 30

fax 91 321 59 95

fax 94 345 98 34

www.swinoujscie.pl

www.mielno.bip.net.pl

sekretariat@um.swinoujscie.pl

ug@gmina.mielno.pl
TRZEBIATÓW
MIĘDZYZDROJE

Urząd Miejski

Urząd Miejski,

Rynek 1

ul. Książąt Pomorskich 5

72-320 Trzebiatów

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

72-500 Międzyzdroje

tel. 91 387 29 84

KROKOWA
Urząd Gminy, ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa
tel. 58 675 41 00
fax 58 675 41 01
www.krokowa.pl
urzad@krokowa.pl

Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20

80-810 Gdańsk

83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 32 68 310

tel. 58 775 99 21

fax 58 32 68 303

fax 58 682 34 51

www.pomorskie.eu

www.pruszcz-gdanski.pl

www.urzad.pomorskie.eu

urzad@pruszcz-gdanski.pl

info@pomorskie.eu

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

PUCK

USTRONIE MORSKIE

Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13

Urząd Gminy, ul. Rolna 2

84-100 Puck

78-111 Ustronie Morskie

tel. 91 327 56 31
fax 91 327 56 30
www.miedzyzdroje.pl
um@miedzyzdroje.pl
PRUSZCZ GDAŃSKI – miasto

tel. 58 673 05 00
fax 58 673 05 33
www.miasto.puck.pl
sekretariat@miasto.puck.pl

LĘBORK
Urząd Miasta,
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel. 59 862 42 80
fax 59 862 24 27
www.lebork.pl
burmistrz@um.lebork.pl

SOPOT

fax 91 387 26 19
www.trzebiatow.pl
zarzad@trzebiatow.pl
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27

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

Urząd Miasta, ul. Kościuszki 25/27

84-120 Władysławowo

81-704 Sopot

tel. 58 674 54 00

tel. 58 521 37 50

fax 58 674 07 63

www.sopot.pl

www.wladyslawowo.pl

ums@sopot.pl

um@wladyslawowo.pl

