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XLIX Walne Zebranie
Delegatów Związku
Miast i Gmin Morskich
W dniach 23-24 marca 2017 r. na swoim kolejnym Walnym Zebraniu w Krynicy Morskiej
spotkali się delegaci miast i gmin stowarzyszonych w Związku Miast i Gmin Morskich.
Uczestników zebrania powitał burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Swat, życząc
owocnych obrad i miłego pobytu w tym jednym z najmniejszych miast w Polsce.
Obrady otworzył Andrzej Bojanowski, prezes ZMiGM, który powitał delegatów
oraz zaproszonych gości, m.in. nowego członka wspierającego – Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i reprezentującą go
na spotkaniu Grażynę Kluge. List wojewody warmińsko-mazurskiego
odczytała Ewa Kunda, pełnomocnik wojewody ds. rozwoju dróg wodnych.

N

astępnie dyrektor Biura ZMiGM
Grzegorz Walczukiewicz zaprosił
do debaty nt. „Zmiana strategii
rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej – szansa czy zagrożenie dla gmin
nadmorskich Polski”.
Do dyskusji poproszeni zostali Ryszard
Świlski, członek zarządu województwa
pomorskiego, prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowe-

go Bałtyk-Adriatyk, Arkadiusz Zgliński,
dyrektor Zarządu Portu Morskiego Elbląg
Sp. z o.o. oraz Andrzej Bojanowski, prezes
Związku Miast i Gmin Morskich (sprawującego prezydencję Porozumienia
Samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk).
Andrzej Bojanowski wyraził żal, że na
spotkanie nie przybyli zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury

i Budownictwa, gdańskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dyskusję poprowadził redaktor Marek Kański, publicysta morski.
Jako pierwszy głos zabrał Ryszard
Świlski, który odnosząc się do wielu różnych aspektów związanych z rozbudową
sieci dróg w Polsce, wskazał m.in. na
zmianę rządowych priorytetów.

Fot. RoK Pictures
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Związek Miast i Gmin Morskich

– W przeszłości wielokrotnie podnosiliśmy kwestie dostępu województw
zachodniopomorskiego i pomorskiego
do portów Gdańsk – Gdynia – Świnoujście. Obecnie okazało się, że priorytetem
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest zbudowanie nowego korytarza
transportowego Via Carpatia, czyli trasa
z Kłajpedy. Gdy zapytałem, czy Kłajpeda
jest polskim portem, który staje się priorytetem rządu polskiego, przedstawiciele
ministerstwa nie potrafili udzielić rzeczowej odpowiedzi. Pojawiają się nowe
pomysły – drogi krajowej Via Maris, która
przysłoni problemy budowy drogi S6, która ma być odpowiedzią na niebudowanie
OPAT-u, czyli obwodnicy północnej aglomeracji trójmiasta, niebudowanie obwodnicy metropolitalnej i niebudowanie
trasy kaszubskiej. Via Maris to jest droga,
która ma zawierać się w relacjach Gdynia
– Władysławowo, nikt nie potrafi jednak
odpowiedzieć na pytanie, jaki problem
drogowy, komunikacyjny, transportowy
ta droga rozwiąże.
Problem polega również na tym,
że nie mamy żadnych relacji z Polskimi
Kolejami Państwowymi, dostajemy
sprzeczne informacje w realizacji swoich
zadań strategicznych. Zmienił się zarząd
PKP i priorytety ulegają przewartościowaniu. Ostatnio miałem spotkanie
z przedstawicielami gdańskiego oddziału GDDKiA, ale na żadne nasze pytanie
nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Myślę, że
w żadnym oddziale w kraju dzisiaj nikt
nie potrafi udzielić odpowiedzi, jakie inwestycje drogowe będą przeprowadzone w najbliższym czasie.
Zabierający głos w dyskusji Andrzej
Bojanowski powiedział m.in.:
– Zawsze mówiliśmy, że warto mieć
strategię. Bez względu na to, kto rządzi,
kto ją realizuje – najważniejszą rzeczą jest
mieć strategię. Państwo, my w gminach,
województwach, przez lata tworzyliśmy
swoje strategie i to, co mnie najbardziej
martwi, to jest wyrzucenie tych strategii
do śmietnika. Dziś np. nie ma dyskusji
o kształcie S6, ona ląduje na marginesie
planów, natomiast w to miejsce pojawia
nowy projekt Via Maris. Takie metody są
dla nas największym zagrożeniem. Dlatego musimy stanąć w jednym szeregu,
nasze działania i plany muszą być zintegrowane. Nie wyrzucajmy do śmietnika
CZAS MORZA 1(70) marzec 2017
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Ryszard Świlski, członek zarządu
województwa pomorskiego

dwudziestu paru lat doświadczeń, pracy
nad strategicznymi planami. Musimy zrozumieć, że państwo to my.
Z kolei Tyberiusz Narkowicz, burmistrz
Jastarni, podkreślił: – Nie ma osób, które
moglibyśmy spytać, co się za Via Maris
kryje. Mam tylko informacje, które docierają do powiatu puckiego i są dyskutowane w gminach, starostwie. Jeżeli są
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Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu
Portu Morskiego Elbląg Spółka z o.o.

one prawdziwe, to dla nas – powiatu
puckiego – projekt Via Maris jest bardzo
atrakcyjny.
– Słusznie pan powiedział, że są to informacje zasłyszane w gronie samorządowym – odpowiedział Ryszard Świlski.
Problem polega na tym, że mamy być
interesariuszami pewnego zdarzenia,
o którym nic tak naprawdę nie wiemy.
Nie ma osób, którym moglibyśmy te pytania zadać, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Jestem przeko-

nanym, że plan Via Maris został pokazany jedynie po to, aby skłócić samorządy.
Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego Elbląg Spółka z o.o.,
stwierdził m.in., że należy realizować te
strategie, które zostały już opracowane.
– Problem polega na określeniu priorytetów. Nawet gdy następuje ich zmiana,
nie zmieniajmy strategii, które zostały już
opracowane – apelował. Ważną kwestią
pozostaje także niemarginalizowanie terenów peryferyjnych. Terenów, na których
w wyniku zaniechań nie zostały przeprowadzone żadne prace modernizacyjne,
żadne inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, czy portową.
Arnold Antkowski, przewodniczący
Rady Miasta Helu, podkreślił potrzebę
dokończenia rozpoczętych inwestycji.
– Zróbmy coś raz, a porządnie. Wyjdźmy
z tych małych ojczyzn dalej.
– Niekiedy koszt inwestycji jest kilkanaście razy większy aniżeli modernizacji – odpowiedział Andrzej Bojanowski. – Musimy więc odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy lepiej zmodernizować więcej, dać impuls, zarobić,
a potem znowu to rewitalizować, czy
zrobić jedną rzecz i nic więcej. Wolę
zrobić więcej, niższym kosztem z założeniem, że za kilka lat będę musiał wydać znowu, ale dzięki temu będę mógł
zmultiplikować 10 innych projektów
w innych miejscach.
Jerzy Włudzik, wójt gminy Kosakowo, zwrócił uwagę na inny aspekt tego
problemu: – Uważam, że drogi, które
teraz mamy na Hel i do Władysławowa,
byłyby wystarczające, gdyby została
zaangażowana kolej. U nas nic się nie
przewozi koleją. My jako Związek Miast
i Gmin Morskich powinniśmy lobbować
za tym, żeby od Helu do Świnoujścia
wybudować autostradę słońca wzdłuż
wybrzeża i będzie dostęp do wszystkich
naszych kurortów.
Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy
Morskiej, przestrzegał natomiast: – Już
w tej chwili są problemy z dojazdem na
Mierzeję Wiślaną, ale nie wyobrażam
sobie co będzie się działo, gdy rozpocznie się inwestycja związana z przekopem Mierzei. Nie będzie można do nas
dojechać. Nie wiem ile będzie trwała ta
budowa i jaki będzie w tym czasie los
»
Mierzei i jej mieszkańców.
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XLIX Walne Zebranie Delegatów
Związku Miast i Gmin Morskich
»

Andrzej Bojanowski zaapelował
do uczestników spotkania, aby nie
zostawiali Krynicy Morskiej samej
z problemami zniszczonych dróg i ograniczeniem dojazdu. Podał przykład rozbudowy i modernizacji S7, gdzie na odcinku do Cedrów mieszkańcy wymusili
zbudowanie, renowację i modernizację
układów równoległych.

Kolejnym punktem obrad było
podpisanie porozumienia o współpracy między Związkiem Miast i Gmin
Morskich a Polskim Związkiem Wędkarskim. Polski Związek Wędkarski reprezentowali Dionizy Ziemiecki, prezes
Zarządu Głównego, oraz Stanisław Lisak, członek prezydium Zarządu Głównego. Ze strony Związku umowę syg-
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Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy Morskiej, udziela wywiadu
redaktorowi Markowi Kańskiemu

W podsumowaniu tej części spotkania powiedział również, że dzisiaj już
nie walczymy o samorządną Polskę,
ale o to, byśmy nie zmarnowali pracy
25 lat. – Zawsze odrzucaliśmy politykę
w rozumieniu politykierstwa, my się
zajmujemy polityką małych ojczyzn, polityką naszych mieszkańców, bo to jest
myślenie o naszym wspólnym interesie.
Jeśli nasza praca, nasze strategie zostaną
wyrzucone do kosza, to znaczy, że ktoś
nas krzywdzi i powinniśmy o tym głośno mówić. I że my będziemy to pamiętać. Apeluję, abyśmy byli razem. Bo tylko
razem coś zdziałamy. Jeżeli zaczniemy
się dzielić, szukać własnych interesów, to
zapomnimy o tym, że jednoczy nas coś
więcej. To jest próba podzielenia nas. Nie
możemy do tego dopuścić, stąd mój apel
– bądźmy rozsądni, bądźmy przewidujący, nie dajmy się manipulować. Pamiętajmy, o co razem walczymy – o to,
żeby nas nikt nie podzielił – powiedział
Andrzej Bojanowski.
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nowali Andrzej Bojanowski i Grzegorz
Walczukiewicz.
W porozumieniu mowa jest o współpracy m.in. w zakresie działań edukacyjnych, doradczych, naukowo-technicznych oraz przedsięwzięć z zakresu

sportu wędkarskiego, ochrony przyrody
i przeciwdziałania szkodom w środowisku naturalnym oraz zwalczania
skutków katastrof ekologicznych, promocji i wspierania inicjatyw związanych z ekorozwojem i wykorzystaniem
nadmorskiego położenia, działań w kierunku zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa podczas uprawiania turystyki
wędkarskiej i wędkarstwa morskiego,
prowadzenie wspólnych działań w celu
zapewnienia środków finansowych na
zarybianie rzek czy promowanie projektów skierowanych na udrożnienie rzek
przymorskich poprzez budowę urządzeń ułatwiających migrację zwierząt.
Fournier Gay, prezes Saur Neptun
Gdańsk S.A., sponsora wielu przedsięwzięć ZMiGM, oraz Stanisław Mikołajski, dyrektor ds. eksploatacji SNG S.A.,
przedstawili nowe rozwiązania informatyczne w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.
Ostatnim punktem spotkania było
seminarium nt. „Zagrożenia ukryte pod
wodą a rozwój turystyki nadmorskiej”.
Benedykt Hac, kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku, opowiedział o możliwych zagrożeniach, jakie stwarzają
wraki w Zatoce Gdańskiej. Prezentacja
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Łukasz Wysocki, prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej, zwrócił uwagę na
konieczność opracowania strategii działania w przypadku katastrofy ekologicznej na całym polskim Wybrzeżu.
Na tym zakończono obrady pierwszego dnia zebrania delegatów.
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Podpisanie porozumienia o współpracy ZMiGM z PZW.
Na zdjęciu (od lewej): Stanisław Lisak, Dionizy Ziemiecki i Andrzej Bojanowski
Związek Miast i Gmin Morskich

