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Z okazji nadchodzących
świąt Wielkiejnocy
życzymy Państwu 

wielu pogodnych chwil przeżytych
w rodzinnej atmosferze

oraz pomyślności w życiu zawodowym!
Niech w tym trudnym czasie

Opatrzność sprzyja Wam każdego dnia .
A wiosenna radość i nadzieja

nie opuszczają Was przez cały rok!

 Alan Aleksandrowicz  Marcin Makowski
 prezes ZMiGM  dyrektor Biura
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M I N I S T E R S T W O  O D P O W I A D A

Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska
Departament Gospodarki Odpadami
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

DGO-OK.055.4.2022.AAG Warszawa, dnia 03-02-2022 r.
1903010.6688638.5495115
Dot. pisma znak: 25/ZMiGM/2021

Pan Marcin Makowski
Dyrektor Biura
Związek Miast i Gmin Morskich

Szanowny Panie Dyrektorze,

odpowiadając na pismo zawierające apel o zmianie ustawy 
z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środo-
wiska oraz ustawy o odpadach1 oraz na pismo Pani Burmistrz 
Mielna, zawierające dodatkowe wyjaśnienia tej kwestii, przed-
stawiam poniższe informacje.

Ustawodawca wprowadzając w art. 6j ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach2 (dalej „uucpg”) ust. 3f stanowiący, że w przypadku wy-
boru metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody opłata 
nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospo-
darstwo domowe, miał na celu uniknięcie nieproporcjonalnie 
dużego obciążania mieszkańców opłatą za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, przez wyznaczenie górnej granicy 
tej opłaty.

Obliczanie należnej opłaty dla nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, ma inne zasady. Nieruchomości, które 
są przeznaczone na wynajem, również długoterminowy, są to 
nieruchomości, na których prowadzona jest działalność go-
spodarcza rozumiana jako działalność zarobkowa, prowadzona 
w sposób ciągły i należy stosować przepisy dotyczące rozlicza-
nia takich nieruchomości.

W przypadku nieruchomości, na których są świadczone 
usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilo-
tów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2211), dopuszcza się, aby opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi stanowiła iloczyn ilości zużytej wody 
z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi3. Czyli nie można w takim przypadku 
stosować omawianego ograniczenia opłaty, które zmniejsza 
obciążenie dla mieszkańców.

Jeżeli jest to nieruchomość, na której prowadzony jest inny 
rodzaj działalności, opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników 

lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunal-
nych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości tzw. mieszanych, czyli w części 
stanowiących nieruchomość zamieszkaną, a w części nierucho-
mość niezamieszkaną, opłata wynosi sumę opłat obliczonych 
zgodnie z zasadami dla nieruchomości zamieszkanych i nieza-
mieszkanych4.

Podsumowując, nie jest właściwym, aby ograniczenie opła-
ty, które dotyczy gospodarstw domowych, skutkowało nalicza-
niem niższej opłaty dla nieruchomości, na których prowadzona 
jest działalność gospodarcza, niezależnie od tego czy na danej 
nieruchomości również ktoś mieszka, czy też nie.

Dodatkowo wyjaśniam, że w razie uzasadnionych wątpli-
wości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy meto-
dy, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym 
w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze5.

Dodatkowo wprowadzono przepisy6 umożliwiające gmi-
nom weryfikowanie informacji z deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez korzysta-
nie z różnych źródeł informacji będących w posiadaniu gminy 
(np. w celu potwierdzenia liczby osób zamieszkujących w da-
nym gospodarstwie domowym). Ma to na celu ułatwienie sto-
sowania tej metody, która wydaje się najbardziej adekwatna.

Z  P O WA Ż A N I E M 
M A R Z E N A  B E R E Z O W S KA 
DY R E K T O R 
D E PA RTA M E N T  G O S P O DA R K I  O D PA DA M I
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
1. Pan Grzegorz Gmyrek, Zastępca Dyrektora, Biuro Prezesa Rady 

Ministrów (dot. pisma znak:
BPRM.5050.1.50.2021.KB/IG (2) i BPRM. 5050.1.50.2021.KB (4)

2. Pani Olga Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna (dot. pisma znak: 
OA.0052.2.10.2021.2.)

1 Dz. U. poz. 1648
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)
3 Art. 6j ust. 3a
4 Art. 6j ust. 4
5 Art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach
6 Art. 6o ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach

Naliczanie opłaty
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S potkanie poświęcone było rozmo-
wie o współpracy Związku Miast 
i Gmin Morskich z województwem 

zachodniopomorskim. Turystyka, rewi-
talizacją marin, projekty unijne to tylko 
niektóre kwestie poruszone podczas 
spotkania. Związek Miast i Gmin Mor-
skich jest silnym spoiwem administracji 
samorządowej i zrzesza większość gmin 
z pasa nadmorskiego Polski oraz dwa 

Gdańsk, 2 lutego 2022 r. 
4/ZMiGM/2022 

Pani Anna Moskwa 
Minister Środowiska i Klimatu

Szanowna Pani Minister, 
Związek Miast i Gmin Morskich w imieniu zrzeszonych gmin 

nadmorskich Polski zwraca się do Pani Minister z prośbą o za-
jęcie się przez odpowiednie jednostki Ministerstwa tematem 
opracowania systemu ostrzegania i prognozowania zagrożeń 
od strony morza z 48 godzinnym wyprzedzeniem wraz z po-
wiadomieniem w formie SMS. 

W dobie zagrożeń zmian klimatycznych występuje obawa 
przed skutkami negatywnymi podniesienia stanu wód, zwłasz-

cza na terenach tzw. zalewowych. Gminy nadmorskie oczywi-
ście śledzą na bieżąco sytuację meteorologiczną, wykorzystując 
obecny system monitoringu na stronie IMGW (prognozowanie 
jest często niedostępne, czy jedynie funkcjonujący model In-
stytutu Oceanologii, ten z kolei jest mało dokładny), jednakże 
brakuje możliwości przewidywania, z jakim prawdopodobień-
stwem i o ile centymetrów przewidywane jest przekroczenie 
stanu alarmowego wód. Będziemy zobowiązani, jeśli gminy 
nadmorskie będą miały możliwość korzystania z dokładniej-
szych prognoz. 

Z  P O WA Ż A N I E M  
M A R C I N  M A KO W S K I  
DY R E K T O R  B I U R A  Z M I G M

województwa – pomorskie i warmiń-
sko-mazurskie. Podczas spotkania władze 
województwa zachodniopomorskiego 
zadeklarowały również przystąpienie wo-
jewództwa do Związku Miast i Gmin Mor-
skich na zasadach członka wspierającego.

Uchwała w sprawie przystąpienia 
województwa zachodniopomorskiego 
do Związku Miast i Gmin Morskich zo-
stała przyjęta przez Sejmik Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 10 marca 
2022 r.

W  S Z C Z E C I N I E

P I S Z E M Y  D O  M I N I S T E R S T W A 

Rozmowy  
o współpracy 

17 stycznia br. w Szczecinie 
odbyło się spotkanie, 

w którym udział wzięli 
marszałek województwa 

zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz, wiceprezydent 

Szczecina Michał Przepiera, 
prezes ZMiGM Alan 

Aleksandrowicz, dyrektor 
Urzędu Marszałkowskiego Jacek 

Wójcikowski, pełnomocnik 
marszałka ds. gospodarki 

morskiej i żeglugi śródlądowej 
Rafał Zahorski oraz dyrektor 

Biura ZMiGM Marcin Makowski.

Na zdjęciu od lewej: Jacek Wójcikowski, Michał Przepiera, Olgierd Geblewicz, Alan 
Aleksandrowicz, Rafał Zahorski, Marcin Makowski

System 
ostrzegania

Po konsultacji z dyrektorem Wydziału Środowiska 
UMG oraz dyrektorem Centrum Badań i Rozwoju 

IMGW prof. Mirosławem Miętusem zwróciliśmy 
się z prośbą do minister środowiska i klimatu 

o zajęcie się tematem aktualizacji systemu 
ostrzegania i prognozowania zagrożeń od strony 

morza z 48-godzinnym wyprzedzeniem 
wraz z powiadomieniem SMS. 
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102. rocznica  
świętowana w Pucku... 

W chłodnej aurze, bez prezydenta RP, ale i bez rzęsistych opadów – taka była 102. rocznica 
zaślubin Polski z morzem. W Pucku pojawili się m.in. parlamentarzyści i marszałek 

Mieczysław Struk, ale serca uczestników zgarnęła dwójka przedszkolaków, a hitem okazała 
się 102-metrowa polska flaga, którą nieśli maturzyści z I LO w Pucku.

Z A Ś L U B I N Y  P O L S K I  Z  M O R Z E M

W Pucku tym razem zabrakło pre-
zydenta Andrzeja Dudy, który 
przez ostatnie dwa lata bywał 

na rocznicy. Nie zjawił się też premier 
Mateusz Morawiecki, choć nad Zato-
ką Pucką odczytano jego list. Słowo 
do uczestników obchodów przesłali też 
marszałek Sejmu Elżbieta Witek i mar-
szałek Senatu Tomasz Grodzki.

– Niewiele jest w naszej historii wy-
darzeń niosących tak wielką nadzieję 
i budzących dumę, jak zaślubiny Polski 
z morzem – napisał do uczestników pu-
ckich uroczystości prezes Rady Ministrów.

102. rocznica zaślubin Polski z mo-
rzem w Pucku na pewno przejdzie do hi-
storii I Liceum Ogólnokształcącego 
w Pucku, bo w tym roku w uroczystoś-
ciach wzięli aktywny udział maturzyści. 
Wszystko za sprawą 102-metrowej fla-
gi, z którą uczniowie przyszli na Stary 
Rynek, a potem pojawili się w porcie 
rybackim. To pomysł Andrzeja Obal-
skiego, który w Pucku błyskawicznie 

podchwycono. A wizyta maturzystów 
z Pucka na zaślubinach ma już na trwałe 
wpisać się w obchody. Dlaczego biało-
-czerwona jest 102-metrowa? To oczy-
wiście nawiązanie do obecnej rocznicy. 
Maturzyści pojawiać się mają co roku, 
wydłużając flagę RP o kolejny metr. 

Osobiście nad Zatoką Pucką zjawili się 
parlamentarzyści, senatorzy Sławomir 
Rybicki i Bogusława Orzechowska oraz 
posłowie Kazimierz Plocke i Agnieszka 
Pomaska. Wśród wyjątkowych gości 
nie zabrakło m.in. delegacji samorzą-
dowców i Kaszubów z Jastarni, którzy 
do Pucka przypłynęli przez Zatokę Pucką 
na pokładzie tradycyjnej żaglowej łodzi 
– pomeranki. 

W Pucku tradycyjnie Liga Morska 
i Rzeczna uhonorowała swoimi odzna-
czeniami wyróżniające się osoby. Krzyże 
Pro Mari Nostro w tym roku otrzymali: 
inspektor Marynarki Wojennej wicead-
mirał Jarosław Ziemiański, wiceadmirał 
Krzysztof Jaworski, burmistrz Hanna 

Pruchniewska i Krzysztof Dubrow, dy-
rektor generalny Hotelu Bryza Resort 
& Spa w Juracie.

Serca gości i mieszkańców zebranych 
wokół słupka zaślubinowego podbiły 
6-latki z Przedszkola Samorządowego 
w Pucku, które deklamowały wiersz 
napisany przez nauczycielki, właśnie na 
zaślubiny Polski z morzem. Ich sceniczna 
prezentacja zebrała burzę oklasków.

– Nas, mieszkańców Pucka, wydarze-
nie sprzed 102 lat napawa dumą. To duma 
wielopokoleniowa – mówiła w porcie 
burmistrz Hanna Pruchniewska. – Obli-
guje nas ku stałemu otwarciu ku morzu, 
ku Zatoce Puckiej. Do patrzenia po hory-
zont i dużo dalej ponad horyzont.

Burmistrz nie omieszkała wspo-
mnieć o budowie nowej mariny, która 
powstaje niedaleko miejsca rocznico-
wych obchodów. 

P I O T R  N I E M K I E W I C Z  
P U C K . N AS Z E M I AS T O. P L
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Z okazji 102. rocznicy zaślubin Pol-
ski z morzem i pierwszego rejsu 
po Bałtyku pod polską bande-

rą, we Władysławowie odprawiona 
została msza święta, po której przy 
akompaniamencie Miejsko-Parafialnej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, w błę-
kitnym przemarszu, jakiego dopełniły 
wręczane uczestnikom uroczystości 
chorągiewki, mieszkańcy Władysła-
wowa udali się pod pomnik generała 
Józefa Hallera. Tutaj, po wystąpieniu 
burmistrza Romana Kużela oraz po sal-
wie honorowej delegacje złożyły kwia-
ty. Uroczystość odbyła się z udziałem 
lokalnych władz, garnizonu Władysła-
wowo, Rady Miejskiej, pocztów sztan-

darowych, delegacji, stowarzyszeń, 
związków, szkół oraz mieszkańców.

