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HISTORIA DZIEJE SIĘ
NA NASZYCH OCZACH
Szanowni Państwo,
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Oddajemy w Państwa
ręce wyjątkową gazetę, bo
wyjątkowe jest wydarzenie,
które zapisze się na kartach naszej historii. Idea
przekopu Mierzei Wiślanej
i skrócenia drogi morskiej
z Elbląga na Morze Bałtyckie, która pojawiła się
już setki lat temu, wreszcie staje się rzeczywistością i otwiera nie tylko dla
Pomorza, Warmii i Mazur,
ale przed całą Polską szereg nowych możliwości.
Przekop Mierzei Wiślanej
to ogromna szansa — przede wszystkim na rozwój turystyki i gospodarki — ale
i wyzwanie — zarówno dla
okolicznych samorządów,
jak i władz Rzeczpospoli-

Maciej Matera
Redaktor Naczelny
Dziennika Elbląskiego i Gazety Olsztyńskiej

tej. Wierzę, że nowa droga wodna łącząca Zalew
Wiślany z Zatoką Gdańską
otworzy drzwi, które długo
pozostawały zamknięte —
między innymi dla Elbląga.
Jego potencjał dostrzegli
wieki temu Wikingowie,
zakładając osadę i port
morski Truso; w średniowieczu Elbląg, obok Gdańska, był głównym portem
morskim dla ziem polskich,
a od 1887 roku prężnie
rozwijał się tutaj przemysł
stoczniowy. Rok 1945 przerwał naturalny rozwój miasta i okolic — ZSRR nie był
zainteresowany przekopem
mierzei, a wręcz przeciwnie
— przez kontrolę żeglugi
poprzez Cieśninę Piławską
strategicznie kontrolował
ten obszar Polski.

Wraz z zakończeniem tej
wyczekiwanej inwestycji,
jaką jest budowa kanału i odtworzenie przejścia
przez Mierzeję Wiślaną,
które kiedyś już przecież istniało, Elbląg ma szansę stać
się dopełnieniem gospodarczym portów trójmiejskich
i udowodnić, że historia naprawdę zatacza koło.
Poprzez lekturę kolejnych
stron naszej gazety, zobaczycie Państwo, że w możliwości rozwoju wynikające ze
swobodnej żeglugi wierzą
władze i mieszkańcy całego
regionu. Nie ma wątpliwości, że przekop Mierzei Wiślanej otwiera nam nowe
okno na świat. Ale to także
wyzwanie dla naszego regionu, jak tę szansę wykorzystać.

Kanał to inwestycja ważna dla całej Polski zarówno
pod względem strategiczno-militarnym, ekonomicznym, jak i turystycznym. Zdawał sobie z tego
sprawę między innymi
Eugeniusz Kwiatkowski —
sławny budowniczy Gdyni,
który pomysł przekopania
Mierzei Wiślanej opisywał
już w roku 1945.
Historia dzieje się na naszych oczach — wielka idea
przestaje być tylko pomysłem, Bałtyk znów otwiera
się przed Elblągiem i okolicznymi miejscowościami, a cała inwestycja może
okazać się kluczowa w rozwoju naszego kraju i umocnienia pozycji Polski na
arenie międzynarodowej.

Nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską daje szanse na
intensyﬁkację żeglugi, ale
także impuls rozwojowy dla
całego regionu. Nasza inwestycja inspiruje do bardzo
śmiałych i perspektywicznych działań, zarówno w obszarze gospodarki morskiej,
jak i turystyki. Patrząc na
zakres prac, jego poszczególne elementy, widzę same
plusy tej długo oczekiwanej
nowej infrastruktury. Jest to
również najkorzystniejszy
ekonomicznie i ekologicznie sposób na swobodne
wprowadzenie pełnej operacyjności jednostek służby
państwowej na wody Zalewu Wiślanego, jego portów
i przystani oraz dalej do Elbląga.
To, że będziemy mogli
zmierzać do Elbląga i por-

tów zalewowych, jest kluczowe i stanowi główny cel
inwestycji. Otwierając drogę wodną, otwieramy możliwości transportu towarów,
pasażerów, intensyﬁkujemy
jachting… Będziemy mogli
zarówno planować, jak też
na bieżąco realizować te
zadania, które sobie nakreślimy.
Dotąd możliwość przepłynięcia była uzależniona
od zgody władz rosyjskich.
Podpisywane umowy miały
różny charakter, ale nigdy
nie było sytuacji, że kontrahent, który się zgłaszał,
miał pewność, że statek
dopłynie do Elbląga. Pozostawało niepewne, czy
zgoda zostanie wydana. Budowanie biznesu w takich
warunkach jest niemożliwe.
Samo przejście przez
Mierzeję Wiślaną wynosi