W drugim dniu XLIX Walnego Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin
Morskich merytoryczną część obrad otworzył Andrzej Bojanowski.
Przed przystąpieniem do części statutowej zebrania Andrzej Bojanowski
przedstawił wniosek Piotra Domaradzkiego, z Urzędu Morskiego w Szczecinie, dotyczący tzw. dróg życia (piszemy
o tym obok).
Przyjęto porządek obrad i przystąpiono do części statutowej zebrania. Wybrano prezydium zebrania (Krzysztof Swat,
Grzegorz Walczukiewicz, Andrzej Bojanowski) oraz przewodniczącego, którym
został Andrzej Bojanowski. Następnie
wybrano komisję mandatowo-skrutacyjną (Olga Roszak-Pezała – przewodnicząca, Krzysztof Swat, Waldemar Śmigielski), która stwierdziła prawomocność
XLIX Walnego Zebrania Delegatów
i możliwość podejmowania uchwał. Dokonano także wyboru członków komisji
uchwał i wniosków (Ludwika Cierocka –
przewodnicząca, Amadeusz Walke oraz
Kamil Pach).
Przewodniczący zebrania zwrócił się
do Biura Związku o podjęcie prac nad
zmianą statutu Związku w kwestii głosowania w przypadku stwierdzenia braku
kworum. Przedstawił dwie propozycje:
pierwsza umożliwiająca prowadzącemu
zebranie ogłoszenie przerwy i wyznaczenie nowego terminu zebrania, w tym
samym dniu po przerwie bez wymaganego kworum. Drugie rozwiązanie to
głosowanie korespondencyjne.
W kolejnym punkcie obrad sprawozdanie Zarządu z działalności Związku
w 2016 roku (wraz z informacją o bieżącej
działalności Związku) przedstawił Grzegorz Walczukiewicz.
Omówił takie przedsięwzięcia jak:
projekt MARRIAGE II, V Ogólnopolska
Konferencja Prawa Morskiego, promocja
bursztynu bałtyckiego podczas FOIRE
DE NICE 2016 w Nicei, promocja podczas FREE TIME FESTIWAL 2016-2017
– organizacja stoiska w Centrum AMBEREXPO, organizacja obchodów X-lecia
Światowej Rady Bursztynu i Muzeum
Bursztynu w Gdańsku (Andrzej Bojanowski zachęcił delegatów do wypożyczenia mobilnej wystawy bursztynowej,
której operatorem jest Związek Miast
i Gmin Morskich), organizacja XVI edyCZAS MORZA 1(70) marzec 2017

Drogi życia
Piotr Domaradzki, główny inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża
Urzędu Morskiego w Szczecinie:
Plaża, słońce, wypoczynek, zabawa, rekreacja... Wszystko dla ludzi, jednak
warto pamiętać także o tych mniej radosnych aspektach plażowania – niebezpieczeństwie, jakie zawsze wiąże się z obcowaniem z naturą – żywiołem,
jakim jest morze. Wtedy w naturalny sposób oczekujemy pomocy, wsparcia
ze strony tych, którzy zobowiązani są chronić nas w trudnych chwilach. Na
plażach strzeżonych są to ratownicy, którzy coraz częściej nie mogą przyjść
z pomocą...
A więc „drogi życia” to umożliwienie służbom ratowniczym skutecznych działań na plażach. Od kilku lat jest to coraz trudniejsze ze względu na okupowanie
przez plażowiczów nie tylko miejsc przeznaczonych na plażowanie, ale także
pasa plaż sięgającego aż do wody oraz wejść na plażę. Były już przypadki, że
ludzie odpowiedzialni za niesienie pomocy nie byli w stanie na czas dotrzeć do
miejsca, skąd ta pomoc była wzywana. Dlatego chcemy doprowadzić do tego,
żeby wzdłuż linii wody oraz na wprost zejść na plażę stworzyć strefy wolne od
wszelkiego rodzajów koców, parawanów, leżaków (np. szerokości 5 metrów),
tak aby wszelkie służby przemieszczające się z pomocą do określonego miejsca
mogły zrobić to szybko i skutecznie. Mentalność Polaków sprawia, że jest to
trudne do zrealizowania. Administracyjne nakazy na razie nie sprawdziły się.
Pozostają więc akcje uświadamiające. A zatem – z jednej strony zadekretowanie przez urzędy morskie wprowadzenie takich przepisów, z drugiej uświadomienie czemu one służą, jakie to jest dla wszystkich ważne. W związku z coraz
większą liczbą ludzi korzystających z nadmorskiego wypoczynku – wydaje się
to niezbędne.
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Fournier Gay, prezes Saur Neptun
Gdańsk S.A.

cji konkursu plastyczno-literackiego
„Bursztyn – Złoto Bałtyku”, organizacja
zbiórki środków na odbudowę i eksploatację żaglowca „Generał Zaruski”. Grzegorz Walczukiewicz przedstawił również

projekt Baltic Pass – Maritime Heritage
Tours, którego liderem jest Gdański Ośrodek Sportu. Celem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycznego
w oparciu o wykorzystanie morskich
tradycji i dziedzictwa regionu południowego Bałtyku. Związek uruchomił także
nową stronę internetową z nową szatą
graficzną. W 2016 roku ZMiGM został
liderem działań Porozumienia na rzecz
Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (prezydencja obejmuje także 2017 r.)
oraz zorganizował Morskie Forum Samorządowe – spotkanie przedstawicieli
małych portów i przystani morskich
polskiego wybrzeża oraz włodarzy gmin
nadmorskich ze stroną rządową.
Na koniec Grzegorz Walczukiewicz zachęcił do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego Gdańsk
2017, który odbędzie się 25-26 kwietnia
2017 r., a Andrzej Bojanowski zaapelował do zgłaszania kandydatur do nagród »
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Natura 2000 – terminal
LNG w Świnoujściu

D

ecyzja o budowie pierwszego
w Polsce terminalu LNG do odbioru skroplonego gazu ziemnego w prawobrzeżnej części Świnoujścia
stworzyła szansę na ożywienie gospodarcze w regionie zachodniopomorskim,
ale wzbudziła też pewne obawy związane z ewentualnym spadkiem atrakcyjności turystycznej pobliskich kurortów,
takich jak lewobrzeżna część Świnoujścia czy oddalone o 15 km Międzyzdroje. W podjętej przez Radę Ministrów
w sierpniu 2008 roku uchwale uznano
budowę terminalu LNG za inwestycję
strategiczną dla naszego kraju, zgodną
z planami dywersyfikacji źródeł i dróg

Lokowanie inwestycji przemysłowych na terenach atrakcyjnych
turystycznie i objętych różnymi formami ochrony przyrody
budzi niekiedy kontrowersje, sprzeciw lokalnej społeczności
i wymaga od inwestora dodatkowych działań
minimalizujących szkody w środowisku.
dostaw gazu ziemnego oraz gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski. Terminal LNG został zaprojektowany
do odbioru, regazyfikacji i przekazywania do polskiej sieci przesyłowej 5 mld
metrów sześciennych gazu rocznie, co
pokrywa około jednej trzeciej krajowego zapotrzebowania na ten surowiec.
Przekazanie terminalu do eksploatacji

nastąpiło w czerwcu 2016 roku i wtedy
też miała miejsce pierwsza komercyjna
dostawa gazu. Jest to pierwsza taka inwestycja w Polsce i jeden z 23 terminali
regazyfikacyjnych do odbioru skroplonego gazu funkcjonujących w Europie.
Przed inwestorem projektu – spółką Polskie LNG S.A. powołaną do budowy i eksploatacji terminalu, której »

K RY N I C A M O R S KA , 2 3 - 2 4 M A R C A 2 0 1 7 R .

XLIX Walne Zebranie Delegatów
Związku Miast i Gmin Morskich
» za projekty, które przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku energetycznego
lub za innowacyjne rozwiązania.
Prezes Andrzej Bojanowski przedstawił sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków Związku za 2016
rok. W kolejnym punkcie obrad sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił
Grzegorz Jóźwiak, przewodniczący komisji i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu ZMiGM.
W myśl kolejnego punktu obrad sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
przedstawiła Ludwika Cierocka. W wyniku
przeprowadzonych głosowań delegaci
podjęli stosowne uchwały: przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności Związku
za rok 2016, sprawozdanie z wykonania
planu dochodów i wydatków Związku
za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe ZMiGM za rok 2016. Po udzieleniu
zgody na głosowanie jawne, przyznano
absolutorium członkom Zarządu ZMiGM.
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Fot. RoK Pictures

Benedykt Hac, kierownik Zakładu
Oceanografii Operacyjnej Instytutu
Morskiego w Gdańsku

Delegaci, po dyskusji i zgłoszeniu proponowanych zmian, przyjęli także uchwałę
w sprawie przystąpienia Związku Miast
i Gmin Morskich do Gdańskiej Organizacji

Turystycznej, uchwałę w sprawie poparcia
inicjatywy dotyczącej utworzenia „dróg
życia” oraz uchwałę w sprawie zainicjowania posiedzenia samorządów leżących
nad Morzem Bałtyckim z przedstawicielami rządu RP celem wypracowania
decyzji i zadań powodujących niwelację
poważnych zagrożeń, z zaznaczeniem, że
Związek i jego członkowie deklarują partycypację finansową.
Uchwała – apel dotyczący samorządności – nie została podjęta. Wojciech
Grzymkowski, dyrektor Zarządu Portu
Morskiego Mrzeżyno, zgłosił formalny
wniosek o rozesłanie apelu do zapoznania się władzom miast i gmin i został on
przegłosowany.
W punkcie obrad przewidującym zgłaszanie wolnych wniosków delegat Władysławowa Kamil Pach poruszył temat
nielegalnego handlu na terenie gminy.
Zamykając obrady, Andrzej Bojanowski podziękował wszystkim delegatom
za udział w zebraniu. Na kolejne obrady, do Ustronia Morskiego, zaprosił wójt
gminy Jerzy Kołakowski.
A D R I A N A P O T RY K U S
Związek Miast i Gmin Morskich

właścicielem jest Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – stanęły nie tylko wyzwania natury technicznej
związane z realizacją kolejnych etapów
inwestycji, ale także ograniczenia wynikające z lokalizacji inwestycji na obszarze ostoi Natura 2000. Podjęte działania
ochronne, minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, na
etapie jej planowania, realizacji, a obecnie
funkcjonowania, były efektem prowadzonego w szerokim zakresie spójnego
monitoringu przyrodniczego obejmującego elementy środowiska biotycznego
i abiotycznego. Monitorowano szczegółowo florę i faunę terenu, na jakim realizowano budowę terminalu oraz terenów
przyległych, co obejmowało całoroczne
obserwacje zwierząt bezkręgowych,
głównie owadów oraz kręgowców, w tym
płazów, gadów, ptaków i ssaków. Prowadzono także obserwacje nietoperzy
hibernujących w okolicznych bunkrach
stanowiących część historycznych wojskowych umocnień. Sezon wegetacyjny
był porą monitorowania stanu populacji
wybranych gatunków roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych oraz siedlisk
przyrodniczych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie terenu realizowanej inwestycji budowy terminalu LNG,
a związanych z piaszczystym wybrzeżem
Bałtyku, w tym kidziny na brzegu morskim, inicjalnych stadiów nadmorskich
wydm białych, wydmy białej i wydmy
szarej. Całorocznym monitoringiem objęto także grzyby wielkoowocnikowe
i porosty występujące na tym terenie.
Wyniki monitoringu stanowiły podstawę
do podejmowania działań ochronnych
i minimalizujących oddziaływanie realizowanej inwestycji na środowisko naturalne. Przed rozpoczęciem budowy terminalu i obiektów towarzyszących, w tym
falochronu osłonowego i nabrzeża do
cumowania gazowców w porcie schronienia, wykonano zabiegi przenoszenia
zagrożonych zniszczeniem populacji
CZAS MORZA 1(70) marzec 2017