Uczestnicy obchodów przemaszero-
wali na przyportowy skwer przy ul. Hry-
niewieckiego, pod obelisk, który odsło-
nięty został w 2020 roku w 100. rocznicę 
zaślubin Polski z morzem. W tym miej-
scu odbył się fragment inscenizacji 
historycznej, którą przygotowali Sto-
warzyszenie Rozwoju Władysławowa, 
Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu oraz 
mieszkańcy. Odtwórcy wcielili się m.in. 
w role generała Hallera, jego adiutanta, 
oficerów sztabu Frontu Pomorskiego, 
wojewodę Stefana Łaszewskiego, soł-
tysa Augustyna Dettlaffa, gospodarza 
Wielkiej Wsi Leona Torlińskiego, ma-

larza Juliana Fałata, rybaków (w tym 
Jakuba Myślisza wraz z małżonką), 
nauczyciela i dzieci oraz narratora. 
Wspólnie odtworzyli fragment powita-
nia generała w Wielkiej Wsi, tuż przed 
wypłynięciem w pamiętny rejs po Bał-
tyku. Na zakończenie wykonane zosta-
ło pamiątkowe zdjęcie.

Po uroczystości we Władysławowie 
władze gminy złożyły kwiaty w Roze-
wiu, przy obelisku upamiętniającym 
objęcie Pomorza przez Wojsko Polskie 
10 lutego 1920 roku. Z okazji świętowa-
nia rocznicy zaślubin Polski z morzem 
tego dnia, w godzinach wieczornych, 
pomnik generała Józefa Hallera został 
podświetlony niebieskimi światłami.

...i we Władysławowie 
Fot. Konrad Kędzior
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Zima niestraszna  
pracom na Mierzei 

– Wzrost cen materiałów budowlanych nie powinien wpłynąć na wartość kontraktu 
na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (umowa z wykonawcą 

kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną została podpisana w 2019 roku  
z polsko-belgijskim konsorcjum NDI i Besix, które zaproponowało cenę 992 mln 270 tys. zł)  

– ocenił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. 

Z G O D N I E  Z  P L A N A M I

N ie powinno być żadnego ryzyka, 
ponieważ większość prac mamy 
już wykonanych. Pozostają prze-

de wszystkim prace pogłębieniowe 
i umocnieniowe. Wiceminister podtrzy-
mał też termin otwarcia przekopu, któ-
ry zaplanowano na ten rok. – Otwarcie 
planujemy na drugą połowę roku.

Mimo silnych wiatrów i sztormów 
prace przy budowie przekopu Mierzei 
Wiślanej postępują w dobrym tempie. 
Nieustannie wiele dzieje się zarówno 
w porcie zewnętrznym, w centralnej 
części inwestycji, jak i w rejonie sztucz-
nej wyspy.

– Wszystko wskazuje na to, że pod 
koniec tego roku pierwsze statki prze-
płyną przez kanał na Mierzei Wiślanej. 
Nie chcemy wskazywać konkretnej 
daty, bo przed nami trudny element 
uruchomienia wrót wodoszczelnych. 
Cała inwestycja będzie miała wpływ na 
uruchomienie Polski wschodniej – ob-
szarów, które nie miały szans na roz-
wój. Mam nadzieję, że to się zmieni i że 
zaczniemy nowy etap rozwoju Elbląga 
i innych miejscowości, leżących nad Za-
lewem – powiedział wiceminister infra-
struktury Marek Gróbarczyk.

Przekop Mierzei Wiślanej obejmuje 
budowę portu osłonowego od strony 
Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego 
ze śluzą i konstrukcją zamknięć oraz ze 
stanowiskami oczekiwania od strony 
Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, 
a także nowy układ drogowy z mostami 
obrotowymi i budowę sztucznej wyspy 
na Zalewie. Nowy kanał żeglugowy ma 
mieć kilometr długości i pięć metrów 
głębokości. Inwestycja Urzędu Morskiego 
w Gdyni stanowi nie lada wyzwanie inży-

nierskie i nie tylko. Generalny wykonawca, 
konsorcjum NDI/Besix, wciąż utrzymuje 
jednak imponujące tempo prac.

– Port zewnętrzny składa się z fa-
lochronu wschodniego i zachodniego. 
Falochron wschodni w części nasa-

na falochronie zachodnim są zdecydo-
wanie bardziej zaawansowane, ponie-
waż były wykonane na akwenie osło-
niętym już przez falochron wschodni. 
Do realizacji pozostały tu tylko ostanie 
sekcje i sekcja głowicowa.

dowej jest wykonany do 24 sekcji 
– zarówno od strony zewnętrznej, jak 
i wewnętrznej. Do wykonania zostały 
narzuty kamienne, stanowiące podpar-
cie i oparcie dla elementów rozprasza-
jących energię, czyli zastosowanych tu 
w sposób innowacyjny elementów „x-
-block plus”. Te narzuty doprowadzono 
do poziomu zero. Musimy je wypro-
wadzić ponad poziom morza, a potem 
do wysokości docelowych, czyli 5 i 6,5 
metra – mówi Andrzej Małkiewicz, na-
czelnik Wydziału Realizacji Inwestycji 
w Urzędzie Morskim w Gdyni. – Prace 

Pierwsze  próby  
bram nr  1  i  2

Robota wre również na kanale że-
glugowym. W części południowej m.in. 
zakończono montaż wyposażenia, pro-
wadzone są roboty czerpalne i ukoń-
czono wykonywanie narzutu z kamienia 
łamanego na skarpach wykonywanych 
z wody. W części północnej trwają na-
tomiast prace związane z montażem 
elementów odbojowych. I na tym nie 
koniec.

– W centralnej części naszej budo-
wy zakończyliśmy wszystkie roboty 

Przekop Mierzei, styczeń 2022
Fot. NDI/Besix
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zasadnicze, konstrukcyjne, żelbetowe. 
Dla śluzy zostały zakończone roboty 
żelbetowe, trwają prace konstrukcyjne 
związane z montażem konstrukcji sta-
lowej bram. Wszystkie cztery bramy 
zostały już dostarczone na budowę. 
A jeśli chodzi o bramy nr 1 i nr 2 w kie-
szeni południowej, to kończymy etap 
ich scalania i rozpoczynamy pierwsze 
próby ruchowe – zdradza Mariusz Jan-
czewski, zastępca dyrektora projektu 
z konsorcjum NDI/Besix.

Przed wykonawcą jeden z newral-
gicznych momentów dla tej inwestycji, 
czyli zalewanie śluzy, które będzie pro-
cesem długotrwałym i uzależnionym od 
wyników poszczególnych testów.

– Po wykonaniu prób i zalaniu śluzy 
wodą, będziemy mogli dokończyć robo-
ty ziemne, w postaci robót czerpalnych 
na kierownicy północnej i południowej, 
tak żeby udrożnić już cały kanał dla po-
tencjalnej przyszłej żeglugi – podkreśla 
Mariusz Janczewski.

Wyrywanie  pogodzie  dni 
Wiele dzieje się również w rejonie 

sztucznej wyspy, która ma być rajem 
dla ptaków na Zalewie Wiślanym. Po-
grążono tam ponad 10,7 tys. metrów 

bieżących ścianek szczelnych. To po-
nad 99% zaplanowanych. Wykonano 
też 1376 sztuk ściągów, czyli rów-
nież 99% tego typu prac. Generalnie 
szacuje się, że wyspa jest wykonana 
w około 80%.

– Na wyspie do wykonania pozostało 
zamknięcie wrót północnych, co nas cze-
ka na sam koniec prac. Do realizacji jest 
też część geotuby i zasyp kamienny tej 
geotuby z formowaniem skarp – mówi 
Mariusz Sasin, dyrektor projektu budo-
wy wyspy z firmy NDI. – W tej chwili 
wyrywamy pogodzie dni na prowadze-
nie prac zarówno na wyspie, jak i prac 
czerpalnych na torze i kanale żeglugo-
wym. Nie jest to łatwe, bo co tydzień 
mamy sztorm.

Ale o tym, że coraz bliżej końca prac 
świadczy fakt, że trwa rozbiórka na-
brzeża tymczasowego, zwanego przez 
budowniczych kolankiem. Był to plac 
składowy, przeładunkowy, z którego 
przewożono materiał do wykonania 
grodzy sztucznej wyspie.

– Do końca lutego mamy plan zde-
mentować całe nabrzeże i akwen pozo-
stawić czysty, taki jak na początki budo-
wy – mówi Mariusz Sasin.

Montaż  telewiz ji  
na mostach

Prowadzone są również roboty elek-
tryczne, teletechniczne oraz sanitarne. 
Trwa m.in. budowa sieci elektroenerge-
tycznych i teletechnicznych wzdłuż drogi 
technologicznej przy falochronie zachod-
nim. Prowadzony jest też montaż elemen-
tów systemu telewizji dozorowej w rejo-
nie mostu północnego i południowego. 
Budowana jest kanalizacja deszczowa 
w rejonie nabrzeża przeładunkowego 
i połączeniowego oraz odwodnienie linio-
we przy nabrzeżu połączeniowym i w ob-
szarze od mostu południowego do mostu 
północnego części zachodniej przekopu.

Poza tym uruchamiany jest nadrzęd-
ny system sterowania. Trwa także inte-
gracja z systemem automatyki mostu 
północnego oraz południowego oraz 
zewnętrznymi systemami instalowany-
mi na terenie przeprawy.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej 
– pierwszej części całej inwestycji, ma 
zakończyć się w 2022 roku. Nowa droga 
wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew 
Wiślany do Elbląga to odcinek o długości 
blisko 25 kilometrów.

PA P / N D I . P L

Fot. NDI/Besix
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Ingerencja  
wykluczona

Budowa Polskiego Ośrodka 
Ratownictwa Morskiego

N A U K O W C Y  O  K L I F I E  W  O R Ł O W I E 

K O M I S J A  G O S P O D A R K I  M O R S K I E J  Z A  P R O J E K T E M

W ystępujące ostatnio sztormy 
i gwałtowne załamania pogody 
nie są obojętne dla orłowskiego 

klifu i plaży, która stopniowo zanika.
W ramach trwającej debaty na temat 

przyszłości tej części gdyńskiego Orłowa 
głos zabrali dyrektor Mariusz Sapota z In-
stytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdań-
skiego w Gdyni, dyrektor Piotr Margoński 
z Morskiego Instytutu Rybackiego i Pań-
stwowego Instytutu Badawczego w Gdy-
ni oraz dyrektor Jan Marcin Węsławski 
z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii 
Nauk w Sopocie. W sprawie klifu w Gdy-
ni-Orłowie i okolicznej plaży piszą:

„Orłowski klif jest jedną z krajobrazo-
wych ikon polskiego wybrzeża i pewnie 
najczęściej fotografowanych morskim kra-
jobrazem Trójmiasta. Od lat 30. ubiegłego 
wieku jest chroniony jako rezerwat przy-
rody a od czasu wstąpienia Polski do UE 

jest częścią obszaru Natura 2000 (siedli-
skowego i ptasiego). U jego podnóża znaj-
duje się inny chroniony prawem UE obiekt 
– kamienne rafy porośnięte bogatym 
zbiorowiskiem roślin i zwierząt morskich. 
Osuwający się gliniasty klif od zawsze bu-
dził kontrowersyjne opinie. Zdaniem wielu 
inżynierów, brzeg morski trzeba chronić 
betonową opaską – taką jaką jest bulwar 
w Gdyni. Inni uważają, że potrzebna jest 
seria podwodnych falochronów, które 
osłabią napływ fal na brzeg i ustabilizują 
erozję. Rekomendacja z 1993 r. wydana 
przez najważniejszą międzynarodową 
organizację zajmującą się środowiskiem 
Bałtyku (Helcom) mówi o ochronie natu-
ralnych procesów brzegowych wszędzie 
tam, gdzie nie ma konieczności ochrony 
ważnych dóbr kultury lub infrastruktury”.

Naukowe badania prowadzone przez 
wiele instytucji w tym obszarze mówią że:
• erozja klifu następuje od strony lądu 

a nie morza, na skutek deszczu, mro-

zu i wiatru, morze tylko zabiera osu-
wający się z lądu materiał,

• klif jest tak widowiskowy tylko dlate-
go, że morze wciąż usuwa usypujący 
się materiał, jeżeli zastopuje się ten 
proces, klif przeobrazi się w lekko po-
chylone zbocze,

• proces cofania się brzegu morskiego 
nie jest nieskończony – klif w końcu 
sam sobie usypie falochron naturalny 
z grubszego materiału (głazy), które-
go nie zabiorą fale 

• każda ingerencja inżynierska w brzeg 
powoduje lawinę konsekwencji dla na-
turalnych procesów przepływu wody, 
falowania i transportu rumowiska. 
Progi podwodne chronią obszar tyl-
ko bezpośrednio za nimi, za ostatnim 
progiem pojawia się znów zwiększona 
erozja. Żeby utrzymać plażę na miej-
scu, trzeba by serię progów budować 
aż do portu w Gdańsku.