1300 metrów, jest to jeden
z elementów budowy drogi
wodnej. Musimy pamiętać,
że cała droga obejmuje odcinek o długości około 24
kilometrów. Pierwszy etap,
który uroczyście kończymy
17 września, dotyczył budowy portu osłonowego od
strony Zatoki Gdańskiej,
przejścia przez Mierzeję
Wiślaną w postaci budowy
śluzy i miejsc postojowych,
jak również dwóch mostów
obrotowych, bram śluzy
oraz Kapitanatu Portu
Nowy Świat, a na Zalewie
Wiślanym sztucznej wyspy.
Po otwarciu pierwszej
części inwestycji do wykonania pozostają jeszcze
prace na etapach drugim
i trzecim. Etap drugi jest
nie mniej istotny dla budowy drogi wodnej, obejmuje 10,8 km rzeki El-
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bląg, na której umacniamy
lewy i prawy brzeg ścianką
szczelną i gdzie powstaje najdłuższy z 3 mostów,
a mianowicie stutrzymetrowy most obrotowy
w Nowakowie.
Etap trzeci to scalenie
całej inwestycji żeglownym
torem wodnym o głębokości 5 metrów na Zalewie
Wiślanym i rzece Elbląg.
Ogrom profesjonalnie
wykonanych prac, długie
i wymagające przygotowania oraz fachowy nadzór nad realizacją przedsięwzięcia doprowadziły
do zgodnego z harmonogramem zakończenia tej
części inwestycji. Za te
działania pragnę bardzo
podziękować całemu zespołowi Urzędu Morskiego w Gdyni, który z dużym
zaangażowaniem i poświę-
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TO BYŁA KONIECZNOŚĆ
DZIEJOWA…

Wiesław Piotrzkowski
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ceniem realizował I etap
budowy, zajmując się przy
tym innymi wielkimi inwestycjami hydrotechnicznymi, jak chociażby
modernizacją układu falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku czy
przygotowaniami do realizacji tak ważnych projektów, jak rozbudowa
SKŁAD
I ŁAMANIE:
Jakub Cyrana

Portu Ustka czy budowa
falochronu osłonowego
w ramach terminalu FSRU.
Bez ich determinacji i zaangażowania tak sprawny
proces realizacji nie byłby
możliwy. Dziękuję bardzo
generalnemu wykonawcy
— konsorcjum NDI/Besix
oraz nadzorowi sprawowanemu przez ﬁrmę SWECO.

WYDAWCA:
GRUPA WM Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
wydawca „Dziennika Elbląskiego” i „Gazety Olsztyńskiej”
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DOBRA INWESTYCJA
— BEZ SZKODY
DLA ŚRODOWISKA

Bartłomiej Obajtek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Gdańsku
15 lutego po podpisaniu
decyzji przez Wojewodę
dotyczącej wydania zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury
dostępowej pn. „Budowa
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, Nadleśnictwo Elbląg
podpisało porozumienie
z Urzędem Morskim, na
mocy którego możliwe
było rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem
miejsca pod realizację tej
inwestycji. Łącznie prace
związane z pozyskaniem
drewna wykonane zostały

na powierzchni 25 ha, która
stanowi zaledwie ok. 0,5 %
lasów znajdujących się na
Mierzei Wiślanej. Na tym
obszarze, w trybie 3-zmianowym, pracowało od 3
do 4 harwesterów, 3 forwardery, oraz 3 pilarzy. Wycinkę drzew Nadleśnictwo
Elbląg zakończyło w środę
20.02 (5 dni), a ostateczne
uprzątnięcie powierzchni
z wywiezieniem drewna
i gałęzi trwało zaledwie do
końca marca. Prace prowadzone były w miejscu istniejącego szlaku rowerowego,
który po zakończeniu prac
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Lasy Państwowe — jak
zawsze — stoją na straży
polskiej przyrody i całego
jej dobrostanu. Już sama
nazwa zdaje się zobowiązywać: jak twierdzą leśnicy, las, przedmiot ich codziennej troski, w żadnym
wypadku nie przesłania im
dobra i potrzeb państwa
oraz jego priorytetów.
Żyjemy w czasach pełnych wyzwań: z jednej
strony problemy klimatyczne — z drugiej nieuczciwy lobbing i interesy
ludzi i organizacji, dla któ-

rych dbałość o środowisko
naturalne jest wyłącznie
wymówką i niezwykle
nośnym, uderzającym w
najwrażliwsze struny hasłem, by realizować interesy niekoniecznie temu
środowisku sprzyjające.
Tymczasem zdaniem specjalistów strategiczny interes polskich lasów wymaga
nowych inwestycji, które
z jednej strony wspierać
będą sam las, ale staną się
też szansą na polepszenie
bezpieczeństwa państwa.
Takie inwestycje muszą

powstawać z maksymalnym poszanowaniem dla
środowiska — a najlepiej,
gdy w ich wyniku w Polsce przybywa lasów. Jedną z takich inwestycji jest
przekop Mierzei Wiślanej.
Uspokajając — przekop
do pozyskania drewna
wymagał łącznie 25 ha
powierzchni lasów, co
stanowi ok. pół procent
wszystkich terenów leśnych na Mierzei Wiślanej.
Wszystkie prace odbywały
się dodatkowo pod nadzorem ornitologicznym (pta-