chronionych gatunków roślin, m. in. storczyków – kruszczyka rdzawoczerwonego
i tajęży jednostronnej czy też zwierząt, np.
płazów. Przenoszono również owocniki
chronionych grzybów wraz z grzybnią na
specjalnie przygotowane powierzchnie,
co było nowatorskim przedsięwzięciem.
W ramach programu czynnej ochrony
perzu sitowego – krytycznie zagrożonego
w skali kraju gatunku, mającego na tym
terenie jedną najbogatszych populacji,
wykonano zabiegi metaplantacji, czyli
przesiedlania okazów tego gatunku pochodzących z lokalnej naturalnej populacji
na nowe bezpieczne stanowisko. Wysadzano także siewki wyhodowane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.
Zaplanowane działania ochrony czynnej
ujęte w „Programie zwalczania gatunków inwazyjnych w pasie siedlisk przyrodniczych w obrębie ostoi siedliskowej
Natura 2000 PLH 320019 Wolin i Uznam
umożliwiły w latach 2011-2014 usunięcie
krzewów i odrostów obcych ekologicznie i geograficznie gatunków wierzby
wawrzynkowej, wierzby kaspijskiej, róży
pomarszczonej i oliwnika wąskolistnego
z siedliska nadmorskich wydm szarych
oraz części lasów mieszanych i borów
na wydmach nadmorskich na 5-kilometrowym odcinku wybrzeża z łącznej
powierzchni 180 ha. W jego rezultacie
nastąpiła znacząca poprawa stanu priorytetowego siedliska, jakim są wydmy szare, a ocena skuteczności przeprowadzenia
tego zabiegu potwierdziła zmniejszenie
udziału wspomnianych gatunków inwazyjnych w granicach 86-97%. Jednym
z ważnych działań ochronnych przeprowadzonych w latach 2015-2016 w trakcie
realizacji inwestycji budowy terminalu
LNG była rekonstrukcja biocenoz plażowych oraz usunięcie samosiewu wierzby
wawrzynkowej i kaspijskiej z siedliska
inicjalnych stadiów nadmorskich wydm
białych, o powierzchni 5500 m kwadratowych. Podrost tego inwazyjnego gatunku
zagrażał lokalnej populacji perzu sito-

wego i pogarszał stan siedliska, a wyniki
kontynuowanego obecnie monitoringu
dadzą wskazanie do ewentualnego powtórzenia takich zabiegów w przyszłości.
Monitoring przyrodniczy obejmujący
poszczególne grupy organizmów oraz
działania ochrony czynnej prowadzili
naukowcy ze szczecińskich uczelni i przyrodnicy specjaliści z konkretnych dziedzin,
a zgromadzone wyniki stwierdzają aktualny stan środowiska naturalnego tego
obszaru i stanowią cenny materiał dokumentacyjny do dalszych analiz i porównań
nad tempem nieuchronnych przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym
tego odcinka polskiego wybrzeża Bałtyku
wskutek narastającej presji turystycznej,
urbanistycznej i przemysłowej. Monitoring elementów biotycznych środowiska
uzupełniały szczegółowe obserwacje stanu wód podziemnych i powierzchniowych
wokół terminalu LNG oraz monitoring innych elementów abiotycznych środowiska, takich jak powietrze, hałas i różnego
rodzaju odpady. Do działań o charakterze
ochronnym realizowanych przez inwestora należały także nasadzenia zieleni
izolacyjnej sprzyjające zachowaniu sąsiadujących z terenem inwestycji cennych
siedlisk przyrodniczych (ponad 3000 tysiące drzew i krzewów), budowa nowego
zejścia na plażę i parkingu dla turystów.
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu jest bardzo dobrym przykładem
pogodzenia interesów zarówno realizacji
znaczącego dla regionu i kraju projektu
inwestycyjnego na obszarach chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, jak i podejmowania
skutecznych działań minimalizujących
oddziaływanie takiej inwestycji na środowisko, w oparciu o spójny i wieloaspektowy monitoring środowiskowy
oraz akceptacji tych działań przez lokalną społeczność.
MARIOLA WRÓBEL
ZUT W SZCZECINIE
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Nowe Trendy
w Turystyce

P

rogram spotkania, które odbyło
się 31 marca br. w Europejskim
Centrum Solidarności w Gdańsku,
był imponujący. W sali kinowej odbyły
się prelekcje ekspertów, wzbogacane
krótkimi prezentacjami uczestników
konkursu Tourism Trends Awards 2017.
W innych salach uczestnicy konferencji
spotykali się z prelegentami na warsztatach. Nie zabrakło również części wystawienniczej, w której około dwudziestu
firm i organizacji prezentowało swoje
produkty i usługi.
Podczas debaty plenarnej mówiono
m.in. o treściach zamieszczanych w sieci,
w tym w mediach społecznościowych.
Irek Klimczak z GetResponse zachęcał do
zamieszczania tekstów dopracowanych,
przygotowywanych w ramach przyjętej
strategii opartej na wcześniejszej identyfikacji odbiorcy i określeniu jego potrzeb.
Z kolei Monika Czaplicka, socjolożka,
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Już od ośmiu lat spotkanie nazwane „Nowe Trendy
w Turystyce” jest obecne w Gdańsku. – Po raz pierwszy
spotkaliśmy się w gronie 60 uczestników – wspomina Łukasz
Wysocki, prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
– W tym roku jest nas już około 600. Chcemy ułatwić
reprezentantom branży turystycznej spotkanie
z przedstawicielami innych dziedzin niż turystyka.
skoncentrowała się na najczęściej popełnianych przez firmy z branży turystycznej błędach. A zatem niereagowaniu lub
reagowaniu z opóźnieniem na pytania
i problemy zgłaszane przez klientów
przez Internet, bądź też niekulturalne
odpowiadanie na nie. Podkreśliła wpływ
negatywnych opinii zamieszczanych
w Internecie na spadek popytu na usługi.
Jak gra miejska może pomóc w stymulowaniu ruchu turystycznego? Paweł
Tkaczyk, doradca marketingowy, mówił

o wejściu na rynek pokolenia trzech f:
fun, friends i feedback, czyli zabawa,
przyjaciele i reakcja. Dla nich ważna
jest frajda. Chcą brać udział w miejskich
grach, czyli w rywalizacji. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka – trudno
to zrozumieć urzędnikom, kierującym
miejską promocją turystyki.
Dużo uwagi poświęcono przyszłości
aplikacji turystycznych. Uczestnicy dyskusji wskazywali na najczęściej popełniane błędy – zbyt dużą ilość aplikacji

Związek Miast i Gmin Morskich

i brak atrakcyjności. Jednak na podstawowe pytanie, czy warto tworzyć nowe
aplikacje, odpowiedź brzmi: warto, ale
muszą to być produkty innowacyjne,
najlepiej dające się modyfikować i zasilać
się treściami ze strony samych turystów.
Może zatem przyszłość stoi na przykład
przed aplikacjami wielofunkcyjnymi,
które nie tylko pozwolą zwiedzić dane
miejsce, ale także kupić bilety kolejowe
lub komunikacji miejskiej, czy choćby
zarezerwować nocleg?
Innym wątkiem, któremu poświęcono
wiele uwagi było zarządzanie talentami.
W różnych dziedzinach – o dobieraniu
sobie współpracowników opowiadał Mateusz Kusznierewicz, a aktor Jacek Rozenek namawiał, by szukać do pracy ludzi

z talentem do wykonywanej pracy, zaś
Iwona Bobrowska-Budny, trener biznesu,
postawiła tezę, że obecnie zatrudnia się
ludzi dla ich naturalnych talentów, a wykształcenie formalne staje się mniej ważne – ważna jest osobowość.
A w turystyce? W turystyce szczególnie poszukiwani są przede wszystkim
ludzie, którzy realizują się w obcowaniu z innymi, którzy wzbogacają siebie
i swoje otoczenie poprzez wzajemne
kontakty i umiejętność wspólnego poznawania świata.
Konferencja była także okazją do
uhonorowania laureatów Tourism Trends
Awards 2017. W gronie laureatów znalazła się Fundacja Ruszaj w drogę małżeństwa Katarzyny i Macieja Marczewskich,

którzy postawili sobie za cel zbudowanie
mostu między turystami a branżą turystyczną, produkt – Wycieczki nocne
po Kazimierzu organizowane przez Kazimierz Tour, firmę Elżbiety Skoczylas,
QB Mobile, twórca aplikacji mobilnych
i stron internetowych a także miasto
Darłowo za kampanię „Kapitan Parawan”
– w ramach której burmistrz Darłowa
Arkadiusz Klimowicz podzielił plażę dla
miłośników parawanów i ich przeciwników i jak wyliczyli organizatorzy, wydając niewiele ponad 1,7 tysiąca złotych
uzyskali ekwiwalent reklamowy wartości niemal 1,8 miliona złotych.
Kapitan Parawan otrzymał dodatkowe wyróżnienie – nagrodę publiczności.
Gratulujemy.

P R E M I E R A KS I Ą Ż K I
11 lutego br. w Urzędzie
Miejskim we Władysławowie,
w ramach uroczystości
związanych z obchodami
97. rocznicy zaślubin
Polski z morzem,
odbyła się premiera,
a zarazem promocja książki
Małgorzaty Abramowicz
pt. „Natchnieni morzem...
Władysławowo – ludzie
i ich historie”. Publikacja
w całości sfinansowana
została z budżetu gminy
Władysławowo.

K

siążka opublikowana przez Wydawnictwo Oskar opowiada o nadmorskiej miejscowości, a przede
wszystkim o postaciach, które odcisnęły
na niej swoje piętno. Oprócz Józefa Hallera przywołano w niej m.in. Jakuba
Myślisza, Augustyna Dettlaffa, Leona
Wzorka, Augustyna Necla i Wandę Andrzejewską.
Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim była możliwość poznania szczegółów powstania publikacji. Opowiadali o niej pomysłodawcy, a zarazem
potomkowie bohaterów książki – Romualda Białkowska (Stowarzyszenie
CZAS MORZA 1(70) marzec 2017

„Natchnieni morzem...

Władysławowo

– ludzie i ich historie”
Rozwoju Władysławowa) oraz Piotr
Dettlaff (Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu). O zbiorach – zdjęciach, materiałach i informacjach, które udało się
zebrać w całość, mówiła m.in. autorka
opracowania Małgorzata Abramowicz.
O niepowtarzalnych walorach książki,
jak również samej nadmorskiej miejscowości wypowiadał się wydawca
Tomasz Żmuda-Trzebiatowski. W dalszej części spotkania, przedstawiciele
rodzin Myśliszów, Dettlaffów, Torlińskich, Andrzejewskich, Neclów, Sosnowskich oraz Gollów, czytali zebranym fragmenty książki dotyczące ich
przodków. Ponadto wyświetlono także
archiwalne filmy, zawierające zdjęcia
terenów Władysławowa oraz wypowiedzi osób związanych z Wielką Wsią.
Na zakończenie obecni mogli również
zapoznać się z książką pt. „Związki Kasprowicza z morzem”, o której opowiadali
poseł oraz autor Jan Kulas i dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Mirosław Kuklik.