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

B ezwzględnie wspieramy ten 
program, został on wpisany jako 
program wieloletni w progra-

mowanie prac rządu, chcemy po uzy-
skaniu, przeprowadzeniu tej komisji, 
niezwłocznie przekazać go na Radę 
Ministrów – powiedział podczas po-
siedzenia Komisji Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury Marek 
Gróbarczyk.

O budowę Polskiego Ośrodka Ratow-
nictwa Morskiego w Szczecinie od dzie-
więciu lat zabiega Akademia Morska. Ma 
się w nim znajdować m.in. nowoczesny 
obiekt dydaktyczny, centrum symulacji 
medycznej oraz centrum symulacji walki 
z ogniem i wodą.

– Ośrodek jest nam potrzebny, żeby 
na nowych kierunkach takich jak m.in.:  
informatyka, mechatronika, mechanika – 
mówię o energetyce wiatrowej i utrzyma-
niu naszego ratownictwa – mieć studen-

Dyrektorzy trzech trójmiejskich 
instytucji naukowych 

zajmujących się badaniami 
morza wypowiedzieli się na 

temat przyszłości klifu w Gdyni-
Orłowie. Wskazują, że klif 
powinien pozostać wolny 

od ingerencji człowieka.

Komisja Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej 

pozytywnie zaopiniowała 
budowę Polskiego Ośrodka 

Ratownictwa Morskiego 
w Szczecinie. Obiekt ma 

być nowoczesnym centrum 
szkoleniowym, w którym 

kształcić się będą studenci 
Akademii Morskiej.
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Rozbudowa przystani 
żeglarskiej w Błotniku

2 lutego br. marszałkowie województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz wójt gminy Cedry 

Wielkie Janusz Goliński podpisali aneks zwiększający wysokość 
unijnego dofinansowania do projektu rozbudowy przystani 

żeglarskiej w Błotniku na terenie gminy Cedry Wielkie. 

M owa o prawie 590 tys. zł, które 
pochodzą z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Jak poinformował Michał Piotrowski, 

rzecznik Urzędu Marszałkowskiego, Za-
rząd Województwa Pomorskiego wsparł 
realizację projektu dodatkowymi pie-
niędzmi w odpowiedzi na prośbę gminy 
Cedry Wielkie. Beneficjent realizuje dwa 
zadania w ramach projektu. 

– Jedno z zadań dotyczyło utwardzenia 
placu do zimowania jachtów wraz z zago-
spodarowaniem terenu, które ukończono 
w 2020 roku – podaje Michał Piotrowski. 

Obecnie gmina jest w takcie realizacji 
kolejnego zadania, tj. rozbudowy po-
mostów pływających oraz rozbudowy 
i zmiany sposobu użytkowania budynku 
bosmanatu. 

– W związku ze wzrostem kosztów ro-
bót budowlanych spadł poziom dofinan-
sowania projektu z 85,00% do 60,19%. 
Dlatego Gmina Cedry Wielkie zwróciła 

się z prośbą do Zarządu Województwa 
Pomorskiego o przyznanie dodatkowych 
środków na pokrycie kosztów inwestycji 
– informuje rzecznik. 

Podczas spotkania marszałek woje-
wództwa pomorskiego Mieczysław Struk 
wręczył wójtowi gminy Cedry Wielkie 
symboliczny czek z informacją o zwięk-
szeniu unijnego dofinansowania. 

Dodatkowe środki na realizację projek-
tu „Pętla Żuławska – rozbudowa przy-

stani żeglarskiej w Błotniku” to prawie 
590 tys. zł. Ostatecznie całkowita wartość 
projektu wynosi 5,1 mln zł, a dofinanso-
waniu unijne – 3,1 mln zł.

Planowany termin zakończenia realiza-
cji projektu to 31 maja 2023 roku.

Przystań żeglarska znajduje się w po-
bliżu wsi Błotnik, na terenie gminy Cedry 
Wielkie. Dostępne są tu miejsca posto-
jowe dla ok. 80 jednostek o zanurzeniu 
do 2,5m. 

tów kompletnych – powiedział rektor 
Akademii Morskiej w Szczecinie kpt.ż.w. 
prof. Wojciech Ślączka.

Poparcie dla wieloletniego programu 
budowy Polskiego Ośrodka Ratowni-
ctwa Morskiego w Szczecinie wyraziło 
ośmiu posłów, dwóch było przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu.

– Realizacja takiego przedsięwzię-
cia przyczyniłaby się do podniesienia 
kwalifikacji specjalistów, którzy będą 
kształceni w tym miejscu, a także 
dałaby możliwość zdobycia odpo-
wiednich kwalifikacji, które byłyby 
przydatne wszystkim osobom, które 
miałyby okazję w tym uczestniczyć – 
powiedział poseł PO Arkadiusz Mar-
chewka.

– Marina w Błotniku jest perełką. Jest to 
unikatowe miejsce w skali kraju. Przystań 
żeglarska ma już swoją renomę i z powo-
dzeniem konkuruje ze znanymi ośrodkami 
wodnymi – mówi senator Ryszard Świlski, 
który odwiedził marinę w Błotniku.

Poza senatorem wójt Janusz Goliński 
gościł w Błotniku m.in. Krzysztofa Czopka, 
dyrektora Departamentu Infrastruktury 
w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego w Gdańsku.

– Wspólnie mogliśmy podsumować 
dotychczasowe działania, które zrealizo-
waliśmy w ramach dwóch projektów „Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” oraz Pomor-
skich Szlaków Kajakowych. Dla miłośni-
ków kajakarstwa wybudowaliśmy dwie 
przystanie, które znajdują się w Trzcinisku 
i Błotniku. W tej chwili, o czym informowa-
liśmy w ubiegłym tygodniu, prowadzimy 
rozbudowę naszej przystani w Błotniku 
– powiedział Janusz Goliński.

Zainteresowanie cumowaniem na przy-
stani w Błotniku jest ogromne. O wolne 
miejsca pytają miłośnicy żeglarstwa z całe-
go kraju. Chętnych jest znacznie więcej niż 
wolnych miejsc.

– Była to też okazja, by rozmawiać 
o możliwościach powiększenia naszej ma-
riny. Potencjał jest ogromny, ale kolejne 
inwestycje uzależnione są oczywiście od 
posiadanych środków finansowych. Jeśli 
zaistnieje możliwość, to na pewno będzie-
my aplikować o dodatkowe środki unijne 
na dalszą rozbudowę mariny – dodał wójt 
Goliński.

Senator R. Świlski zauważa, że podjęcie 
decyzji dotyczącej budowy mariny było 
niezwykle odważnym posunięciem.

– Kiedy projekt dopiero raczkował, 
to słyszałem głosy przeciwników, którzy 
nie byli przychylni naszym pomysłom. 
Z perspektywy czasu śmiało możemy po-
wiedzieć, że była to słuszna decyzja. Już 
teraz wiemy, że marina – mimo rozbudo-
wy – stała się za mała. Turystyka wodna 
jest coraz bardziej popularna – również na 
Żuławach Gdańskich. Gmina Cedry Wiel-
kie doskonale wykorzystała okazję i teraz 
kojarzona jest już nie tylko z rolnictwem, 
ale także ze sportami wodnymi. Mam na-
dzieję, że Błotnik będzie się dalej rozwijał 
i przynosił chlubę władzom i mieszkańcom 
gminy – podkreślił Ryszard Świlski.

Unikat w skali kraju 
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D la Darłowa, które współpracuje z tym 
miastem w ramach Związku Miast 
Bałtyckich, była to okazja nie tylko do 

osobistego przekazania gratulacji sąsiadom, 
ale przede wszystkim do rozmów na temat 
organizacji wydarzeń kulturalnych i rozwija-
nia współpracy w tym zakresie z europejski-
mi partnerami.

Darłowska delegacja była jedną z trzech 
polskich – oprócz Wrocławia i Białegosto-
ku – która wzięła udział w uroczystej inau-
guracji Europejskiej Stolicy Kultury. Litwini 
gościli w tym samym czasie delegacje z kil-
kunastu miast partnerskich z całej Europy, 
a nawet z Japonii.

– Jesteśmy małym miastem, ale ko-
chamy kulturę i cieszymy się, że możemy 
nawiązać kontakty z wielkimi europejskimi 
ośrodkami – mówił Rafał Nagórski, za-
stępca burmistrza, przekazując gratulacje 
Visvaldasowi Matijošaitisowi, burmistrzowi 
Kowna.

Przedstawiciele Darłowa złożyli też wi-
zytę w miejscu wyjątkowym dla Polaków 
i polskiej historii. Mowa o Cmentarzu na 
Rossie w Wilnie, gdzie spoczywa wielu 
zasłużonych Polaków, w tym matka Józe-
fa Piłsudskiego i urna z sercem Marszałka. 
Tutaj doszło do spotkania ze związanym 
z Wileńszczyzną księdzem Dariuszem Stań-
czykiem, który jest inicjatorem wielu inicja-
tyw zarówno w Polce, jak i na Wileńszczyź-
nie. Od ponad dwudziestu lat organizuje 
m.in. Wileńską Sztafetę Niepodległości. Jest 
też kapelanem i uczestnikiem Międzynaro-
dowego Motocyklowego Rajdu Katyńskie-
go, którego trasa wielokrotnie wiodła przez 
Litwę. Od 2015 roku prowadzi parafię kato-
licką na dalekiej Syberii w Tobolsku w Rosji. 
Z inicjatywy ks. Stańczyka powstał pierw-
szy na Litwie pomnik Jana Pawła II w Ko-
walczukach w rejonie wileńskim. Zastępca 
burmistrza Darłowa wręczył księdzu medal 
wybity z okazji 75-lecia Polskiego Darłowa.

Darłowo z Europejską  
Stolicą Kultury

Darłowska delegacja 
spotkała się z burmistrzem 

Kowna, które w tym roku 
nosi zaszczytne miano 

Europejskiej Stolicy Kultury. 
Uroczysta inauguracja 

obchodów związanych 
z otrzymaniem przez Kowno 

tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury miała miejsce 

22 stycznia. 

– Mieszkańcy Darłowa pragną pogra-
tulować burmistrzowi Kowna Visvaldasowi 
Matijošaitisowi wybitnego osiągnięcia tytu-
łu Europejskiej Stolicy Kultury. Głęboko wie-
rzymy, że ta nagroda doprowadzi do złotego 
wieku dla miasta – brzmiała treść gratulacji.

Darłowska delegacja, w skład której weszli 
również Tomasz Bobin, sekretarz miasta i Artur 
Wejnerowski, kierownik biura promocji miasta, 
spotkała się także z Mantasem Jurgutisem, wi-
ceburmistrzem Kowna i jednocześnie szefem 
Związku Miast Bałtyckich, do którego należy 
Darłowo.

Zwieńczeniem wydarzenia było spek-
takularne multimedialne widowisko „Con-
fusion” w reżyserii Chrisa Baldwina, które 
przed halą sportową Żalgiris Arena podzi-
wiało około 40 tysięcy osób. Udział w inau-
guracji wzięli przedstawiciele najwyższych 
władz Litwy – prezydent Gitanas Nausėda 
i premier Ingrida Šimonytė. Obecny był też 
wicepremier rządu RP Piotr Gliński.
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Niezwykła  
kampania  
społeczna

Gdańsk miastem dla wszystkich 
– taki jest główny cel kampanii 

społecznej, której głównymi 
założeniami są równe prawa oraz 

sprzeciw wobec mowy nienawiści, 
hejtu i dyskryminacji.

K ampania oficjalnie wystartowała 
z początkiem lutego i ma potrwać 
dwa lata. Działania na rzecz to-

lerancji i równego traktowania prowa-
dzone będą jednocześnie przez wiele 
jednostek. 

– Nie ma miejsca na żadne „ale” 
w kwestii elementarnych praw czło-
wieka i obywatela, w kwestii równości 
i równego traktowania. Ta kampania 
ma zwrócić uwagę na różne aspekty 
równości, które dotyczą każdego z nas. 
Mieszkańcy Gdańska są wrażliwi i rozu-
mieją potrzeby innych, ale z pewnością 
są także tacy, którzy nigdy nie mieli 
możliwości uświadomienia sobie, jak to 
jest żyć z poczuciem wykluczenia i od-
rębności. Kampania skierowana jest do 
wszystkich gdańszczanek i gdańszczan, 
po to żebyśmy umieli odkryć wrażli-
wość, zauważyć drugiego człowieka 

i jego potrzeby – podkreśla Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Różne obszar y 
dyskr yminacji

W kampanii poruszane są takie ob-
szary dyskryminacji, jak: pochodzenie, 
płeć, wiek, niepełnosprawność, orien-
tacja psychoseksualna, światopogląd, 
sytuacja ekonomiczna czy wykształce-
nie. Powstały już pierwsze spoty pro-
mocyjne przedstawiające historie osób 
doświadczających braku tolerancji lub 
wykluczenia. Bohaterkami spotów są 
Susanna Izzetdinova (Tatarka, muzuł-
manka, samotna matka czwórki dzieci, 
która przyjechała do Polski z Krymu) 
i Paulina Pohl (mieszkanka Gdańska, od 
ponad 20 lat z doświadczeniem niepeł-
nosprawności).

Bi lbordy,  
cit yl ighty,  internet

Kampania będzie realizowana na 
wielu polach. Zaplanowano emisję 
spotów w internecie, których bohatera-
mi są mieszkańcy i mieszanki Gdańska 
oraz ich historie. Informacje pojawiły 
się już także na terenie miasta w po-
staci m.in. billbordów i citylightów. Nie 
zabraknie także informacji w mediach 
społecznościowych czy na stronach 
partnerów. Głównym miejscem kam-
panii w internecie jest strona Gdań-
skiego Centrum Równego Traktowania: 
www.gcrt.pl.

W działania propagujące postawy 
i idee równościowe włączone zostały 
także miejskie jednostki i partnerzy mia-
sta. Przygotowany zostanie konkurs dla 
organizacji społecznych na grant oraz 
działania propagujące postawy i idee 
równościowe.

Gdański  Model  na rzecz 
Równego Traktowania

Warto podkreślić, że kampania jest 
kolejnym elementem uchwalonego 
przez Radę Miasta w 2018 roku Gdań-
skiego Modelu Na Rzecz Równego 
Traktowania. W mieście funkcjonują 
już m.in. Rada ds. Równego Trakto-
wania, Rada Imigrantek i Imigrantów 
czy Gdańskie Centrum Równego Trak-
towania.Jeden z bilbordów promocyjnych, które pojawiły się już w przestrzeni miasta.

Kampania rozpoczęła się w lutym i potrwa dwa lata.
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Pruszczanie mogą  
pozbyć się elektrośmieci

W ramach realizacji ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci, w Pruszczu 
Gdańskim stanęło sześć charakterystycznych czerwonych pojemników przeznaczonych 

na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Projekt ten realizowany jest 
wspólnie przez gminę miejską Pruszcz Gdański, PURUM sp. z o.o., MB Recycling,  

organizację odzysku RLG oraz Fundację Odzyskaj Środowisko.

W  P R U S Z C Z U  G D A Ń S K I M

Eko Pruszcz  Gdański
Podstawowym założeniem projektu 

jest łatwy i bezpłatny dostęp do miejsca, 
w którym można pozbyć się elektrośmieci. 
Działanie to wpisuje się w podejmowane 
w Pruszczu Gdańskim akcje proekolo-
giczne, w tym podnoszenia świado-
mości mieszkańców na temat zasad 
segregacji śmieci.

– Wychodzimy naprzeciw po-
trzebom mieszkańców. Często 
zdarza się, że trzymamy w domu 
niepotrzebne telefony, zużyte 
baterie, tonery, zepsute aparaty 
fotograficzne, elektroniczne za-
bawki czy elektronarzędzia i nie 
wiemy, jak z nimi postąpić. Od te-
raz każdy mieszkaniec będzie mógł 
łatwo i bezpłatnie pozbyć się małych 
elektrośmieci. Jest to rozwiązanie bar-
dzo przyjazne, nie wymaga wiele wysiłku 
i co najważniejsze – jest proekologiczne. 
Mam nadzieję, że mieszkańcy dobrze 
przyjmą ten projekt i chętnie będą korzy-
stać z ustawionych w mieście pojemników 
– powiedział Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

A co z  dużymi 
elektrosprzętami?

Duże elektrośmieci, podobnie jak do tej 
pory, można bezpłatnie oddać w Gminnym 
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (GPSZOK), który mieści się 
przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim 
lub skorzystać z infolinii obsługiwanej przez 
MB Recycling +48 572 102 102 (koszt 
usługi to 35 zł). Dzwoniąc, można zamówić 
odbiór sprzętu AGD.

Dla seniorów miasto Pruszcz Gdański 
przygotowało specjalną usługę. Miesz-
kańcy posiadający aktywny pakiet Senio-

ra na Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca 
mogą przez cały rok, w dogodnym dla 
siebie terminie zamówić bezpłatny trans-
port zużytego (kompletnego) dużego 
sprzętu elektrycznego, takiego jak pralka, 
kuchenka, zmywarka, lodówka itp., gdzie 
jeden z wymiarów przekracza co najmniej 
60 cm, oraz tzw. odpadów wielkogabary-
towych, z miejsca zamieszkania do Gmin-
nego Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. Aby zamówić 
bezpłatny transport, należy skontaktować 
się ze spółką PURUM pod nr tel. +48 58 
773 24 01.

Edukacja  ekolog iczna
Integralną częścią projektu jest platfor-

ma edukacyjna, Szkolne Centrum Recy-
klingu https://szkolnecentrumrecyklingu.

pl/, stworzona z myślą o uczniach, nauczy-
cielach i pasjonatach ekologii. Na stronie 
znajdują się artykuły naukowe, opowia-
dania, bajki edukacyjne, filmy, quizy, krzy-
żówki, a także gotowe scenariusze lekcji 

dla różnych grup wiekowych.

Gdzie  znajdują  się 
pojemniki?

W Pruszczu Gdańskim usta-
wiono sześć pojemników:
1. ul. Grunwaldzka (parking 
z tyłu budynku Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański)
2. ul. Obrońców Poczty 
Polskiej (parking na tyłach 

Kościoła Parafii pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy)

3. ul. Dworcowa Park&Ride (po-
między wiatami rowerowymi)

4. ul. Chopina (parking przy Delikate-
sach Centrum)

5. ul. Jana Kasprowicza (parking przy 
Szkole Podstawowej nr 4)

6. parking przy Parku Kulturowym 
Faktoria

Dlaczego te,  a  n ie  inne 
lokal i zacje?

Wskazane lokalizacje wybrane zostały 
pod kątem warunków technicznych, które 
muszą zostać spełnione do postawienia 
pojemnika na elektrośmieci. Jest to pro-
jekt pilotażowy, dziś ruszamy z sześcio-
ma punktami i nie wykluczamy, że może 
pojawić się ich więcej. Będziemy brać pod 
uwagę zgłoszenia od mieszkańców, jeśli 
tylko zajdzie taka potrzeba i będziemy 
mogli pogodzić ją z możliwościami tech-
nicznymi pojawią się kolejne pojemniki – 
wyjaśnił Radosław Klaczkowski, zastępca 
burmistrza ds. komunalnych.
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P odatek PIT to dla samorządu lokalne-
go znacząca część dochodów, która 
ma wpływ na otoczenie. Dlatego tak 

ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki 
według faktycznego miejsca zamieszka-
nia. Niestety, często zdarza się, że do de-
klaracji wpisujemy miejsce stałego za-
meldowania zamiast miejsca faktycznego 
zamieszkania. W tej sytuacji pozbawiamy 
budżet miasta, w którym faktycznie miesz-
kamy, istotnej części wpływów z tytułu  
podatku PIT.

Jakie  są  wpływy z  t ytułu 
podatku PIT do kasy 
miasta?

Podatek PIT stanowi dużą część do-
chodów budżetu miasta Pruszcz Gdański. 

W 2021 r. wpływy z udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych wynio-
sły 32,43% dochodów własnych budżetu.

Rozliczanie podatku w miejscu za-
mieszkania to realne wpływy do bu-
dżetu, które następnie przeznaczane 
są na zadania ważne dla mieszkańców. 
Z tych środków finansowana jest dzia-
łalność szkół i przedszkoli oraz realizo-
wane są inwestycje w drogi i chodniki. 
Jakość i liczba nowych inwestycji jest 
uzależniona od udziału w podatku do-
chodowym, który stanowi ważne źród-
ło finansowania. Dbajmy o nasz budżet. 
Rozliczając PIT w miejscu faktycznego 
zamieszkania, mamy na to realny wpływ 
– powiedział Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

Rozliczenie PIT przed nami, jeśli miesz-
kasz na terenie miasta Pruszcz Gdański, 
w deklaracji podaj swój pruszczański adres 
i miej wpływ na swoje otoczenie. Dodat-
kowo mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański 
mogą liczyć na jeszcze jedną korzyść, roz-
liczając PIT u siebie.

Loter ia  PIT – wygraj 
samochód!

Jeśli mieszkasz w Pruszczu Gdańskim 
i rozliczysz PIT za ubiegły rok w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wska-
zując jako miejsce zamieszkania adres z te-
renu miasta Pruszcz Gdański, możesz wziąć 
udział w loterii PIT i wygrać samochód!

Jak zgłosić  udz iał 
w loter i i?

Od 1.03.2022 r. do 8.05.2022 r. wejdź 
na www.pitwpruszczu.pl i wypełnij krótki 
formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu zgło-
szenia otrzymasz unikalny numer loteryjny, 
który weźmie udział w losowaniu.

Loteria PIT będzie organizowana już po 
raz trzeci. W pierwszej edycji klucze do auta 
odebrał pan Maksymilian, w drugiej pani 
Kamila. Kto wygra samochód w tym roku?

Ważne!
Meldunek a miejsce zamieszkania. We-

dług ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych roczne PIT-y powinny być 
składane w urzędzie skarbowym według 
faktycznego miejsca zamieszkania po-
datników, a dokładnie – według miejsca 
zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. 
Meldunek nie ma w tym wypadku żadne-
go znaczenia.

Wystarczy informacja w deklaracji PIT. 
Wystarczy poinformować urząd skarbowy 
właściwy ze względu na miejsce zamiesz-
kania, gdzie jest faktyczne miejsce zamiesz-
kania podatnika – albo w rocznym zezna-
niu podatkowym PIT, albo na formularzu 
ZAP-3 (składają go tylko osoby nieprowa-
dzące działalności gospodarczej, natomiast 
przedsiębiorcy informują o wszelkich zmia-
nach za pomocą formularza CEIDG-1).

Płać podatki tam, 
gdzie mieszkasz!

To, czy w deklaracji rocznej 
PIT wskazujemy adres 

faktycznego zamieszkania, 
ma ogromne znaczenie 

dla budżetu miejscowości, 
w której mieszkamy. 
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Drugie życie portu
W  P U C K U

G łównym celem programu jest 
wsparcie członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bez-

pośrednią opiekę nad: dziećmi z orze-
czeniem o niepełnosprawności oraz 
osobami ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności oraz orzeczeniami równo-
ważnymi poprzez możliwość uzyskania 
doraźnej, czasowej pomocy w formie 
usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pruszczu Gdańskim, natomiast usłu-
gi opieki wytchnieniowej będą świad-
czone w ramach pobytu dziennego 
w miejscu zamieszkania osoby z nie-
pełnosprawnością.

Szczegółowe informacje oraz druki 
do pobrania uzyskać można na stro-

nie internetowej https://www.mop-
spruszczgdanski.pl/ w zakładce „opieka 
wytchnieniowa” lub pod numerem  
+48 58 682 27 55.

Osoby, które chcą skorzystać z usług 
opieki wytchnieniowej, proszone są 
o złożenie wniosku w siedzibie MOPS 
w Pruszczu Gdańskim (ul. Niepodległo-
ści 9) wraz z kartą pomiaru niezależno-
ści funkcjonalnej wg zmodyfikowanych 
kryteriów oceny – Skali FIM (stanowią-
cej załącznik nr 7 do Programu), którą 

uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz re-
habilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/
pielęgniarka.

Wnioski będą przyjmowane w na-
borze ciągłym do chwili wykorzystania 
przyznanych środków. Złożenie wniosku, 
nie jest jednoznaczne z otrzymaniem 
wsparcia w ramach programu. Wnioski 
będą rozpatrywane po podpisaniu umo-
wy z wojewodą i uruchomieniu środków 
finansowych.

W  P R U S Z C Z U  G D A Ń S K I M

O becnie port w Pucku mieści 
60 jednostek, do tego dochodzi 
port rybacki przewidziany dla ko-

lejnych 20. Wkrótce jednak to się zmieni. 
Pierwszy etap trwającej inwestycji 

obejmuje budowę części falochronu 
północnego dla osłony basenu rybackie-
go przed nadmiernym zafalowaniem, 
budowę stałego pomostu połączenio-
wego o długości 180 m wraz z trzema 
pomostami pływającymi dla jachtów 
oraz przygotowaniem nasady zaplecza 
portu.

Na pomostach zainstalowane zostaną 
postumenty do poboru energii i wody, 
stanowiska ze sprzętem ratowniczym, 
drabinkami oraz knagami cumowniczy-
mi. W efekcie, oprócz już istniejących, 
powstanie aż 98 nowych miejsc cumo-
wania dla jachtów.