Książkę „Natchnieni morzem...
Władysławowo – ludzie i ich historie”
można kupić w Centrum Kultury, Promocji i Sportu, pokój nr 327, w Urzędzie Miejskim we Władysławowie,
nr tel. 58 674 54 41.
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U D O G O D N I E N I A D L A PA S A Ż E R Ó W

Wspólny bilet
na Pomorzu w 2020 r.
W 2020 r. na terenie województwa pomorskiego osoby
korzystające ze środków komunikacji zbiorowej pojadą na
podstawie jednego wspólnego biletu. To efekt rozpoczętego
4 stycznia 2017 r. z inicjatywy władz województwa
pomorskiego programu, dzięki któremu powstanie regionalny,
ujednolicony system poboru opłat za przewozy w transporcie
pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska.

W

drożenie programu nastąpi do
30 czerwca 2020 roku, a jego
szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na wyposażenie
autobusów przewoźników prywatnych).
Budżet programu został określony na
podstawie wstępnych wywiadów rynkowych, a więc jego wartość może się
zmienić w ostatecznym trybie udzielenia zamówienia publicznego. Założono,
że poziom dofinansowania ze środków
zagranicznych wyniesie 85 proc.
– Regionalny system poboru opłat
za przewozy w transporcie pasażerskim
oraz jednolitej informacji pasażerskiej
jest jednym z elementów szerszej polityki promowania publicznego transportu
zbiorowego w regionie – powiedział

12

marszałek Mieczysław Struk. – Wdrożenie w województwie pomorskim
tego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników
systemu jest kolejnym, można wręcz
powiedzieć, że ostatecznym krokiem
do uproszczenia sposobu uiszczania
opłat za przejazd komunikacją zbiorową w regionie, a w szczególności aglomeracji trójmiejskiej.
Jednym z elementów wspomnianej polityki w zakresie zwiększania
atrakcyjności publicznego transportu
zbiorowego było wybudowanie przez
województwo pomorskie całkowicie
nowej linii kolejowej – Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (pierwszej linii kolejowej wybudowanej w Polsce po roku

1989), łączącej Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym Rębiechowo oraz tzw.
korytarzem kościerskim. Towarzyszące
temu inwestycje miast w infrastrukturę
dojazdową oraz tabor w komunikacji
miejskiej powodują, że wspólny cel samorządów staje się realny.
– Jeszcze wiele pozostaje do realizacji – mówił Ryszard Świlski, członek
zarządu województwa pomorskiego.
– Obecnie, przy wykorzystaniu środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 planuje się realizację
inwestycji dotyczących węzłów transportowych na terenie zarówno gmin
obszaru metropolitalnego jak i miejskich
obszarów funkcjonalnych województwa. Jednocześnie chcemy pozyskać
środki ujęte w tzw. programach krajowych, a dotyczące jakże ważnych dla
rozwoju województwa: zakupu taboru
kolejowego, elektryfikacji linii PKM oraz
dalszej modernizacji podstawowej sieci
linii kolejowych.
Naczelnym celem uruchamianego
programu jest wdrożenie na obszarze
województwa pomorskiego wspólnego
dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników systemu poboru opłat
za przewozy w transporcie pasażerskim
oraz jednolitej informacji pasażerskiej.
W konsekwencji zintegrowania poszczególnych podsystemów transportu, zarządzanych przez organizatorów
wszystkich szczebli (województwo, powiaty i gminy), oczekiwane jest zwiększenie korzystania z udziału publicznego
transportu zbiorowego w ogólnej liczbie
podróży mieszkańców. Zakłada się, że
wprowadzenie systemu jednolitych,
prostych płatności za przejazdy jednorazowe oraz bilety okresowe w znakomity
sposób podniesie standard korzystania
ze środków transportu publicznego
i zwiększy ich wykorzystanie. Niestety,
istniejący system transportu zbiorowego w województwie pomorskim, choć
coraz nowocześniejszy i rozbudowany,
Związek Miast i Gmin Morskich

wciąż nie spełnia oczekiwań podróżnych. Pasażerowie nie mają zapewnionej możliwości dokonywania racjonalnego dla siebie wyboru trasy przejazdu
i środka transportu, choć na obszarze
województwa pomorskiego funkcjonuje
ponad 2500 linii transportu zbiorowego
(różnych organizatorów) oraz ok. 90 wojewódzkich relacji kolejowych.
W świetle powyższej oceny sytuacji
postawiono następujące cele szczegółowe Programu: uproszczenie procedur
zakupu biletów jednorazowych, okresowych, łączonych w komunikacji pasażerskiej; niskokosztowe zwiększenie
sieci i kanałów dystrybucji wszystkich
rodzajów biletów; wprowadzenie pełnej możliwości precyzyjnego rozliczania
przychodów z opłat pomiędzy poszczególnych organizatorów, operatorów
i przewoźników; umożliwienie pozyskiwania danych dotyczących przewozów
przydatnych dla organizatorów, m.in. na
temat potoków pasażerskich, położenia
pojazdów w danej chwili itd.; wprowadzenie zintegrowanej informacji pasażerskiej, dostępnej na całym obszarze
objętym integracją.
Dzięki wprowadzeniu systemu,
pasażerowie uzyskają możliwość realizowania podróży na podstawie
jednolitego, zintegrowanego biletu
elektronicznego, w dowolnych relacjach i przy wykorzystaniu środków
transportu dowolnych przewoźników.
Podkreślenia wymaga podstawowy
wymóg stawiany projektowanemu systemowi – będzie on w pełni otwarty
na niskokosztowe łączenie z systemami zewnętrznymi (funkcjonującymi
lub obecnie wdrażanymi u partnerów
zagranicznych) oraz na włączenie do
tego systemu wszystkich organizatorów/emitentów biletów w regionie.
Do dyspozycji pasażera będą różne formy dokonywania płatności (takie same u wszystkich organizatorów
i przewoźników): za pomocą urządzenia mobilnego (smartfon); gotówką –
w automatach na peronach i węzłach
integracyjnych – wydruk biletu z kodem
kreskowym lub QR; kartą płatniczą (bankową kartą zbliżeniową); kartą dedykowaną (zbliżeniową). Pasażer będzie miał
możliwość optymalizowania opłat za
przejazd (dobór najdogodniejszej taryfy
CZAS MORZA 1(70) marzec 2017

Od lewej: Piotr Grzelak, Mieczysław Struk, Ryszard Świlski

w celu zmniejszenia opłaty ponoszonej
przez pasażera).
Dodatkowo planuje się inne, towarzyszące udogodnienia dla pasażerów:
informację pasażerską zintegrowaną
dla woj. pomorskiego – pasażer komunikacji publicznej będzie miał dostęp
do regionalnej informacji pasażerskiej
wszystkich organizatorów transportu
publicznego i przewoźników w regio-

nie wraz z możliwością planowania
oraz optymalizacji taryfowej podróży;
planer podróży, w tym dla osób niepełnosprawnych; oferowanie produktów
turystycznych komercyjnych (np. łączone opłaty za przejazd i usługi turystyczne).
M A Ł G O R Z ATA P I S A R E W I C Z
U R Z Ą D M A R S Z A Ł KO W S K I
W O J E W Ó D Z T WA P O M O R S K I E G O

PUCKIE UROCZYSTOŚCI

Zaślubiny
Polski z morzem
10 lutego 2017 r. Puck obchodził 97. rocznicę zaślubin Polski
z morzem. Główne uroczystości związane z wydarzeniami
z 10 lutego 1920 r. odbyły się w porcie rybackim w Pucku, gdzie
m.in. przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej wręczyli wyróżnionym
Pierścienie Hallera. Nad zatoką pojawił się też wojskowy
śmigłowiec, z którego uroczyście złożono na wody zatoki wieniec.

T

rzeba wyraźnie powiedzieć, że
nasze uroczystości nie są wydarzeniem o charakterze lokalnym,
mają one rangę ogólnokrajową, bowiem przypominają o historycznych
zaślubinach Polski z morzem. Oznaczały one otwarcie się nowej Polski
na świat, uruchomienie działań, które
pozwoliły na odbudowę marynarki
wojennej i gospodarki morskiej – mó-

wił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
Uroczystości odbyły się już po raz 97.
Oprócz mieszkańców przybyły także znane
osobistości. Ceremonię kościelną poprowadził arcybiskup Sławoj Leszek Głódź,
a główne obchody odbyły się w porcie rybackim. Tradycyjnie do miasta przyleciał też
śmigłowiec, z którego bezpośrednio do Zatoki Puckiej złożono symboliczny wieniec.
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F R E E T I M E F E S T I WA L
Lot balonem nad AMBEREXPO, wybuchający wulkan
i gigantyczny model ludzkiego serca, wycieczka w przeszłość
wehikułem czasu, biathlonowa strzelnica laserowa,
symulator zderzeń, spotkania oko w oko z sokolnikiem,
zdjęcie w „szekspirowskiej” głowie-masce, ministadion
lekkoatletyczny, plaża, Twierdza Wisłoujście, zapisy na regaty
The Tall Ships Races, przedsprzedaż biletów na rejsy podczas
zlotu Baltic Sail 2017, miniszkółka żeglarska, pierwsze
w Polsce Mistrzostwa Strider Races (zawody na rowerkach
biegowych dla dzieci), wystawa pojazdów nietypowych,
park trampolin i pokazy akrobacji.

F

REE TIME FESTIWAL w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym
AMBEREXPO w Gdańsku, który
odbył się w dniach 1-2 kwietnia br. udowodnił, że istnieje tysiąc pomysłów na
wypełnienie wolnego czasu.
FREE TIME FESTIWAL to multidyscyplinarny bank pomysłów, jak twórczo
i przyjemnie spędzać czas wolny. Projekt adresowany jest do osób preferujących aktywny i zdrowy styl życia,
nielubiących się nudzić, poszukujących
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nietypowych i ciekawych atrakcji turystycznych, kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych.
FREE TIME FESTIWAL przedstawił ofertę dla turystów i podróżników
w STREFIE TURYSTYKI I CZASU WOLNEGO, aktywnych w STREFIE SPORTU I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA, rowerzystów
w STREFIE BIKE FESTIWAL, wodniaków
w STREFIE KAJAK EXPO I SPORTÓW
WODNYCH, dużych i małych w STREFIE KULTURY I NAUKI, najmłodszych

Związek
promuje
Polskę
morską

w STREFIE „ŚWIAT ZABAW”, hobbystów
w ramach projektu OGRODOWE KREACJE, smakoszy w ramach FESTIWALU
SMAKÓW FOOD TRUCKÓW.
Szczególnie atrakcyjnie podczas
Festiwalu zaprezentował się Gdańsk,
ale walory turystyczne i rekreacyjne
zaprezentowały też inne miejsca Polski, jak choćby Dolny Śląsk, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, a także regiony
z naszych krajów sąsiednich: okręg
Środkowej Frankonii (Niemcy), okręg
Związek Miast i Gmin Morskich

lwowski (Ukraina) i słynąca z zamków
i pałaców Skania (Szwecja).
Na festiwalowej scenie i na wielu stoiskach co chwilę można było wziąć udział
w najróżniejszych konkursach. Zwycięzcy wygrywali pakiety startowe na
Półmaraton AMBEREXPO, rejsy wycieczkowe promem, bilety lotnicze do Amsterdamu, tandemowe loty motoparalotnią z wicemistrzem świata Norbertem Nowickim, rowery, wycieczki kajakowe, zaproszenia do wrocławskiego
i gdańskiego zoo, bon na obóz letni, zaproszenia na weekendy do leśniczówek
i gospodarstw kwater agroturystycznych
i wiele innych atrakcji.
Wśród popularyzatorów walorów Polski morskiej nie mogło zabraknąć również
Związku Miast i Gmin Morskich. Związek
już po raz kolejny bierze udział w targach
wolnego czasu organizowanych przez
Międzynarodowe Targi Gdańskie, wystawiając stoisko, na które jak zwykle zaprasza także innych członków Związku.
Wydaje się to być bardzo atrakcyjna okazja aktywnej promocji swojego miasta,
gminy, bowiem targi co roku odwiedzają
tysiące ludzi z Polski, a także z zagranicy,
w poszukiwaniu informacji o ciekawych,
dla nich nieodkrytych jeszcze walorach
różnych regionów. Jednak i tym razem
zaproszenie do udziału na stoisku ZMiGM
nie spotkało się z większym odzewem ze
strony członków Związku. Z możliwości tej
skorzystał Szczecin i Puck...
To ważne, że miasta te zdecydowały się uczestniczyć w tym wydarzeniu
dając świadectwo obecności Polski nad
morzem...
Warto podkreślić, że partnerem
Związku Miast i Gmin Morskich na
stoisku podczas Free Time Festiwalu
był również Polski Związek Wędkarski. Wędkarstwo, w różnych swoich
odmianach, to niezwykle popularna
forma spędzania wolnego czasu, nie
dziwi więc obecność na festiwalu i zainteresowanie jakim cieszyło się stoisko PZW.
Przypomnijmy także, że 24 marca br.
Związek Miast i Gmin Morskich oraz Polski Związek Wędkarski podpisali umowę
o współpracy. Jak widać – na jej efekty
nie trzeba było długo czekać...
(rk)
CZAS MORZA 1(70) marzec 2017
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12,5 M DLA SZCZECINA