– Na początku roku wykonaliśmy 
prace rozbiórkowe. Obecnie trwają ro-
boty związane z wykonaniem nabrze-
ża zamykającego – pogrążanie ścianki 
szczelnej – informuje Paweł Ciomek, 
dyrektor projektu NDI, wykonawcy prac 
w porcie puckim. Wkrótce rozpoczną się 
prace związane z zakotwieniem ścianki 

szczelnej, a następnie, wraz z nadejściem 
wiosny wykonaniem oczepów żelbeto-
wych na tym fragmencie inwestycji.

Obecnie rozpoczęły się transporty 
kluczowych materiałów, czyli około 

1200 ton ścianki szczelnej oraz 25 000 
ton kamienia hydrotechnicznego. 

Zakończenie prac zgodnie z umową, 
która opiewa na 32 810 393,20 zł brutto, 
ma nastąpić do września 2023 r.

Port w Pucku dostanie drugie życie w ramach projektu 
„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla rozwoju 
funkcji rybackich, turystycznych, żeglarskich”. Obecnie 

trwa pierwszy etap projektu. Wartość inwestycji  
to ponad 32 mln zł, a po jej zakończeniu pojawi 

się 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów. 

Opieka wytchnieniowa
Gmina miejska Pruszcz Gdański pozyskała dofinansowanie 

ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację 
resortowego programu ministra rodziny i polityki 

społecznej: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 
w wysokości 244 800 zł.

Fot. GospodarkaMorska.pl
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1,5 mln zł  
na trasy rowerowe

Na początku lutego 
marszałkowie województwa 

pomorskiego Mieczysław 
Struk i Wiesław Byczkowski 

oraz zastępca burmistrza 
Władysławowa Kamil Pach 

podpisali aneks zwiększający 
wysokość unijnego 

dofinansowania do projektu 
budowy Pomorskich Tras 

Rowerowych na terenie 
gminy Władysławowo. 

Dodatkowe środki 
w wysokości prawie 
1,5 mln zł pochodzą 

z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata  
2014-2020. 

Z arząd Województwa Pomorskiego 
wsparł realizację projektu dodat-
kowymi środkami unijnymi w od-

powiedzi na prośbę gminy Władysławo-
wo. Pozostało do zrealizowania ok. 3 km 
dróg rowerowych, położonych głównie 
w terenie niezabudowanym i często 
podmokłym oraz w pasie drogowym 
o nawierzchni gruntowej. Ostatnim zrea-
lizowanym odcinkiem był ten z Ostrowa 
do Jastrzębiej Góry przy przystani kaja-
kowej. Na początku tego roku został wy-
łoniony wykonawca na budowę odcinka 
przy ulicy Plażowej, a ostatnim etapem 
prac będzie poprowadzenie trasy do gra-

T rasa przebiegała od pomnika 
Generała J. Hallera we Władysła-
wowie po okolice pomnika Gene-

rała Hallera w Pucku. W sumie dystans 
wyniósł 12 km. Zimowa aura często 
jest zaskakująca, tym razem wiał silny 
przenikliwy wiatr, który odczuwalny 

nicy z gminą Krokowa. Prace te wymagają 
znacznych nakładów finansowych zwią-
zanych z koniecznością odseparowania 
ścieżki rowerowej oraz ruchu drogowe-
go. Szacunkowy koszt robót pozostałych 
do realizacji wynosi 5 mln zł.

Dodatkowe środki na realizację pro-
jektu „Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R-10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – gmina 
Władysławowo” to 1,5 mln zł. Ostatecz-
nie, po udzieleniu przez ZWP dodat-
kowych środków, całkowita wartość 
projektu wynosi 15,7 mln zł, a dofinan-
sowaniu unijne – 8,2 mln zł.

był na otwartych przestrzeniach. Mimo 
to zawodnicy z uśmiechem na ustach 
dobiegli do mety. Część z nich pobiła 
nawet swoje życiowe rekordy. Zwy-
cięzcą biegu został Grzegorz Kujawski 
z Pucka, który na mecie stanął z cza-
sem 00:39:1, a wśród kobiet najlepsza 

Celem tego projektu jest rozbudowa 
sieci tras rowerowych na terenie gminy 
Władysławowo: wykonanie dróg ro-
werowych, ciągów pieszo-rowerowych 
wraz z oznakowaniem oraz trzech miejsc 
postojowych: w Ostrowie, Władysławo-
wie i Chałupach. W efekcie inwestycji 
powstanie szlak rowerowy o łącznej 
długości ponad 29 km.

Realizacja inwestycji pozwoli ukierun-
kować ruch turystyczny w województwie 
pomorskim, zwłaszcza turystyki aktywnej 
i rekreacyjnej, ku obszarom nadmorskim. 
Planowany termin zakończenia realizacji 
projektu to 31 grudnia 2023 r.

była Zuzanna Głombiowska z czasem 
00:48:29 Gratulujemy! 

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk 
organizatorów pamiątkowe medale.

Współorganizatorem biegu był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włady-
sławowie.

W  G M I N I E  W Ł A D Y S Ł A W O W O

Fot. Aleksander Olszak

VII Bieg „Od Hallera 
do Hallera”

W tegorocznej, 
siódmej już edycji 
Biegu „Od Hallera 

do Hallera” na starcie 
stanęło 334 biegaczy. 



Z w i ą z e k  M i a s t  i  G m i n  M o r s k i c h18

W światowej  
stolicy morsów

8576 morsów weszło do zimnego Bałtyku podczas 
XIX Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. Zanurzeni 

w morzu o temperaturze 2 stopni Celsjusza zaśpiewali hymn 
„Batyckie morsy” i pokazali, że łączy ich wspólna zabawa 

i zimowe hobby jakim jest morsowanie. 

M I E L N O

F rekwencja potwierdziła, że Miel-
no jest niekwestionowaną świa-
tową stolicą morsów. Gościliśmy 

ponad 250 klubów z rozległych zakąt-
ków globu.

Najstarsza foczka na Zlocie to 95-let-
nia Krystyna Garala z klubu Morsy Dę-
bowa Kędzierzyna-Koźle, a najstarszym 
morsem był 80-letni Zygmunt Nyka, 
który przyjechał z klubu Morsy Szubin.

I miejsce w Turnieju Mrozoodpornych 
wywalczył klub Wodne Niebo z Ostro-
rogu. Natomiast najpiękniej przebraną 
ekipą były morsy z Tomaszowa Mazo-
wieckiego, które skradły show i otrzy-
mały pierwsze miejsce w tematycznym 
konkursie. 

Otwarciu Zlotu towarzyszyło od-
słonięcie rzeźby morsika-plażowicza, 
autorstwa Romualda Wiśniewskiego. 
Morsik otrzymał imię Hilary, czym upa-
miętniliśmy zmarłego niedawno Hilare-
go Kubscha – pomysłodawcę i organiza-
tora Zlotów w Mielnie. 

stwa Polski w Morsowaniu, w których 
prawie 100 osób dotknęło zagadnienia 
związanego z hipotermią. I nie wynik 
był w tej konkurencji najważniejszy, 
ale... ludzki umysł. W sobotę odbyły się 
na plaży warsztaty bębniarskie, które 
brawurowo poprowadził Ryszard Ba-
zarnik, kreator wydarzeń niewiarygod-

zespoły Piersi i Drugi Tydzień. Dopisała 
atmosfera, pogoda i nastroje, a zimą 
Bałtyk zaroił się od dzieci kwiatów, gdyż 
takie motto przewodnie królowało nad 
morsowaniem. 

Nad bezpieczeństwem uczestników 
Zlotu czuwała w wodzie i na lądzie eki-
pa ok 300 osób, a wśród nich ratownicy 

Jak obcować z zimnem i poznać gra-
nice własnego ciała, pozwoliło odkryć 
spotkanie z Valerjanem Romanovskim, 
kilkukrotnym rekordzistą Guinnessa 
podejmującym ekstremalne wyzwa-
nia. Mistrz poprowadził 2. Mistrzo-

nych, muzyk i performer. Połączył on 
wspólnym graniem ponad 200 osób, 
a finał można było usłyszeć podczas 
parady morsów ulicami miasta. 

Wieczorem na specjalnie dedykowa-
nej morsom i foczkom scenie zaśpiewały 

medyczni, nurkowie, lekarze, pielęgniar-
ki, ochroniarze, wolontariusze. 

Organizator – Centrum Kultu-
ry w Mielnie – kolejny jubileuszowy 
XX MZM zapowiedział na 9-12 lutego 
2023 roku.
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Pozwolenia lokalizacyjne 
dla morskich farm 

wiatrowych na Bałtyku
PGE złożyła 9 lutego 2022 roku kolejny wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o nowe 

pozwolenie lokalizacyjne dla elektrowni morskiej na Morzu Bałtyckim. To już siódmy taki 
wniosek złożony przez PGE. Ujęty w nim obszar (14.E.2) zlokalizowany jest na Ławicy Odrzanej.

N asze inwestycje w energetykę 
morską realizujemy w oparciu 
o przemyślaną strategię i ra-

chunek ekonomiczny. Zainteresowani 
jesteśmy perspektywicznymi obsza-
rami na Bałtyku, które w niedalekiej 
przyszłości pozwolą nam na roz-
wój w obszarze offshore. Zgodnie 
z planem konsekwentnie wnioskuje-
my o pozwolenia lokalizacyjne dla na-
szych farm wiatrowych na kolejnych 
obszarach – tym razem na obszarze 
położonym na wysokości Szczecina. 
Wraz z ostatnim złożonym wnioskiem 
lokalizacyjnym mamy już ich siedem 
– skomentował Wojciech Dąbrowski, 

prezes zarządu PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej. 

Obecnie PGE realizuje inwestycje 
na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 
ok. 3,5 GW w oparciu o trzy uzyskane 
w 2012 roku pozwolenia lokalizacyjne 
(decyzja nr MFW/3/12, MFW/4/12, 
MFW/5/12). Prace prowadzone na 
tych obszarach realizowane są zgod-
nie z harmonogramem. W najbliższych 
miesiącach spodziewane jest uzyskanie 
ważnych decyzji administracyjnych 
dotyczących m.in. pozwoleń środo-
wiskowych dla infrastruktury lądowej 
związanej z wyprowadzeniem mocy, 
a w dalszej kolejności pozwoleń na bu-

dowę. W trakcie realizacji są przetargi 
dotyczące poszczególnych etapów in-
westycji.

Celem strategicznym Grupy PGE 
w obszarze energetyki morskiej jest 
zbudowanie co najmniej 6,5 GW mocy 
do 2040 roku. Według założeń rządo-
wych, ujętych w PEP2040, morskie far-
my wiatrowe w polskiej strefie Morza 
Bałtyckiego w 2040 roku będą posiadały 
moc ok. 8-11 GW.

Na Morzu Bałtyckim obecnie dostęp-
nych jest 11 akwenów, w ramach których 
PGE i inne podmioty będą mogły starać 
się o pozwolenia na wznoszenie i wyko-
rzystywanie sztucznych wysp (PSzW).

S I E D E M  W N I O S K Ó W  P G E 
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Droga wodna łącząca 
Zalew Wiślany  

z Zatoką Gdańską
W kwietniu minie rok od podpisania kontraktu na realizację drugiego etapu budowy drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ten etap inwestycji polega na obudowie 

brzegów rzeki Elbląg, przebudowie kolizji teletechnicznych oraz energetycznych, a także 
wykonaniu odcinka drogi powiatowej i mostu obrotowego nad rzeką Elbląg. 

D R U G I  E T A P  B U D O W Y

N owe rozwiązanie infrastrukturalne 
będzie motorem rozwoju gospo-
darczego całego regionu. Nowa 

droga wodna wpisuje się w szereg działań 
polepszających komunikację w Polsce, za-
równo w ruchu lądowym, jak i wodnym 
– powiedział minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk. 

– Rządowa inwestycja, polegająca na 
stworzeniu nowej drogi wodnej z Zatoki 
Gdańskiej do portu w Elblągu, zgodnie 
z uchwałą Rady Ministrów, zostanie za-
kończona w 2023 roku. Prace w ramach 
drugiego etapu obejmują między innymi 
nowe rozwiązanie drogowe z ponadstu-
metrowym mostem obrotowym, likwidu-
jącym barierę komunikacyjną w miejsco-
wości Nowakowo – dodał wiceminister 
infrastruktury Marek Gróbarczyk. 

Aktualnie, w ramach inwestycji, wy-
konawca drugiego etapu, firma Budimex 
wykonuje roboty hydrotechniczne takie 
jak: pogrążanie ścianki szczelnej, roboty 
rozbiórkowe istniejących umocnień wraz 
z robotami podczyszczeniowymi, roboty 
mikropalowe, rozpoczęto również roboty 
żelbetowe.