Największa inwestycja
portowa w powojennej
historii Szczecina
i Świnoujścia
Rada Ministrów
przyjęła projekt ustawy
o inwestycjach w zakresie
budowy lub przebudowy
toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości
12,5 metra, przedłożony
przez ministra gospodarki
morskiej i żeglugi
śródlądowej. W projekcie
ustawy przewidziano
rozwiązania, które umożliwią
szybkie przygotowanie
i sprawną realizację
inwestycji zapewniającej
lepszy dostęp do portu
w Szczecinie oraz portów
Zalewu Szczecińskiego.
Szacuje się, że poparcie
rządu może przyspieszyć
tę kluczową dla rozwoju
regionu inwestycję
o pół roku.

D

ecyzja o pogłębieniu głównego toru wodnego podjęta przez
Radę Ministrów w znaczący
sposób przyczynia się do przyspieszenia realizacji inwestycji. O pogłębienie
toru wodnego w porcie Szczecin-Świnoujście środowiska związane
z gospodarką morską starają się już od
kilkudziesięciu lat. Właśnie teraz mamy
największe szanse zwieńczyć nasze
starania sukcesem – powiedziała Monika Woźniak-Lewandowska, specjalistka ds. komunikacji i PR.
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Docelowo do roku 2022 r. tor wodny Świnoujście-Szczecin ma zostać
pogłębiony do 12,5 m. Inwestycję zrealizuje Urząd Morski w Szczecinie. By
inwestycja przyniosła zakładany efekt,
którym jest znaczny wzrost przeładunków oraz pobudzenie gospodarcze
w porcie i całym regionie województwa zachodniopomorskiego, muszą
być podjęte działania inwestycyjne
również na lądzie. Zarząd Morskich
Portów Szczecin-Świnoujście zakłada
również, że nastąpi to do 2022 r. Proces jest finansowany w oparciu o aktualną perspektywę unijną obejmującą lata 2014-2020. Do puli funduszy
przeznaczonych na pogłębienie toru
wodnego należy doliczyć ponad miliard złotych zasilających port w postaci inwestycji przewidzianych przez
Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Oznacza to, że faktyczna
wartość inwestycji realizowanych na
obszarze zespołu portowego będzie
wynosiła prawie 2,5 mld złotych. Te
pieniądze w znaczący sposób poprawią warunki nawigacyjne i zwiększą
udział zespołu portowego w rozwoju
społeczno-gospodarczym kraju.
Inwestycje towarzyszące, czyli umacnianie nabrzeży, leżą w gestii Zarządu
Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.
Zaplanowano pięć pakietów inwestycyjnych dedykowanych modernizacji
nabrzeży w całym zespole portowym.
Procedowana właśnie ustawa znacznie przyspieszy wydawanie decyzji środowiskowych. Zadaniem Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście jest
przygotowanie pod inwestycję terenu
Ostrowa Grabowskiego. Ze względu

na konieczność wykopania obrotnicy
część obszaru Ostrowa Grabowskiego
znajdzie się pod wodą. Na pozostałym
obszarze wyspy składowany będzie refulat wydobywany z dna kanału portowego. W ten sposób teren Ostrowa Grabowskiego w naturalny sposób będzie
umacniany. W przyszłości na obszarze
wyspy powstaną dodatkowe terminale, które zyskają ekonomiczną rację
bytu po pogłębieniu toru wodnego.
Koszt pogłębienia toru szacowany jest
aktualnie na blisko 1 mld 400 tys. zł.
Inwestycje towarzyszące realizacji celu
głównego są zlokalizowane w rejonie Kanału Dębickiego (obszar obsługi ładunków drobnicowych), Basenu
Kaszubskiego (ładunki masowe). Następne inwestycje realizowane przez
port będą związane z modernizacją
infrastruktury technicznej na nabrzeżach administrowanych przez Zarząd
Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.
Planowana jest również budowa terminali głębokowodnych w Świnoujściu
i Szczecinie. W Świnoujściu rozważana
jest budowa terminalu kontenerowego w porcie zewnętrznym. Umacniane
będą również nabrzeża w świnoujskim
porcie. Część została już zmodernizowana pod nową głębokość. Pogłębiono
Kanał Piastowski.
Aktualnie kanał portowy Szczecina
i Świnoujścia umożliwia obsługę statków
o maksymalnym zanurzeniu 9,15 m,
podczas gdy armatorzy wprowadzają
do eksploatacji coraz większe jednostki.
Tym samym zespół portowy omija duży
strumień ładunków, który mógłby z powodzeniem zasilać gospodarkę regionu.
Inwestycja wychodzi więc naprzeciw
Związek Miast i Gmin Morskich

tendencjom utrzymującym się od wielu
lat w globalnej żegludze. Alternatywą
jest akceptacja stopniowej marginalizacji portu i spadek jego znaczenia nie
tylko w rankingach europejskich, ale
też w skali kraju. Obecnie infrastruktura portu jest zaprojektowana z myślą
o obsłudze jednostek o ładowności nominalnej 20 000 TEU. Ładownie statków
o wyższych parametrach z konieczności
nie może być do końca zapełnione. Po
pogłębieniu toru wodnego zespół portowy Szczecin-Świnoujście będzie obsługiwał niemal w pełni załadowane
40-tysięczniki.
– Dziś na nabrzeżach portów
w Szczecinie i Świnoujściu w skali roku
przeładowuje się ponad 24 mln ton,
z tego w Szczecinie ok. 10 mln ton towarów. Według naszych szacunków jeśli nie uda się sfinalizować tej inwestycji, wysokość przeładunków w naszym

porcie zatrzyma się już na obecnym
poziomie. Pogłębienie toru wodnego
oznacza wyniki przeładunkowe kształtujące się na poziomie 14 a nawet 17
mln ton rocznie. Gra toczy się więc
o przyszłość portu i miasta – szacuje
Monika Woźniak-Lewandowska. Jeśli
do rozbudowy infrastruktury portowej
dodamy inwestycję w Odrzańską Drogę Wodną, to masa ładunkowa obsługiwana przez port lub przechodząca
tranzytem przez Szczecin i Świnoujście
może być jeszcze większa.
Od ok. dwóch lat można zaobserwować zmiany w strukturze przeładunkowej. Przez lata Szczecin utrzymywał się na
pozycji lidera w dziedzinie przeładunków
węgla i rudy. Obecnie w tej grupie towarowej można zaobserwować spadki,
na znaczeniu zyskują natomiast zboża.
Zarząd portów opiera podstawy swojej
strategii na rynku agro. Stąd po wielu

latach gospodarczego niebytu uruchomienie elewatora zbożowego „Ewa”. Efektem reaktywacji terminalu jest znaczący
wzrost wysokości przeładunków zbóż.
Niebawem w Świnoujściu zostanie uruchomiony następny terminal zbożowy. Po
pogłębieniu głównego toru wodnego do
12,5 m władze portu liczą także na wzrost
przeładunków węgla. W przeciwnym
razie węgiel popłynie do portów charakteryzujących się bardziej przyjaznymi
warunkami nawigacyjnymi. Pogłębienie
toru wodnego stanowi więc dla portów
w Szczecinie i Świnoujściu jedyną szansę
na odzyskanie silnej pozycji w dziedzinie
przeładunku towarów należących do grup
towarowych, których obsługa przez lata
stanowiła gospodarczą podstawę funkcjonowania portu.
MACIEJ OSTROWSKI
W W W. M O R Z A I O C E A N Y. P L

PORZĄDKI W INWESTYCJACH

Plany zagospodarowania
Zalewu Szczecińskiego
i Zalewu Kamieńskiego
Morskie wody wewnętrzne Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego będą miały plany
zagospodarowania przestrzennego, by w przyszłości m.in. ułatwić inwestycje.

P

lany zagospodarowania przestrzennego pomogą wskazać sposoby zagospodarowania Zalewu
Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego
– powiedział Andrzej Borowiec, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.
– Na morzu są szlaki żeglugowe, obszary, gdzie rybacy łowią ryby, obszary
ochronne, podmorskie kable, poligony,
rurociągi, miejsca, gdzie mają być zlokalizowane wiatraki, miejsca eksploatacji
surowców i obszary, którymi są zainteresowane różne instytucje naukowo-badawcze. Duża liczba obszarów działalności powoduje konflikty, których
CZAS MORZA 1(70) marzec 2017

dzięki planom będzie można uniknąć
– wyjaśnił.
W planach zagospodarowania
wyznaczone zostaną tereny pod inwestycje, obszary wyłączone z inwestowania z uwagi na strefy ochronne,
a także uwzględnione obszary pracy
rybaków.
Zdaniem Andrzeja Borowca gotowe
plany zagospodarowania pozwolą dyrektorom urzędów morskich wydawać
pozwolenia na inwestycje na miejscu. –
Obecnie każda inwestycja na obszarach
morskich, czyli na morzu terytorialnym
i morskich wodach wewnętrznych, wy-

maga tzw. pozwolenia na wznoszenie
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń,
które wydaje minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej – powiedział.
Projekty planów zagospodarowania
nie obejmują dużych portów w Policach,
Szczecinie i Świnoujściu, dla których
będą sporządzone osobne plany.
Ze względu na skomplikowane procedury plany mogą być gotowe mniej
więcej za dwa lata. Koszt sporządzenia
planów dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego to 1,2 mln zł, z czego zdecydowana większość pochodzi
z funduszy unijnych.
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Sprawniejsza
komunikacja drogowa

P

odpisane partnerstwo ma na
celu wspólną realizację projektu
usprawniającego
komunikację
drogową we Władysławowie i w Jastarni, tj. budowę tzw. węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi
w obu miejscowościach. Zadanie ma na
celu ukazanie alternatyw dla uciążliwego, szczególnie w sezonie letnim, ruchu
samochodowego.
Inwestycja we Władysławowie zakłada wiele udogodnień, które ułatwią
komunikację do Dworca PKP we Władysławowie oraz ścieżek rowerowych
w obrębie węzła na terenie gminy. Powstanie łącznie 600 nowych miejsc parkingowych, rozmieszczonych zarówno
przy dworcu, jak i wzdłuż nasypu przy
ul. Kolejowej oraz po drugiej stronie
torów. Na wysokości ul. Siedleckiego
i Obrońców Helu ma zostać wykonany
tunel pieszo-rowerowy ze ścieżką, prowadzący aż do węzła. Z tego miejsca bę-

19 stycznia br. burmistrz Władysławowa Roman Kużel
i burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz podpisali w Urzędzie
Miejskim we Władysławowie umowę o partnerstwie na rzecz
realizacji projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych
Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP
2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
dzie można się wybrać w dalszą podróż
koleją lub rowerem, o czym informować
będzie m.in. przystanek Roweru Metropolitalnego. Ponadto w ramach projektu
wybudowane ma zostać rondo łączące
aleję Żeromskiego z ul. Żwirową. Na wysokości alei Niepodległości dodatkowo
wykonany zostanie prawoskręt usprawniający dojazd do ul. Towarowej.
Koszty realizacji przedsięwzięcia:
gmina Władysławowo – 15 600 000 zł

(dofinansowanie z EFRR do 85 proc.,
tj. 13 260 000 zł), gmina Jastarnia –
767 520 zł (dofinansowanie z EFRR do
85 proc., tj. 652 392 zł).
Partnerstwo obejmuje realizację
Projektu w ramach Osi Priorytetowej 9.
Mobilność, Działania 9.1. Transport
miejski, Poddziałanie 9.1.1. Transport
miejski – mechanizm Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata
2014-2020.

Od lewej: Roman Kużel i Tyberiusz Narkowicz
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III Zlot Morsów w Helu
na „Początku Polski”
4 marca br. w Helu odbył się III Zlot Morsów w Helu na „Początku Polski”. Jak się okazało,
był to rekordowy pod względem frekwencji zlot morsów w Helu. Na „początek Polski”
zjechało aż 600 miłośników zimnych kąpieli z całego Pomorza i wielu zakątków Polski.

P

amiętam, jak zorganizowaliśmy nasz
pierwszy zlot morsów w 2015 roku,
na który przybyło ok. 100 uczestników. W zeszłym roku gościliśmy trzy razy
więcej. W tym roku organizatorzy liczyli na
ok. 500 osób, a po zamknięciu list okazało
się, że na wspólną kąpiel w Bałtyku zgłosiło się 600 morsów. Niezmiernie nas cieszy
taki wynik.
Zlot rozpoczęliśmy barwnym przemarszem ulicami miasta aż do bałtyckiej plaży.
Widok był naprawdę imponujący. Potok idących morsów wydawał się nie mieć końca.
Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz
Helu Klemens Adam Kohnke, a następnie
przystąpiliśmy do rozgrzewki. Podczas wydarzenia obecny był również przewodniczący Rady Miasta Helu Arnold Antkowski.
Piaszczysta plaża o tej porze roku raczej
świeci pustkami. Tym razem przypominała
pełnię letniego sezonu. Pogoda wyjątkowo dopisała, po pochmurnym i deszczowym tygodniu w sobotę zaświeciło słońce.

Fot. Ewa Helena Wójcik

Fot. Ewa Helena Wójcik
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Fot. Ewa Helena Wójcik

Temperatura powietrza wynosząca 6 st.
(woda 3 st.) potęgowała odczucie zimna
po wejściu do wody, jednak każdy wchodził
z uśmiechem na ustach do Bałtyku.
Po kąpieli zaprosiliśmy wszystkich
na gorącą grochówkę, kiełbaski z grilla
lub ogniska, ciepłe napoje i ciasto. Po
wspólnym posiłku złożyliśmy uroczyste
podziękowania klubom przybyłym na
zlot oraz sponsorom, dzięki którym nie
zdołalibyśmy zorganizować tej imprezy.
Na koniec rozlosowaliśmy wśród uczestników kilkadziesiąt różnych upominków,
aby wspomnienie Helu zagościło w wielu
domach z całej Polski.
Patronat nad wydarzeniem objął Związek
Miast i Gmin Morskich.
MARIUSZ BIERNACKI
K I E R O W N I K S E KC J I M O R S Ó W
M Z KS H E L
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Fot. Cezary Spigarski/www.zeglarski.info

Czas filmów
o morzu i miłości
18 lutego br. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
odbyła się kolejna edycja Festiwalu Filmów żeglarskich
JachtFilm. Zgromadzeni goście mieli okazję zobaczyć
osiem ciekawych filmów o tematyce żeglarskiej.

P

rojekcje rozpoczął film „Ted” poświęcony zmarłemu w grudniu
2016 roku kapitanowi Tadeuszowi
Olechnowiczowi. Film został zrealizowany przez Michała Dąbrowskiego, który
wraz z operatorem Jerzym Bojem był
gościem festiwalu. Po projekcji autorzy
opowiadali o kulisach jego realizacji,
a także o swoich spotkaniach z kapitanem. Jak mówił Michał Dąbrowski, ten
film to hołd Tadeuszowi Olechnowiczowi, który był ostatnim komendantem
żaglowca „Dar Pomorza” i pierwszym
„Daru Młodzieży”.
Kolejne projekcje poświęcone były
ludziom i wydarzeniom spoza granic
naszego kraju.
Filmem, na który czekało bardzo
wielu miłośników zarówno filmu, jak
i żeglarstwa był „Niedzielny żeglarz”.
Zrealizowany w 2016 roku film opowiada o pierwszych załogowych wokółziemskich regatach Whitbread Round
the World Race 1973-74. Film pokazuje historię meksykańskiej załogi jachtu
„Sayula II”, która niespodziewanie zgłaszając się do regat, na starcie wyścigu

20

w Plymouth w Anglii była traktowana
jak ciekawostka. Nieoczekiwanie dla
wszystkich załoga „Sayula II” wygrała te
bardzo trudne regaty. Jest to produkcja
zrealizowana z dużym poczuciem humoru, pokazująca młodych ludzi, dla
których regaty były także przygodą życia.
Warto dodać, że w tych samych regatach
startowały również dwa polskie jach-

ty – „Copernicus” i „Otago”. Prezentacja
filmu „Niedzielny żeglarz” była okazją do
przypomnienia tego faktu oraz żeglarzy,
którzy brali w nich udział – Zdzisława
Pieńkawy, Iwony Pieńkawy, czy znanego konstruktora żaglowców Zygmunta
Chorenia.
W Muzeum Marynarki Wojennej zobaczyliśmy też morski, ale bardzo ciepły
i trochę sentymentalny filmowy portret
Rudolfa Krautschneidera, Czecha, dobrze
znanego polskim żeglarzom; opowieść
10-letniej dziewczynki Aurory Ulani,
która większość życia spędziła na jachcie, i krótkie filmy pokazujące piękno
tradycyjnego szkutnictwa.
Innym filmem, który wzbudził dużo
emocji, był „Cudownie ocalony”. Zrealizowany w Australii w 1997 roku dokument jest relacją z największej akcji
ratunkowej w historii regat. Opowiada
o dramacie, który wydarzył się 1200 mil
morskich od wybrzeży Australii w trakcie
wokółziemskich regat samotników. Tony
Bullimore, doświadczony marynarz, oficer marynarki brytyjskiej, po wywrotce
jachtu i utracie kila, spędził w kadłubie
pięć dni, czekając na pomoc, nie mając
świadomości, czy ta w ogóle nadejdzie.
Udało mu się przetrwać dzięki niesłychanej determinacji i chęci życia, dzięki
miłości do czekającej w domu żony,
dzięki własnej wewnętrznej sile. Zdjęcia
realizowane w trakcie akcji ratunkowej
dają temu filmowi wielką autentyczność, a emocje jakie przeżywają jego
bohaterowie, udzielają się w dużym
stopniu także widzom.

Fot. Cezary Spigarski/www.zeglarski.info
Związek Miast i Gmin Morskich

JachtFilm w Gdyni był też okazją do
przypomnienia znaczących wydarzeń
i postaci z historii polskiego żeglarstwa.
Wykorzystaliśmy fakt, że bieżący rok został ogłoszony rokiem generała Mariusza
Zaruskiego, przypomnieliśmy jego postać
oraz historię jachtu „Generał Zaruski”.
Wszystkie pokazane filmy miały
w swojej treści głównie morze, wiatr,
żagle. To prawda, ale miały także jeszcze jedną wspólną cechę – wszystkie
są filmami o miłości. Jeśli w warstwie
obrazu, w historii pokazywanej na ekranie widzieliśmy dzielnych regatowców,
romantycznych podróżników, zdolnych
szkutników, bohaterskich ratowników,
czy zwykłych miłośników morza, to
w drugiej warstwie, tej, którą czuje się
tylko podświadomie, istniała właśnie
miłość. Przebijała niemal z każdego
filmu. Była to miłość do narodu i do
kraju, która dała Meksykanom z jachtu „Sayula II” siłę, aby opływając świat
w prestiżowych regatach, zdobyć pierw-

sze miejsce („Niedzielny żeglarz”), miłość do drewna i pięknych drewnianych
jachtów („Od drewna do głębi”), miłość
do bliskiej osoby, która daje siłę przetrwania w skrajnie trudnych warunkach
na Oceanie Południowym („Cudownie
ocalony”).
– To żeglarskie filmy o miłości – tak
podsumował gdyńską edycję JachtFilmu
jeden z uczestników.
Bardzo ucieszyła nas obecność na
festwalu znanych i zasłużonych postaci
polskiego żeglarstwa. Byli wśród nich
już po raz kolejny Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta, która
opłynęła świat, i kpt. Andrzej Drapella.
Gdyńska edycja JachtFilmu jest kontynuacją ubiegłorocznego Przeglądu
Filmów Żeglarskich, zorganizowanego przez Pomorski Związek Żeglarski,
JachtFilm i Muzeum Marynarki Wojennej na 90-lecie Gdyni. Partnerami
tegorocznej edycji JachtFilmu – objętej
honorowym patronatem prezydenta

Fot. Cezary Spigarski/www.zeglarski.info

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz

Gdyni Wojciecha Szczurka, przy wsparciu Urzędu Miasta Gdynia oraz Związku
Miast i Gmin Morskich – byli Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni i Pomorski
Związek Żeglarski.
ANDRZEJ MINKIEWICZ

Ż E G L U G A Ś R Ó D L Ą D O WA

W Brukseli o strategii odbudowy
roli dróg wodnych w Polsce
7 lutego 2017 r. minister
gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej Marek Gróbarczyk
spotkał się w Brukseli z Violetą
Bulc, komisarz ds. transportu.
Szef resortu zaprezentował cele
i zadania nowo powołanego
ministerstwa. Szczególną uwagę
poświęcił planom dotyczącym
żeglugi śródlądowej.

P

odkreślił, że strategia odbudowy
żeglugi w naszym kraju zakłada
przywrócenie żeglowności naszych
głównych rzek, w tym takie projekty jak:
• Odrzańska Droga Wodna (E-30) –
osiągnięcie międzynarodowej klasy
żeglowności i włączenie w europejską
sieć dróg wodnych (TEN-T),
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• droga wodna Wisły – uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych,
• połączenie Odra - Wisła - Zalew Wiślany i Warszawa - Brześć – rozbudowa
dróg wodnych E-70 i E-40,
• rozwój partnerstwa i współpracy na
rzecz śródlądowych dróg wodnych.
Polska – stwierdził m.in. minister M.
Gróbarczyk – chce aktywnie uczestniczyć
w inicjatywach na rzecz rozwoju transeuropejskich korytarzy transportowych.
Rozwój żeglugi śródlądowej jest jednym
ze strategicznych projektów w nowej,
średniookresowej strategii rozwoju kraju.
W roku 2017 – powiedział – będziemy
się skupiać na aktualizacji polskiej strategii rozwoju transportu i przygotowaniu do
rewizji sieci TEN-T, tj. włączeniu głównych
polskich śródlądowych dróg wodnych

do sieci bazowej TEN-T dzięki podpisaniu
konwencji AGN.
Ważny dla Polski Korytarz Bałtyk-Adriatyk jest jednym z niewielu korytarzy, który
nie obejmuje śródlądowych dróg wodnych.
Polska będzie dążyć do uzupełnienia korytarza o transport wodny śródlądowy. Ponadto,
rozbudowany w ramach Korytarza Morze
Północne-Bałtyk system śródlądowych dróg
wodnych w Polsce umożliwi połączenie
wschodnich państw z państwami UE.
Pierwsze działania związane z włączeniem do sieci nakierowane są właśnie na
włączenie do TEN-T kolejnych odcinków
Odrzańskiej Drogi Wodnej. Obecnie ok.
100-kilometrowy odcinek Odrzańskiej
Drogi Wodnej jest jedynym fragmentem
polskich dróg wodnych objętych TEN-T, ale
nie jest częścią Korytarza Bałtyk-Adriatyk.
BIURO PRASOWE MGMIŻŚ
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GOS liderem
projektu Baltic
Pass – Maritime
Heritage Tours
Wystartował nowy turystyczno-żeglarski projekt unijny realizowany
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk
2014-2020”. Jego liderem jest Gdański Ośrodek Sportu.