– Budowany jest nowy most obrotowy, 
który zastąpi obecną, trudną nawigacyjnie 
przeprawę w miejscowości Nowakowo. 
W ramach drugiego etapu inwestycji rea-
lizowana jest również obudowa brzegów 
rzeki Elbląg na długości około 10,5 km, 
ma ona pozwolić na powstanie nowej 
drogi wodnej. Kolejnym bardzo istotnym 
przedsięwzięciem jest budowa 1,5 km 
nowej drogi powiatowej, która będzie 
łączyła się z nowym mostem obrotowym 
– powiedział Andrzej Małkiewicz, naczel-
nik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu 
Morskiego w Gdyni.

– Wykonujemy szereg prac na drugim 
etapie budowy kanału Mierzei Wiślanej, 
m.in. roboty związane z budową nowe-
go mostu w Nowakowie. Są to działania 
obejmujące instalację kleszczy na ściance 
szczelnej oraz przygotowywanie platform 
pod wzmocnienie podłoża, a także wyko-
nanie pali CFA pod przyczółki mostowe. 
Realizujemy ponadto roboty związane 
z przyłączeniami, usuwaniem kolizji oraz 
prace wodociągowe i instalacje sanitarne 
– powiedział Bartosz Michalski, kierownik 
budowy Budimex SA.

Na budowie znajduje się około 12 jed-
nostek pływających – pontonów obsługi-
wanych pchaczami. Pogrążonych zostanie 
ponad 9,5 tys. sztuk grodzic oraz wykona-
nych ponad 4,5 tys. mikropali, o łącznej 
długości ponad 163 km.

– Nowakowo, na terenie którego rea-
lizowany jest drugi etap inwestycji, jako 
wyspa połączone jest z lądem stałym mo-
stem pontonowym, który w okresie przed 
inwestycją stanowił przeszkodę nawiga-
cyjną. Nowy, obrotowy most o rozpięto-
ści przęsła wynoszącej 103 metry będzie 
obracał się wokół pionowej osi obrotu 
– czyli będzie odwodzony, a nie zwodzo-
ny. Most ma uwzględniać także rozwią-
zania drogowe. Jest on trzecim z mostów 
obrotowych budowanych w ramach całej 
inwestycji. Dwa pozostałe wykonało w ra-
mach pierwszego etapu konsorcjum NDI/
Besix. Południowym mogliśmy przejechać 
przez teren budowy do grudnia zeszłego 
roku, obecnie ruch odbywa się mostem 
Północnym – powiedział Wiesław Pio-
trzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni.

Wykonawcą drugiego etapu budo-
wy drogi wodnej łączącej Zalew Wi-
ślany z Zatoką Gdańską jest firma Bu-
dimex S.A. Wartość kontraktu wynosi 
ponad 574 mln zł, a czas przewidziany 
na jego realizację to 24 miesiące (umowę 
podpisano 20 kwietnia 2021 roku).

Etap pierwszy, obejmujący prace na Za-
toce Gdańskiej, Mierzei Wiślanej i Zalewie 
Wiślanym realizuje konsorcjum firm NDI/
Besix. Inwestor, Urząd Morski w Gdyni 
jest aktualnie w trakcie przygotowania 
nowego przetargu na realizację trzeciego 
etapu – pogłębiania toru wodnego na Za-
lewie Wiślanym. Po zakończeniu całości, 
nowa droga wodna umożliwi wpływanie 
do portu w Elblągu jednostek o długości 
do 100 metrów oraz do 20 metrów szero-
kości i zanurzeniu 4,5 m.

U R Z Ą D  M O R S K I  W  G DY N IFot. Budimex
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Dla spacerowiczów
Urząd Miejski w Gdańsku 

informuje o kolejnym 
etapie działań związanych 

z zagospodarowaniem pasa 
nadmorskiego w Brzeźnie. 

Tereny w tym miejscu 
zmienią się w przestrzeń 
bardziej uporządkowaną 

i dostępną zarówno dla 
mieszkańców, jak i turystów.

T ymczasowość zagospodarowania 
strefy wejściowej na promenadę 
z pewnością nie zachęcała do od-

poczynku i przyjemnego spędzenia cza-
su. Wypracowana koncepcja zabudowy 
wpisuje się swoją intensywnością w nad-
morski charakter miejsca, tworząc spójną 
całość – powiedział Przemysław Guzow, 
dyrektor Gdańskich Nieruchomości.

I jak przyznaje, rozpatrywane są dwa 
warianty realizacji. To dzierżawa terenu 
przez przedsiębiorców, z prawem do 
jego zabudowy zgodnie z koncepcją oraz 
alternatywnie budowę obiektów przez 
gminę, a następnie ich wynajęcie.

– Każdy scenariusz ma swoją spe-
cyfikę, dlatego pierwszym krokiem jest 
rozpoznanie rynku poprzez spotkania 
z przedstawicielami zainteresowanych 
podmiotów. Co warte podkreślenia, 

procedura jest całkowicie otwarta, więc 
zachęcamy każdego, kto chciałby uczest-
niczyć w tym ciekawym przedsięwzięciu, 
do przesłania zgłoszenia – dodał.

Podczas konsultacji zaprezentowane 
zostaną założenia koncepcji, dopusz-
czalne warunki zabudowy oraz nowe, 
proponowane funkcje. Dodatkowo 
przedstawiony będzie wstępny harmo-
nogram kolejnych działań. Uczestnicy 
tych spotkań przedstawić mogą poten-
cjalne oczekiwania związane z warun-
kami dzierżawy, czasem trwania umów 
oraz innych istotnych z punktu widzenia 
przedsiębiorców zagadnień, które mogą 
wpłynąć na realizację przedsięwzięcia.

– Zagospodarowanie tego fragmentu 
pasa nadmorskiego, to niejedyny obszar 
naszej aktywności – dodał Przemysław 
Guzow. Intensywnie pracujemy nad 

koncepcją aktywizacji rejonu ul. Bałty-
ckiej w Jelitkowie, którego efektem bę-
dzie modernizacja znajdującego się tam 
zasobu komunalnego, w tym także chat 
rybackich. Podstawowym założeniem 
koncepcji jest maksymalne zachowanie 
unikatowego charakteru miejsca, przy 
jednoczesnym wprowadzeniu funkcji 
usługowych oraz społecznych – poin-
formował dyrektor Guzow.

Konkurs  i  konsultacje 
Konsultacje ogłoszone przez Gdań-

skie Nieruchomości to element realizacji 
kompleksowej koncepcji zagospodaro-
wania terenów pasa nadmorskiego. Na 
początku lutego konkurs na koncepcję 
przebudowy i rewaloryzacji promenady 
prowadzącej do mola w Brzeźnie ogłosił 
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Do udziału w nim zaprosił osoby, któ-
re chcą zaprezentować swoje pomysły 
architektoniczne i mają wizję ich realiza-
cji. Muszą one jednocześnie współgrać 
z atrakcyjnym przyrodniczo charakterem 
otoczenia promenady i brać pod uwagę 
aspekty ekologiczne, przestrzenne i kra-
jobrazowe przyległego terenu, czy osi 
widokowej al. Jana Pawła II. 

Termin składania prac konkursowych 
upływa 20.05.2022 r., zaś ogłoszenie 
wyników konkursu planowane jest na 
1.06.2022 r. Szczegóły dotyczące konkur-
su na koncepcję przebudowy i rewalory-
zacji promenady prowadzącej do mola 
w Brzeźnie znajdują się na stronie GZDiZ.

A L E KS A N D R A  S T R U G  
G DA Ń S K I E  N I E R U C H O M O Ś C I

P A S  N A D M O R S K I  W  B R Z E Ź N I E
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Port Morski 
w Kołobrzegu 
liczy na farmy 

wiatrowe 
na Bałtyku

Port Morski w Kołobrzegu 
poinformował, że zamierza 
wykorzystać trend budowy 
morskich farm wiatrowych 

również na wodach 
Pomorza Zachodniego. 

Z  N A D Z I E J Ą  W  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć

P ort w Kołobrzegu prowadzi ak-
tywną politykę informacyjną, 
zaznaczając swoją obecność 

w dyskusji na temat portów na czas 
budowy infrastruktury i później ser-
wisowania farm wiatrowych – poin-
formował Kamil Barwinek z Zarządu 
Portu Morskiego Kołobrzeg. Koło-
brzeski port posiada dostęp do sieci 
kolejowej i krajowej, i międzynarodo-
wej sieci drogowej. Modernizowana 
jest także infrastruktura samego por-
tu. Efektem intensywnej pracy portu 
jest opracowanie analizy nawigacyj-
nej, która wskazuje na możliwość za-
wijania do Portu Kołobrzeg jednostek 
o parametrach 130 m długości, 20 m 
szerokości, 7,5 m zanurzenia umożli-
wiających kooperację portu w zakre-
sie portu instalacyjnego.

Ważną informacją dla kołobrzeskie-
go portu było ogłoszenie przez Orlen 
poszukiwań odpowiedniej lokalizacji 
dla portu instalacyjnego oraz o złożeniu 
przez koncern trzech nowych wniosków 
o lokalizację farm wiatrowych. Swoje 
wnioski złożyła także PGE. 

– Chcemy wykorzystać ten fakt do 
rozmów o potencjale portów małych 
i średnich do obsługi inwestycji offsho-

re. Zdobycie takich zleceń to rozwój dla 
lokalnego biznesu w różnych obszarach 
– powiedział prezes portu i jednocześ-
nie przewodniczący Związku Małych 
Portów Morskich Artur Lijewski.

W zeszłym roku w Porcie Kołobrzeg 
odbyło się podpisanie listu intencyjnego 
między firmami, które chcą uczestniczyć 
w łańcuchu dostaw dla morskich farm 
wiatrowych na Bałtyku. 

W ubiegłym roku w Porcie Handlo-
wym przeładowano 173,5 tys. 
ton towarów, co stanowi wzrost 

o ponad 23% w porównaniu z ro-
kiem 2020, i jest to wynik wpisujący się 

w tendencję wzrostowo-rozwojową Por-
tu Kołobrzeg sprzed pandemii COVID-19. 
Wiodącym ładunkiem w roku 2021 było 
drewno, które stanowiło niemal 50% 
wszystkich obsługiwanych w porcie to-
warów. Druga połowa wolumenu prze-
ładunkowego okazała się dużo bardziej 
różnorodna, gdyż składały się na nią ta-
kie ładunki jak: pellet z udziałem 19,6% 
w łącznej masie ładunkowej, kruszywo 
(17,4%), towary typu agro (11,8%) oraz 
produkty chemiczne (1,7%). 

Warto zaznaczyć, że po wieloletniej 
przerwie do kołobrzeskiego portu dzię-
ki staraniom związanymi z aktywizacją 
przeładunków powróciło zboże (owies), 
a ładunki typu agro z roku na rok stano-
wią większy udział w całkowitej obsłudze 
ładunkowej. Co istotne, do portu mogą 
zawijać statki handlowe o długości 100 m, 

co umożliwia jednorazowo obsłużyć 
ok. 4 tys. ton towaru. 

Port Kołobrzeg to nie tylko przeładunki. 
Jako miejscowość turystyczna Kołobrzeg 
prężnie wykorzystuje działalność tzw. białej 
floty. Tutaj odnotowano wzrost pasażerów 
na statkach żeglugi redowej o 34 % w po-
równaniu do ubiegłego roku, co przełożyło 
się na blisko 280 tysięcy pasażerów żeglugi 
redowej i 866 obsłużonych jachtów.

Natomiast w Porcie Rybackim wyłado-
wano ponad 42 tysiące ton ryb, dzięki cze-
mu po raz kolejny kołobrzeski port znalazł 
się na czele zestawienia wyładunków ryb 
oraz przetworów rybnych. W 2021 roku 
wyładowywano następujące gatunki ryb: 
śledź, szprot, gładzica, stornia, dobijak, 
ale znalazły się także inne gatunki ryb, 
tj. dorsz, łosoś, czy troć wędrowna.

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

Zarząd Portu Morskiego 
Kołobrzeg podsumował 2021 rok

Pomimo trwającej pandemii 
COVID-19 Port Kołobrzeg 

w 2021 roku odnotował 
istotne wzrosty we wszystkich 

występujących w Kołobrzegu 
funkcjach portowych i po raz 

kolejny stał się wiodącym 
ośrodkiem gospodarki 

morskiej wśród średnich 
i małych portów morskich 

polskiego wybrzeża.
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Rośnie port jachtowy 
w Górkach Zachodnich 

Równy rok – tyle czasu wykonawca dostał na rozbudowę portu jachtowego w gdańskich 
Górkach Zachodnich. Choć warunki pogodowe ostatnio nie rozpieszczały, a budowa trwa 

raptem kilka miesięcy, efekty pracy już widać gołym okiem.

I nwestycję wartą 18,5 milionów zło-
tych prowadzi Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska. Generalnym wyko-

nawcą jest sopocka firma NDI.
– Jesienią rozpoczęliśmy pierwszy 

etap rozbudowy portu jachtowego 
w Górkach Zachodnich, po zakończeniu 
którego w porcie będzie mogło cumo-
wać ponad 180 jednostek pływających. 
Na terenie portu powstanie niezbędna 
infrastruktura – żelbetowe pomosty, na-
brzeża oraz falochron pływający – po-
wiedział Michał Zarzycki, koordynator 
zadania z ramienia Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska. – Wykonawca zadba 
także o wyposażenie nabrzeża w pa-
choły cumownicze, drabinki wyłazowe, 
odbojnice, postumenty oświetleniowe 
zasilające wyposażone w gniazda elek-
tryczne i zawory wodne. Teren zostanie 
oświetlony i zagospodarowany.

Na razie prace skupiły się przede 
wszystkim na nabrzeżach. Na wykona-
nie kontraktu wykonawca ma 12 miesię-
cy, a pierwsza część robót przypadła na 

okres jesienno-zimowy. Budowniczowie 
mierzą się więc nie tylko z technologią, 
ale i z czasem oraz pogodą. Silne wiatry 
i tzw. cofka momentami powodują ko-
nieczność wstrzymania prac. Dodatko-
wo podczas ujemnych temperatur wy-
dajność spada o około 50%. Mimo to już 
jest czym się pochwalić. Na nabrzeżach 
W i S końca dobiegają prace rozbiórkowe 
i wbijanie ścianek.

– Obecnie na budowie trwa pogrąża-
nie ścianek na nabrzeżu N oraz na pirsie E. 
Prace prowadzone są z jednostek pływają-
cych przy użyciu wibromłotów oraz dźwi-
gów kratowych. W tej chwili przymierza-
my się do kotwienia ścianek na nabrzeżu 
W. Przymierzamy się również do rozpo-
częcia prac żelbetowych – powiedział 
Piotr Gosch, kierownik robót z firmy NDI. 
Na przełomie lutego i marca rozpoczną 
się też roboty czerpalne. W zakresie inwe-
stycji jest pogłębianie akwenu do rzędnej 
– 4 metra, co oznacza wyczerpanie urob-
ku z dna o kubaturze ok. 10,7 tys. m3 – to 
powierzchnia ok. 14 tys. m2.

– Zamówiliśmy już również pływa-
jące pomosty oraz falochron. Dostawa 
planowa jest na przełom maja i czerw-
ca. Montaż tych pomostów planujemy 
na początku lipca – powiedział dyrek-
tor projektu.

Aby z portu jachtowego można 
było korzystać o każdej porze, pojawi 
się nowe oświetlenie. W planach jest 
także wykonanie nowej nawierzchni 
i trawników oraz postawienie tablic 
informacyjnych. Niezbędne będzie 
także wykonanie oznakowania nawi-
gacyjnego.

Inwestycja, dzięki której powstanie 
180 miejsc dla jachtów, jest dofinanso-
wana ze środków unijnych. Inwestycja 
realizowana przez Gdańsk wchodzi 
w skład przedsięwzięcia strategiczne-
go samorządu województwa pomor-
skiego „Rozwój oferty turystyki wod-
nej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki 
Gdańskiej”.

N D I
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Słowacja jako partner 
gmin nadmorskich 

Większość gmin nadmorskich żyje z turystyki, która mocno ucierpiała wskutek pandemii. 
Kończąca się pandemia to dobra okazja do nowego otwarcia, rozpoczęcia zupełnie nowych, 

nierealizowanych wcześniej kierunków działania i marketingu turystycznego oraz portowego. 
Jednym z takich kierunków jest podjęcie przez gminy nadmorskie i branżę morską działań 

marketingowych ukierunkowanych na rynek słowacki, dotychczas pomijany i niedoceniany, 
który jednak daje ogromne możliwości. Zwłaszcza teraz, gdy po dwóch latach zamknięcia 

Słowacy są spragnieni wyjazdów turystycznych i odkrywania nowych miejsc.

I N T E R N E T O W A  A N K I E T A

Duży potencjał,  
którego piętnaście  
lat  temu nie  było

Słowacja może wydawać się mała 
i nieistotna, ale to tylko złudzenie. Nasz 
południowy sąsiad ma 5,4 miliona miesz-
kańców, czyli tyle, ile aglomeracja war-
szawska, górnośląska i krakowska razem 
wzięte. Czy nadmorska branża turystycz-
na mogłaby sobie pozwolić na to, by nad 
polskie morze przestali przyjeżdżać 
mieszkańcy Warszawy, Katowic i Krako-
wa? Odpowiedź jest chyba oczywista. 
Daje to do myślenia, jak bardzo mogliby-
śmy zyskać, gdyby dzięki podjęciu działań 
marketingowych nad Bałtyk zaczęli ma-
sowo przyjeżdżać również Słowacy.

Dlaczego zatem dotychczas nie przy-
jeżdżali? Większość Słowaków, których 
zapytałem o to w ankiecie, jako głów-

ny powód podaje brak marketingu 
ze strony „nadbałtyckiej części Polski” 
skierowanego do słowackiego odbior-
cy. Niemal każdy wskazuje również, 
że chętnie by się do nas wybrał, po-
trzebuje jedynie stosownych informacji 
w języku słowackim.

Brak marketingu z polskiej strony jest 
dziś właściwie jedyną istotną przeszko-
dą w rozwoju słowackiej turystyki nad 
polskim morzem. W niedalekiej prze-
szłości były również dwa inne problemy 
– finansowy oraz transportowy, ale te 
na szczęście w dużej mierze udało się już 
pokonać, chociaż poprawy wymaga ofer-
ta transportu publicznego między Słowa-
cją a Polską i tu głos gmin nadmorskich 
mógłby być bardzo pomocny.

Słowacja podobnie jak Polska wy-
chodzi z komunizmu, a to wiązało się 
w przeszłości ze sporymi problemami 
społeczno-gospodarczymi. Pod wzglę-
dem PKB na mieszkańca Słowacja jest 
stale minimalnie bogatsza od Polski. 
Jednak jeszcze kilkanaście lat temu za-
możne były jedynie Bratysława, Koszyce 
i południowo-zachodnie regiony, podczas 
gdy w wielu innych regionach problemem 
były niskie zarobki i wysokie bezrobocie. 
Na szczęście to się już zmieniło, w 2020 
roku po raz pierwszy w każdym regionie 
Słowacji przeciętna pensja przekroczyła 
1000 euro. Na korzyść wyjazdów do Pol-
ski działa również słaby złoty. Dziś już na-
wet mieszkańcy biedniejszych regionów 
wschodniej Słowacji mogą sobie pozwo-
lić na 10-dniowy wypoczynek nad Bał-
tykiem, który kilkanaście lat temu był dla 
wielu niedostępny.

Diametralnie poprawiła się też do-
stępność transportowa, głównie dla osób 
zmotoryzowanych. Piętnaście lat temu, 
w 2007 roku, jazda ze Słowacji nad Bałtyk 
była koszmarna, wymagała co najmniej 
jednego noclegu po drodze, podczas gdy 
ze Słowacji na południe i zachód Europy 
można już było jeździć autostradami. 
Przez ten czas powstała jednak autostra-
da A1 łącząca Trójmiasto z południem 
Polski, powstały też brakujące autostrady 
w północnej części Słowacji. Z ankiety 
wynika, że dla większości osób posiada-
jących samochód dojazd autem w jeden 
dzień ze Słowacji nad polski Bałtyk już nie 
jest problemem – a niedawno był, i to 
poważnym. Chociaż sporo osób wskazuje, 
że wolałoby dojazd pociągiem lub samo-
lotem, prosząc o przywrócenie połączenia 
lotniczego Gdańsk – Poprad.

Stereotypy  
Słowaków o Polsce

Nie bez znaczenia są też stereotypy 
Słowaków o Polsce. W przeszłości były 
one dość złe, Polska miała opinię kra-
ju biednego, chaotycznego, panował 
stereotyp Polaka-cwaniaka, drobnego 
handlarza naciągającego ludzi. Warto 
jednak pamiętać, że ten stereotyp wyni-
ka z doświadczeń Słowaków z kontaktów 
z przygranicznym Podhalem, które jest 
regionem bardzo specyficznym i mimo 
olbrzymiego uroku tych terenów, rze-
czywiście budzi niejednoznaczne opinie, 
również wśród Polaków. Przez wiele 
lat Słowacy nie zapuszczali się w głąb 
Polski, znali nasz kraj jedynie z krótkich 

Koszyce
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wyjazdów do Zakopanego, Nowego Targu 
i Jabłonki i myśleli, że taka jest cała Polska. 
Do niedawna nawet Kraków był dla nich 
czymś dalekim i niedostępnym. To się 
na szczęście zmieniło, już pod wpływem 
wyjazdów do Krakowa i Katowic Słowacy 
pozytywnie zrewidowali swój stosunek 
do Polski, a z każdym rokiem jest pod tym 
względem coraz lepiej.

W zmianie nastawienia pomaga też 
dynamiczny wzrost gospodarczy naszego 
kraju. Słowacja uniknęła ostrego kryzysu 
lat 80. i początku transformacji, i gdy u nas 
były puste półki w sklepach, na Słowacji 
żyło się skromnie, ale w miarę normalnie. 
Od powstania samodzielnego państwa 
w 1993 roku Słowacja należała do krajów 
z największą dynamiką PKB w Europie, 
w latach 2000 – 2006 była nawet nazy-
wana gospodarczym tygrysem, ale to Pol-
ska rozwijała się nieco szybciej. Słowacja 
miała dużo wyższy PKB na mieszkańca 
niż Polska, ale już prawie dogoniliśmy 
ten dystans i Słowacy to widzą, zaczęli 
to dostrzegać i nas za to szanować. Wie-
le polskich regionów wyprzedziło pod 
względem PKB na mieszkańca regiony 
słowackie. Przykładowo Pomorskie i Za-
chodniopomorskie jest już bogatsze od 
wschodniej i środkowej Słowacji, aczkol-
wiek Warmińsko-Mazurskie wciąż jest 
biedniejsze od najbiedniejszego słowa-
ckiego regionu.

O ile wśród Słowaków są pewne ne-
gatywne stereotypy czy drobne niesna-
ski dotyczące przygranicznych obszarów 

Polski, to całkowicie ich brakuje w od-
niesieniu do Polski północnej. Wszyscy, 
którzy byli nad polskim morzem, wracają 
stąd zachwyceni. Przyciąga zwłaszcza 
odmienna niż na południu Polski architek-
tura, widoki, a także otoczenie związane 
z morzem, portową atmosferą, klimatem 
miejscowości nadmorskich. Gdański Żu-
raw, kutry rybackie, latarnie morskie, klify 
i wydmy, gdyńskie żaglowce – to wszyst-
ko Słowaków fascynuje, pobudza wyob-
raźnię, tworzy zdecydowanie pozytywny 
wizerunek nadbałtyckiej części Polski, 
nawet u osób niekoniecznie dobrze oce-
niających polskie południe.

Ankieta:  jak Słowacy 
oceniają  nadbałt ycką 
Polskę i  czy  chciel iby 
do nas  przy jechać

Na potrzeby tego artykułu oraz dal-
szych działań marketingowych (o ile 
będzie chęć ich podjęcia) stworzyłem in-
ternetową ankietę w języku słowackim na 
temat oceny przez Słowaków polskiego 
Wybrzeża. Ankieta jest skierowana za-
równo do osób, które już u nas nad mo-
rzem były, jak i tych, które nie miały jesz-
cze takiej okazji. Słowaków, którzy byli już 
u nas, zapytałem o wrażenia z pobytu. 
Nie było ani jednej negatywnej opinii, 
wszyscy zachwyceni, co ciekawe ankie-
towanym nie przeszkadzały ani tłumy 
wczasowiczów, ani relatywnie chłodne 
morze. O wiele ważniejsze okazały się 
dla nich zabytki (jakże odmienne od tych 

z ciepłych mórz), architektura, nadmor-
skie krajobrazy. Najczęściej odwiedzane 
było Trójmiasto i Półwysep Helski, ankie-
towani wskazywali również Szczecin, Ko-
łobrzeg, Słowiński Park Narodowy, Elbląg. 