P

rojekt o nazwie „Baltic Pass – Maritime Heritage Tours” ma m.in.
odkrywać, definiować i oferować
korzystanie z uroków Bałtyku i jego dziedzictwa morskiego. W tym przedsięwzięciu Polsce partnerują Niemcy (Hanseatic
City of Rostock), Dania (Roskilde Business
College), Szwecja (Simrishamn’s Scouts)
i Litwa (Klaipeda University), a także
partnerzy stowarzyszeni m.in. z Polski.
Odbyło się już spotkanie inauguracyjne,
tzw. Kick off Meeting, a 25 stycznia br.
dyrektor GOS (dawniej MOSiR) Leszek
Paszkowski podpisał z przedstawicielami
Ministerstwa Rozwoju umowę o dofinansowanie.
– To kolejny projekt wspierany przez
Unię Europejską, który realizujemy,
czerpiąc z bogatej tradycji morskiej

naszego miasta, wykorzystując nasze
doświadczenia i atuty związane z położeniem Gdańska. Jednym z głównych
założeń projektu jest wykorzystanie
jachtu „Generał Zaruski” jako jednostki,
na której europejska młodzież będzie
uczyła się żeglarskiego rzemiosła. Jestem przekonany, że realizacja projektu
przyczyni się do popularyzacji turystyki
żeglarskiej w obrębie południowego
Bałtyku, a uczestniczący w nim nasz
żaglowiec będzie wspaniałym ambasadorem Gdańska – podkreślił Leszek
Paszkowski.
Wartość projektu to 1 252 403,80 euro,
z czego dofinansowanie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 018 621,23 euro. Partnerzy z Polski,
Litwy i Niemiec objęci są 85-proc. dofi-

nansowaniem, Dania i Szwecja 75-proc.
Przygotowania projektu rozpoczęły się
pod koniec 2016 roku, a jego realizacja
zakończy się w październiku 2019 roku.
– Celem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycznego
w oparciu o wykorzystanie morskich
tradycji i dziedzictwa regionu południowego Bałtyku. Efektem szerokiej
współpracy międzynarodowych środowisk żeglarskich, touroperatorów
i innych podmiotów, będzie katalog
tras żeglarskich obsługiwanych przez
tradycyjne żaglowce. Poszczególne
propozycje tras będą zróżnicowane pod
kątem docelowych grup odbiorców,
długości rejsu czy liczby odwiedzanych atrakcji. W ramach projektu zaplanowano wiele konsultacji i spotkań
dotyczących opracowywanej oferty
rejsowej, rejsy testowe oraz badania
ewaluacyjne. Powstały produkt będzie
szeroko promowany zarówno lokalnie
przez poszczególnych partnerów, jak
i na arenie międzynarodowej w ramach
kampanii promocyjnej przewidzianej
na lata 2018/2019 – dodała Aneta Polsakiewicz, kierownik projektu z GOS.
Oprócz produktu docelowego, już sama
realizacja projektu będzie angażowała
symbole dziedzictwa morskiego Bałtyku, jakimi są piękne żaglowce w czynnej morskiej służbie, wśród nich m.in.
„Generał Zaruski”, litewski „Brabander”
czy szwedzki „Sarpen”.
G DA Ń S K I O Ś R O D E K S P O RT U
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W DÜSSELDORFIE

Wspólnie na targach BOOT
I
mpreza targowa BOOT jest jedną
z najdłuższych, gdyż trwa aż dziewięć
dni (21-29 stycznia 2017 r.), a liczba
odwiedzających sięga kilkudziesięciu tysięcy. Na olbrzymiej powierzchni wystawowej kilka tysięcy wystawców z całego
świata oferuje wszystko dla turystyki
i sportów wodnych. Od najnowszych
jachtów regatowych po wyposażenie
marin. Od wyposażenia jachtów po
ubezpieczenia i finansowanie inwestycji.
Nie mogło tam także nas zabraknąć.
Ze strony polskiej w targach uczestniczył prezes spółki Pętla Żuławska Michał Górski, który włączył się do obsługi
odwiedzających na końcowe cztery dni
targowe. Aranżacja stoiska – nieduża,
ale z charakterem.

Na największych targach wodniackich w Europie (corocznie
pod koniec stycznia w Düsseldorfie) już od kilku lat spotykają
się wystawcy głównie europejscy, a w tym gronie także kilka
firm i instytucji z Polski. Obecność Pętli Żuławskiej w tak
zacnym gronie wynika z faktu uzyskania grantu w ramach
programu INTERREG V A pt. SOUTH BALTIC. Program został
oznaczony jako „South Coast Baltic” i koncentruje się
na promocji południowego wybrzeża Bałtyku.

portów i podejść do nich i przewodniki
żeglarskie, a w tym także Pętli Żuławskiej.
Tych ostatnich mieliśmy pod dostatkiem
dzięki uprzejmości samorządu województwa pomorskiego. Dysponowaliśmy
także materiałami o Pomorzu i o Trójmieście. Wielu z turystów pytało o wykaz firm
czarterujących jednostki. Interesowały ich
zarówno jachty żaglowe, jak i motorowe. Nie wszystkim mogliśmy pomóc, ale
nikogo nie zostawiliśmy bez chociażby
przyrzeczenia, że po targach BOOT doślemy im brakujące materiały.

Stoisko partnerów projektu
South Coast Baltic

Zdecydowanie wyróżniała się wykładzina z naniesionymi portami i przystaniami południowego Bałtyku. Bardzo nas
w związku z tym ucieszyła wizyta dwóch
młodych polskich architektów, którzy
przyjechali na targi BOOT w Düsseldorfie
w poszukiwaniu inspiracji. Jak nam później powiedzieli – właśnie nasza wykładzina była jedną z inspiracji do działań
w ich zawodzie. Byliśmy na tej imprezie
już kolejny raz i to, co nas szczególnie
zaskoczyło, to że wiedza o południowym
wybrzeżu Bałtyku jest coraz większa
i wielu żeglarzy oraz turystów planuje
konkretne wyprawy i rejsy na ten obszar.
Są to przeważnie wyprawy większymi
jednostkami morskimi, a rejsy planowane są na kilka tygodni. Dlatego ważne są
dla nich odległości pomiędzy portami,
informacja o niezbędnych formalnościach
(dotyczy to głównie Kaliningradu), plany
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Sztuczny akwen do żeglugi
w jednej z hal targowych

W programie South Coast Baltic przewidujemy znaczny obszar dyskusji i wypracowywania wspólnych opinii i działań.
Oprócz copółrocznych spotkań plenarnych
przewidziano wiele spotkań regionalnych.
Najbliższe – jeszcze tej jesieni – zorganizuje w Gdańsku Związek Miast i Gmin
Morskich.
Hasłem, które zamierzamy mocno
propagować, jest w wolnym tłumaczeniu: Tu zaczyna się wodniacka przygoda
(Where boating adventure begins)
Liderem Projektu jest Economic Development Cooperation Vorpommern
z siedzibą w Greifswaldzie w Niemczech.

W projekcie uczestniczy 12 partnerów
i oprócz spółki Pętla Żuławska pomorskimi partnerami są także m.in. Związek
Miast i Gmin Morskich oraz Politechnika
Gdańska.
Działania w ramach projektu to przede
wszystkim tzw. działania miękkie, nakierowane na uzyskanie efektu marketingowego, ale także nakierowanego na podniesienie jakości zarządzania marinami na
południowym wybrzeżu Bałtyku.
Spółka Pętla Żuławska ma już spore,
bo ponadtrzyletnie, doświadczenie w zarządzaniu marinami, ale ciągle chce korzystać z doświadczeń partnerów projektu
oraz doświadczeń naszych gości-żeglarzy,
którzy dzielą się swoją wiedzą poprzez
m.in. system ankiet w każdej przystani.
W programie South Coast Baltic decydujące znaczenie będzie miało przekonanie
i zachęcenie mieszkańców Wybrzeża do
spędzania wolnego czasu na wodach
śródlądowych, gdzie nie potrzeba do tego
żadnych uprawnień i patentów.
Innym obszarem aktywności w projekcie będzie zachęcenie turystów i żeglarzy
z Niemiec, krajów Beneluksu i Skandynawii do odwiedzenia polskiego wybrzeża
i Pętli Żuławskiej. Realizacja odbywać się
będzie poprzez uczestnictwo w imprezach targowych (także w Skandynawii)
i dystrybucji folderów, filmów oraz wizyty
studyjne.
Znakomitą informacją dla wszystkich
instytucji zajmujących się turystyką wodną jest fakt, że z badań przeprowadzonych
przez Polską Organizację Turystyczną wynika, że w 2017 roku aż 70% turystów
zamierza wyruszyć w rejs statkiem.
MG
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CZOŁOWY EVENT TSL POWRÓCIŁ DO SOPOTU

Transport Week 2017
W dniach 7-9 marca 2017 roku na terenie Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się
7. już edycja międzynarodowej konferencji Transport Week.

T

ransport Week to jedno z najciekawszych wydarzeń transportowych w corocznym kalendarzu
konferencji regionu CEE. Regularnie
przyciąga uwagę wielu uczestników
oraz wysokiej klasy prelegentów reprezentujących linie żeglugowe, porty,
terminale, stowarzyszenia europejskie,
przedstawicieli władz oraz organizacji
pozarządowych związanych z transportem i logistyką.
Podczas tegorocznej edycji, tradycyjnie już rozciągającej się na przestrzeni
trzech dni, uczestnicy oraz prelegenci
podjęli się próby odpowiedzi na pytanie
o zalety inwestowania w rozwiązania
oraz technologie sprzyjające środowisku
i związane z nimi potencjalne zyski.
Dzień pierwszy rozpoczął się od podsumowania obecnych i nadchodzących
trendów w branży shippingowej, przygotowanego przez reprezentantów Boston Consulting Group. W duchu dyskusji
o innowacji i odnawialnych źródłach
energii swoje prezentacje wygłosili również przedstawiciele Wärtsilä oraz Bomin
Linde LNG, skupiając się na tematyce
nowoczesnego, ekologicznego projektowania statków.
Po krótkiej przerwie na uczestników
czekało seminarium przygotowane
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przez jednego z partnerów konferencji,
Baltic Ports Organization (BPO), związane z projektem Green InfraPort. Wśród
wypowiadających się prelegentów znaleźli się reprezentanci Fundacji MOTUS,
DFDS A/S oraz Klaipeda Science and
Technology Park. Przybliżyli słuchaczom
zagadnienia związane z inwestycjami
w technologię On-Shore Power Supply,
Port Reception Facilities, a także zarządzaniem energią w portach i terminalach kontenerowych.
Porty i terminale powróciły dnia
drugiego, poświęconego im niemalże
w całości. Widownię powitali prze-

wodniczący BPO Julian Skelnik, Leszek
Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich, a także wiceprezydent Gdańska, Andrzej Bojanowski.
Dzień wypełniły prezentacje poświęcone zrównoważonemu i sprzyjającemu
środowisku rozwojowi portów i terminali oraz praktyczne przykłady stosowanych w portach technologii. Wśród
prelegentów znaleźli się przedstawiciele
organizacji portowych ESPO i FEPORT,
a także reprezentanci portów w Antwerpii, Ostendzie, Trelleborgu, Koprze
i Bronce. Sesję pierwszą zakończył panel
dyskusyjny, podczas którego uczestnicy
mieli okazję do wymiany doświadczeń
i poglądów na ten coraz istotniejszy
w logistyce trend.
Drugi dzień wydarzenia zakończyła
sesja poświęcona finansom i regulacjom
prawnym. Goście mieli okazję wysłuchać opinii przedstawiciela European
Investment Bank na temat możliwości
finansowania inwestycji w sektorze portowym oraz przyjrzeć się sposobom na
usprawnienie procesów implementacji
regulacji prawnych mających wpływ na
rozwój tego sektora, zaprezentowanym
przez Wojciecha Sopińskiego, członka
DG Mobility and Transport z ramienia
Komisji Europejskiej.
Związek Miast i Gmin Morskich

Po dwóch długich dniach pełnych
gorących dyskusji i wysokiej klasy
prezentacji uczestnicy zasłużyli na
chwilę wytchnienia. Zwieńczeniem
drugiego dnia konferencji był wieczór networkingowy, zorganizowany
w prestiżowym Olivia Sky Club, we
współpracy z Olivia Business Centre.
Głównym elementem spotkania była
uroczysta gala, w trakcie której rozdane zostały nagrody Baltic Trendsetters
Club Certificates. Wśród laureatów
znaleźli się m.in. Crist S.A., Deepwater
Container Terminal (DCT) w Gdańsku
oraz Skangas.
Ostatni dzień wydarzenia poświęcony został branży logistycznej w Europie
Centralnej. Motywem przewodnim były
rozwiązania służące optymalizacji pracy łańcucha dostaw, a także centra logistyczne przyszłości oraz rozwiązania
logistyczne nowej generacji w handlu
elektronicznym i innowacyjne technologie w transporcie drogowym. Wśród
prelegentów znaleźli się m.in. reprezentanci LPP S.A., Flextronics, DHL oraz
Siemens AG.
Podczas tegorocznej edycji Transport
Week odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących. Wśród nich znalazły się
zorganizowane we współpracy z RIGP

seminarium „Eksportowy prolog – rynek
irański”, zorganizowane we współpracy
z Uniwersytetem Gdańskim spotkanie
„Rynek pracownika czy pracodawcy?”
oraz przygotowane przez Fundację MOTUS seminarium „LNG dla transportu
i przemysłu”.
Jednym z głównych punktów programu dnia drugiego była konferencja
„Innowacyjna logistyka”, której współorganizatorem było PROMARE, wydawca magazynu „Namiary na Morze

i Handel”. Prelegenci poruszyli tematy
takie jak logistyczne wyzwania 2017
roku, miejsce logistyki w gospodarce
cyfrowej oraz port community systems
w portach polskich.
W tegorocznej edycji Transport Week
udział wzięło ponad 300 uczestników
z kraju i Europy. Świetna atmosfera, zaangażowana widownia i najwyższej klasy prelegenci powrócą już za rok.
ANDRZEJ URBAŚ

SAMORZĄDOWE SEMINARIUM
24 lutego br. w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym
AMBEREXPO w Gdańsku odbyło
się seminarium samorządowe
dotyczące gospodarki
odpadami w gminie.

S

Gospodarka
odpadami w gminie

eminarium otworzył i jego uczestników powitał Błażej Konkol, prezes
Zarządu Związku Gmin Pomorskich.
Podczas seminarium został omówiony m.in. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 i jego wpływ na gminne
systemy gospodarki odpadami komunalnymi, Wojewódzki Plan Gospodarki
Odpadami dla Województwa Pomorskiego, gminne systemy gospodarki
odpadami z perspektywy WIOŚ oraz
selektywna zbiórka odpadów komunalnych w kontekście najnowszych zmian
prawnych.
CZAS MORZA 1(70) marzec 2017
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NAKŁADEM PONAD 100 MLN ZŁ

Konsolidacja przemysłu
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. została dokapitalizowana przez działającą w ramach
Grupy PFR Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która objęła akcje nowej emisji PGZ S.A.
o wartości 101,5 mln zł. Pozyskane środki finansowe, zgodnie z zawartą 20 stycznia
br. umową, PGZ S.A. przeznaczy na zakup 100 procent udziałów Szczecińskiego Parku
Przemysłowego sp. z o.o. Inwestycja to ważny krok w kierunku utworzenia największej
w Polsce i jednej z największych w Europie grupy stoczniowej. Transakcje wpisują
się w zapowiedzi polskiego rządu dotyczące konsolidacji przemysłu stoczniowego,
zawartego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

To

kolejny krok mający na celu
odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Po podpisaniu w lipcu ubiegłego roku umowy
dotyczącej finansowania przez Polski
Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski S.A. budowy pierwszych od 15 lat
dwóch polskich promów pasażerskich,
nadszedł czas na realizację tego przedsięwzięcia. W związku z tym 23 stycznia
br. w Szczecinie odbyły się uroczystości,
w których uczestniczyli wicepremier,
minister rozwoju i finansów Mateusz
Morawiecki, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, minister obrony narodowej
Antoni Macierewicz oraz wicemarszałek
Sejmu Joachim Brudziński. Obecni byli
także prezes Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. Marcin Chludziński oraz
członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Adam Lesiński.
Inwestycja dokonywana jest na zasadach rynkowych i charakteryzuje się
efektywnością ekonomiczną oraz operacyjną. W perspektywie czasu powinna
przynieść wymierne korzyści całemu
polskiemu przemysłowi stoczniowemu,
który stanie się jednym z filarów polskiej gospodarki. Co ważne, dzięki tej
inwestycji region Pomorza Zachodniego
zyska ważnego partnera biznesowego.
– To kolejny krok mający na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Po podpisaniu w lipcu ubiegłego
roku przez Polski Fundusz Rozwoju oraz
PKO Bank Polski SA umowy dotyczącej
finansowania budowy pierwszych od
15 lat dwóch polskich promów, przyszedł czas na kolejne etapy realizacji
przedsięwzięcia, wynikającego wprost
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z naszej Strategii Odpowiedzialnego
Rozwoju – powiedział Mateusz Morawiecki.
– Po likwidacji Stoczni Szczecińskiej
przez rząd PO-PSL, po niemal dekadzie
Stocznia Szczecińska wraca do Szczecina
– podkreślił Marek Gróbarczyk. – Zgodnie z naszymi zapowiedziami w drugiej
połowie bieżącego roku na pochylni Vulkan tej stoczni położona zostanie stępka
pod budowę promu dla Polskiej Żeglugi
Bałtyckiej – dodał.
– Objęcie przez ARP akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGZ S.A.
traktujemy jako inwestycję długoterminową i oczywiście liczymy w przyszłości
na zyski. Wierzę, że dalsza odbudowa
i konsolidacja przemysłu stoczniowego
zaowocuje również wzrostem wartości
Grupy PGZ. Zwiększając swoje zaangażowanie w PGZ, umożliwiamy jej przeprowadzenie transakcji, która będzie
miała ważny wpływ na rozwój polskiej
gospodarki i ożywienie inwestycji na Pomorzu Zachodnim – powiedział Marcin
Chludziński.
Zgodnie z zawartymi umowami nabywcą 100 proc. udziałów spółki Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jest MARS Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty (MARS FIZ)
– podmiot, który w strukturze Polskiej
Grupy Zbrojeniowej konsoliduje spółki
stoczniowe oraz nieruchomościowe.
Włączenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego do Funduszu MARS pozwoli
na utworzenie największej grupy stoczniowej na Bałtyku i jednej z największych w Europie, będącej partnerem
przy realizowanych w Polsce, istotnych
z perspektywy bezpieczeństwa, projek-

tach obronnych oraz infrastrukturalnych
(bezpieczeństwo energetyczne).
– To historyczny dzień dla polskiego
przemysłu, dla polskiego bezpieczeństwa. Dzisiaj przemysł stoczniowy, ten,
który przez ostatnie ćwierćwiecze był systematycznie niszczony i wyprzedawany,
na naszych oczach jest odbudowywany,
a wkrótce, dzięki opiece państwa polskiego, dzięki opiece Rzeczypospolitej,
odzyska dawny blask. Nieprzypadkowo
jednak Szczeciński Park Przemysłowy
zostaje włączony do struktury narodowego koncernu obronnego, Polskiej
Grupy Zbrojeniowej. Przemysł stoczniowy ma bowiem znaczenie strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa
państwa i zabezpieczenia dostaw dla
Sił Zbrojnych RP. Przemysł ten odgrywa
kluczowe znaczenie w realizacji Planu
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
RP. Chcemy bowiem, żeby programy
morskie były realizowane w pierwszej
kolejności przez polskie stocznie, przez
polskich pracowników. Własny, silny,
skonsolidowany sektor stoczniowy to
dla Polski gwarancja bezpieczeństwa
od morza – powiedział Antoni Macierewicz.
– Ta operacja umożliwi wygenerowanie efektu synergii gospodarczej
w ramach MARS FIZ, która ukierunkowana będzie na rewitalizację działalności stoczniowej w Szczecinie. Inwestycja pozwoli również na pozyskanie
aktywów i kompetencji niezbędnych do
budowy polskich promów pasażerskich.
To przedsięwzięcie istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
Stąd obecność Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym projekcie. Niewykluczone,
Związek Miast i Gmin Morskich

stoczniowego

że infrastruktura Szczecińskiego Parku
Przemysłowego może stanowić zaplecze techniczne przy realizacji projektów,
dotyczących produkcji oraz modernizacji
okrętów dla Sił Zbrojnych RP – powiedział Arkadiusz Siwko, prezes Zarządu
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
Nabycie przez MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100 proc. udziałów
spółki Szczeciński Park Przemysłowy jest
kontynuacją procesu mającego na celu
konsolidację kluczowych polskich aktywów stoczniowych w ramach Polskiej
Grupy Zbrojeniowej S.A. za pośrednictwem MARS FIZ.
Obecnie MARS FIZ zarządza portfelem akcji i udziałów 15 spółek niepublicznych. Wśród nich znajdują się
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podmioty z sektora remontu i budowy
statków oraz budowy konstrukcji stalowych offshore, w tym Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. w Gdyni oraz Morska
Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. działająca w Szczecinie i Świnoujściu oraz
spółki nieruchomościowe.
Inwestycja zwiększy także synergie
pomiędzy spółkami stoczniowymi skupionymi w MARS FIZ. Konsekwencją
tego będzie podniesienie wartości certyfikatów MARS FIZ oraz zabezpieczenie kluczowych aktywów działalności
stoczniowej i offshore w ramach PGZ.
Umożliwi to również zwiększenie kompetencji produkcyjnych spółek portfelowych MARS FIZ, dywersyfikacji ich
działalności w ramach współpracy ze

Szczecińskim, Parkiem Przemysłowym
oraz podmiotami działającymi na terenie Parku.
Obecnie na terenie Szczecińskiego
Parku Przemysłowego funkcjonuje ponad 50 firm, które łącznie zatrudniają
ponad dwa tysiące pracowników. Aktywa spółki to przede wszystkim infrastruktura przeznaczona do produkcji
wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, w tym do produkcji okrętów. Są
to w głównej mierze obiekty charakterystyczne dla przemysłu stoczniowego,
m.in. udźwigowione hale, pochylnie,
nabrzeża, magazyny, place prefabrykacyjne i składowe.
BIURO PRASOWE MGMIŻŚ
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