Pozostałych spytałem o powód, dla-
czego jeszcze u nas nie byli, tu należało 
zaznaczyć wskazane opcje lub dopisać 
swoją (odpowiedź wielokrotnego wybo-
ru). Na pierwszym miejscu (47%) wska-
zano „Zbyt mało informacji o Gdańsku, 
Gdyni, północy Polski”, 40% zaznaczyło 
„Daleko”, na trzecim miejscu z wynikiem 
37% znalazła się opcja „Brak marketingu 
w języku słowackim ze strony Gdańska, 
Gdyni, Pomorza. Gdyby był, rozważę 
przyjazd”. Dalej w odpowiedziach otwar-
tych na kolejne pytania dominował prze-
kaz, że temat jest ciekawy, sama ankieta 
i związane z nią informacje oraz zdjęcia 
zainspirowały odpowiadających do roz-
ważenia przyjazdu i jeżeli tylko poczytają 
w języku słowackim o atrakcjach Pomo-
rza i praktycznych informacjach, dosta-
ną ofertę, czemu nie, chętnie by do nas 
przyjechali. Sama ankieta została zresztą 
bardzo ciepło przyjęta, ludzie chętnie ją 
wypełniali, podkreślali, że wspierają takie 
inicjatywy, że Słowacy i Polacy powinni 
się lepiej poznać. Ani razu nie wybrzmia-
ły zarzuty w stylu „po co Słowacy mają 
wydawać pieniądze za granicą zamiast 
wspierać turystykę u siebie”. To ważna 
uwaga, bo tego typu niesnaski i konkuren-
cja często wybrzmiewają na pograniczu, 
np. słynna już rywalizacja Zakopanego 

Tatry Słowackie
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i Tatr Słowackich. W naszym przypadku 
jest inaczej, widać że nie jesteśmy oce-
niani jako konkurencja dla słowackich 
ośrodków, ale raczej jako ich uzupełnienie. 
Wszak Słowacy mogą przyjeżdżać do nas 
nad morze, a mieszkańcy Pomorza – wy-
poczywać w słowackich górach.

Ciekawie wyglądają również odpowie-
dzi na pytanie, które spośród wymienio-
nych w ankiecie atrakcji czy aktywności są 
dla ankietowanych Słowaków interesują-
ce, z których chętnie by skorzystali. Na to 
pytanie odpowiadali również ci, którzy na 
razie wyjazdu do nas nie planują. Zdecy-
dowanie wygrało „Zwiedzanie zabytków 
w centrum Gdańska”, które wskazało 
aż 82% Słowaków. Na drugim miejscu jest 
kąpiel w morzu (60%), przy czym osobne 
pytanie „wypoczynek na plaży – leże-
nie, czytanie książek, opalanie” wskazało 
52%. Wysokie miejsce zajmuje również 
„Zwiedzanie Gdyni – modernistyczna 
zabudowa, bulwar Nadmorski, żaglowce” 
(57%). Słowakom podoba się także „kli-
mat portowy – jachty, łodzie, architektura 
nadmorska” (58%), a w przypadku atrak-
cyjnej ceny Słowaków przyciągnęłaby 
nad polski Bałtyk również możliwość rej-
su promem do Szwecji lub na Bornholm 
(58%). Relatywnie dużo wskazań miały 
jeszcze: „Pustynia nadmorska – wydmy 
Słowińskiego Parku Narodowego” (54%), 
„Spacery po plaży i miejscowości nad-
morskiej również przy zimnej pogodzie” 
(48%), „Gdyńskie akwarium – muzeum 
z egzotycznymi rybami” (43%), Muzeum 
II Wojny Światowej (43%), „Krótki rejs wy-
cieczkowy po okolicy” (42%). Ostateczne 
procenty mogą się jeszcze zmienić, gdyż 
ankieta nadal jest wypełniana, ale przed-
stawione wyżej trendy raczej pozostaną.

Jeśli chodzi o okres, w którym Słowa-
cy chcieliby odwiedzić polskie Wybrzeże, 
dominuje sierpień (70%), następnie jest 
lipiec (68%), a na trzecim miejscu, co cie-
kawe, jest wrzesień (57%) przed czerw-
cem (45%). W maju chętnie by do nas 
przyjechało 28% ankietowanych, ale 
Słowacy do nas przyjadą również jesienią 
– w październiku chętnie przyjechałoby 
19%, więcej niż w kwietniu (13%). Na-
wet w „najgorszych” jesienno-zimowych 
miesiącach chętnie by nad polski Bałtyk 
przyjechało 5-9% ankietowanych. Tłu-
maczą to tym, że zabytki Gdańska czy ży-
cie nocne na sopockim Monciaku są atrak-

cyjne przez cały rok, a poza sezonem jest 
nie tylko taniej, ale też człowiek czasem 
bardzo potrzebuje resetu nad morzem 
właśnie w tym szarym listopadzie, grud-
niu czy lutym.

Jak dojechać ze  Słowacji 
nad polsk ie  morze  – 
w ynik i  ankiet y

W kwestii dojazdu większość ankie-
towanych deklaruje, że nie ma problemu 
dojechać ze Słowacji nad polskie morze 
autem, wyrażając przy tym nadzieję, że 
powstaną w końcu bezpośrednie po-
łączenia kolejowe i lotnicze, z których 
chętnie by skorzystali zamiast samocho-
du. Sporo osób jednak wskazuje, że sa-
mochód nie jest dla nich rozwiązaniem 
i potrzebują stworzenia oferty transportu 
publicznego. Są wśród nich osoby nie-
zmotoryzowane, ale też ci, którzy mają 
auto, ale jazda 700-800 km to dla nich za 
dużo, nie czują się bezpiecznie, na takie 
odległości tylko transport publiczny.

Z ankiety wynika, że najlepiej mają 
mieszkańcy Bratysławy i okolic. Mogą 
oni skorzystać z bezpośrednich pocią-
gów Wiedeń – Gdynia oraz samolotów 
Wiedeń – Gdańsk. Wiedeń to właściwie 
przedmieścia Bratysławy (czy raczej na 
odwrót), Słowacy traktują przejazd mię-
dzy Bratysławą a Wiedniem jak my mię-
dzy Wejherowem a Gdańskiem (podobny 
czas i dostępność). Czas przejazdu to go-
dzina, pociągi i autobusy jeżdżą co chwilę, 
wiedeńskie lotnisko to domyślne lotnisko 
dla mieszkańców słowackiej stolicy jak 
Rębiechowo dla Pomorza i okolic. Lot-

nisko Bratysława się właściwie nie liczy, 
lotnisko dla Bratysławy to Wiedeń.

Paradoksalnie, gorzej mają mieszkań-
cy regionów graniczących z Polską, czyli 
wschodniej Słowacji, Orawy i Kysuc. Do 
Polski mają rzut beretem, nad polskie 
morze dużo bliżej niż nad Adriatyk – ale 
brakuje połączeń kolejowych i autobuso-
wych. Zapytałem w ankiecie, czy w tym 
przypadku nie byłby problemem dojazd 
lokalnym transportem lub podrzuce-
nie przez kogoś autem do Zakopanego 
lub Krakowa i dojazd stamtąd pociągiem 
do Gdyni, gdyż takie bezpośrednie po-
łączenia kolejowe są, zwłaszcza nocne. 
Wiele ludzi wskazało, że nie ma proble-
mu, pociąg Zakopane – Gdynia to dla nich 
całkiem niezły sposób dotarcia na polskie 
Wybrzeże. Poprosili również o zaanga-
żowanie gmin nadmorskich w popra-
wę dostępu transportem publicznym 
z przygranicznych regionów Słowacji 
do pierwszej miejscowości, w której Sło-
wacy mogą wsiąść do pociągu do Gdyni, 
Kołobrzegu lub Szczecina. Uruchomienie 
lokalnych transgranicznych połączeń au-
tobusowych np. Dolny Kubin – Zakopane 
i Poprad – Zakopane, nad czym Mało-
polska wraz ze słowackimi sąsiadami już 
pracowała, paradoksalnie może mieć klu-
czowe znaczenie dla perspektyw rozwoju 
słowackiej turystyki w polskich gminach 
nadmorskich. Nad polskie morze najlepiej 
jest dojechać pociągiem, idealnie do tego 
nadaje się pociąg Zakopane – Gdynia/
Kołobrzeg, ale do zakopiańskiego dworca 
Słowacy muszą jednak jakoś dotrzeć.

JA K U B  Ł O G I N O W

Słowacki Spisz
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Związek Miast i Gmin Morskich
W Y K A Z  D E L E G A T Ó W  ( K A D E N C J A  2 0 1 8 - 2 0 2 2 )

 1. Cedry Wielkie  Wojciech Mańkiewicz – radny

 2. Darłowo   Krzysztof Walków – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Gospodarki Komunalnej w Darłowie 

 3. Dziwnów  Grzegorz Jóźwiak – burmistrz 
   Zbigniew Jeszka – radny

 4. Elbląg  Janusz Hajdukowski – radny

 5. Gdańsk  Alan Aleksandrowicz

 6. Gdynia  Jarosław Kłodziński – radny

 7. Gniewino  Zbigniew Walczak – wójt

 8. Hel  Marek Chroń – przewodniczący rady miasta

 9. Jastarnia  Tyberiusz Narkowicz – burmistrz

 10. Kołobrzeg  Artur Dąbkowski – radny

 11. Kosakowo  Marcin Kopitzki – zastępca wójta

 12. Krokowa  Dorota Goyke – radna

 13. Krynica Morska  Krzysztof Swat – burmistrz

 14. Łeba  Andrzej Strzechmiński – burmistrz

 15. Mielno  Olga Roszak-Pezała – burmistrz

 16. Międzyzdroje  Mateusz Bobek – burmistrz

 17. Puck  Hanna Pruchniewska – burmistrz 
   Amadeusz Walke – radny

 18. Pruszcz Gdański miasto  Janusz Wróbel – burmistrz

 19. Sopot  Marcin Skwierawski – wiceprezydent miasta

 20. Szczecin  Michał Przepiera – wiceprezydent miasta

 21. Trzebiatów  Józef Domański – burmistrz

 22. Ustronie Morskie  Bernadeta Borkowska – wójt

 23. Władysławowo  Roman Kużel – burmistrz 
   Kamil Pach – wiceburmistrz

 24. Urząd Marszałkowski  
  Województwa Pomorskiego członek wspierający

 25. Urząd Marszałkowski  
  Województwa  
  Warmińsko-Mazurskiego  członek wspierający

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

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

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

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

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

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

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

HEL

Urząd Miasta, ul. Wiejska 50

84-150 Hel

tel. 58 677 72 40

fax 58 677 72 77

www.gohel.pl

ratusz@gohel.pl

JASTARNIA

Urząd Miasta, ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

tel. 58 675 20 72

www.jastarnia.pl

jas_bor@poczta.onet.pl

KOŁOBRZEG – miasto

Urząd Miasta, ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 355 15 00

fax 94 352 37 69

www.kolobrzeg.pl

urzad@um.kolobrzeg.pl

KOSAKOWO

Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 29

81-198 Kosakowo

tel. 58 660 43 00

fax 58 660 43 01

www.kosakowo.pl

sekretariat@kosakowo.pl

KROKOWA

Urząd Gminy, ul. Żarnowiecka 29

84-110 Krokowa

tel. 58 675 41 00

fax 58 675 41 01

www.krokowa.pl

urzad@krokowa.pl

KRYNICA MORSKA

Urząd Miasta, ul. Górników 15

82-120 Krynica Morska

tel. 55 247 65 27

fax 55 247 65 66

www.krynicamorska.tv

um@krynicamorska.tv

ŁEBA

Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90

84-360 Łeba

tel. 59 866 15 13

fax 59 866 13 37

www.leba.eu

sekretariat@leba.eu

MIELNO – gmina

Urząd Gminy,

ul. Chrobrego 10

76-032 Mielno

tel. 94 345 98 30

fax 94 345 98 34

www.mielno.bip.net.pl

ug@gmina.mielno.pl

MIĘDZYZDROJE

Urząd Miejski,

ul. Książąt Pomorskich 5

72-500 Międzyzdroje

tel. 91 327 56 31

fax 91 327 56 30

www.miedzyzdroje.pl

um@miedzyzdroje.pl

PRUSZCZ GDAŃSKI – miasto

Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21

fax 58 682 34 51

www.pruszcz-gdanski.pl

urzad@pruszcz-gdanski.pl

PUCK

Urząd Miasta, ul. 1 Maja 13

84-100 Puck

tel. 58 673 05 00

fax 58 673 05 33

www.miasto.puck.pl

sekretariat@miasto.puck.pl

SOPOT

Urząd Miasta, ul. Kościuszki 
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81-704 Sopot

tel. 58 521 37 50

www.sopot.pl

ums@sopot.pl

SZCZECIN
Urząd Miasta, pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 424 59 31
fax 91 424 53 22
www.um.szczecin.pl
prezydent@um.szczecin.pl

TRZEBIATÓW
Urząd Miejski
Rynek 1
72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 29 84
fax 91 387 26 19
www.trzebiatow.pl
zarzad@trzebiatow.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 310
fax 58 32 68 303
www.pomorskie.eu
www.urzad.pomorskie.eu
info@pomorskie.eu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
tel. 89 521 90 00
fax 89 521 95 69
www.warmia.mazury.pl
dum@warmia.mazury.pl

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
tel. 91 48 07 208
fax 91 48 93 968
www.wzp.pl
umwz@wzp.pl

USTRONIE MORSKIE
Urząd Gminy, ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94 351 55 35
fax 94 351 55 97
www.ustronie-morskie.pl
ustronie-mor@post.pl

WŁADYSŁAWOWO
Urząd Miasta, ul. gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 58 674 54 00
fax 58 674 07 63
www.wladyslawowo.pl
um@wladyslawowo.pl

Adresy stowarzyszonych miast i gmin morskich