i niewielkim remoncie został
przywrócony do użytku.
Prace związane z wycinką
drzew i zrywka wykonywane
były pod nadzorem ornitologicznym (ptaki), chiropterologicznym (nietoperze),
entomologicznym (owady), teriologicznym (płazy
i gady) i botanicznym (rośliny). Pod opieką botanika wykonane zostały także
prace związane z przeniesieniem cennych okazów storczyka rosnącego w miejscu
planowanych prac na inne
bezpieczne miejsce.
W trakcie realizacji prac
na drodze wojewódzkiej
ruch cały czas odbywał się
w sposób płynny oprócz
pierwszych godzin (2-3 godziny) gdzie ruch odbywał
się wahadłowo i był kontrolowany przez policję.
Dzięki dobrej organizacji
pracy leśników z Nadleśnictwa Elbląg i ich współpracy z innymi służbami
– Policja, Straż Pożarna,
Straż Leśna, Straż Graniczna możliwe było bardzo
sprawne uprzątnięcie terenu i przygotowanie go pod
realizację inwestycji. Dla
mnie jako leśnika również
ważne było to, że szybka
praca i jej dobra organizacja
miały bezpośredni wpływ
na minimalizację wpływu
realizowanych działań na
środowisko przyrodnicze.
Dziękuję pracownikom
Nadleśnictwa Elbląg oraz
wszystkim współpracującym z nimi służbami za tak
sprawną i perfekcyjną realizację prac, które w krótkim
czasie umożliwiły powstanie
tej ważnej i kluczowej dla
regionu oraz Polski inwestycji.

LEŚNICY BLISKO
POTRZEB KRAJU

Michał Gzowski – Rzecznik Lasów Państwowych
Polscy leśnicy są zawsze
blisko potrzeb kraju. Oba
człony nazwy naszej organizacji, Lasy Państwowe,
są dla nas równie ważne.
Las, przedmiot naszej codziennej troski, nie przesłania nam państwa i jego
priorytetów.
Obecne czasy stawiają
przed nami różne wyzwa-

nia. Borykamy się z problemami klimatycznymi,
stawiamy czoła nieuczciwemu lobbingowi gospodarczemu, odpieramy
ataki organizacji, które
pod płaszczykiem troski
o środowisko realizują
interesy sprzeczne z interesem narodowym. Dziś
jak nigdy leśnicy są jedno-

ki), chiropterologicznym
(nietoperze), entomologicznym (owady), teriologicznym (płazy i gady)
i botanicznym (rośliny).
Także pod nadzorem botanika przeniesione zostały
cenne okazy storczyka rosnące w tym miejscu.
A wszystko to, by nasz
region zyskał kolejne okno
na świat, razem z nim
mnóstwo nowych możliwości — a jednocześnie
zachował wszystkie swoje
walory przyrodnicze!

myślni w swoim stosunku
do strategicznych problemów geopolitycznych.
Lasy to 1/3 Polski.
Ogromny rezerwuar gruntów i kryjących je surowców. Gigantyczna ilość
drewna, którą od czasów
ostatniej wojny trzykrotnie pomnożyliśmy. Przyroda, różnorodność biologiczna to dla nas rzeczy
najważniejsze. Nasza strategia użytkowania zasobów
drzewnych jest podporządkowana procesom naturalnym. Ale kiedy strategiczny interes wymaga, by na
terenach leśnych powstały
inwestycje, które zabezpieczają bezpieczeństwo państwa, nie możemy być obojętni wobec takich potrzeb.
Dlatego wspieramy je dla
dobra Polski i Polaków. Tak
właśnie było w przypadku
przekopu Mierzei Wiślanej.
Krytyczna dla kraju infrastruktura transportowa
czy energetyczna musi zostać zbudowana. My leśnicy
dbamy o to, by takie inwestycje powstawały z maksymalnym poszanowaniem
dla środowiska. Lokalnie
uszczuplone zasoby przyrody odbudowujemy w innych miejscach i regionach.
Dzięki temu lasów w Polsce
przybywa. Przyroda jest
bezpieczna, poprawia się
komfort życia Polaków,
a Polska utrzymuje suwerenność i mocną pozycję na
arenie międzynarodowej.
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Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
gospodarczo nie tylko to
blisko 120-tysięczne miasto, ale też województwo
warmińsko-mazurskie,
a nawet całą Polskę północno-wschodnią.

HISTORIA
I TERAŹNIEJSZOŚĆ

PRAGMATYKA
KANAŁU
Budowa nowego kanału
jest kwestią bezpieczeństwa narodowego i suwerenności. Przekop Mierzei
Wiślanej pozwoli krajowym i zagranicznym statkom uniezależnić się od
Rosji. Jeszcze do niedawna na teren Zalewu można było wpłynąć wyłącznie
(teoretycznie) przez Cieśninę Piławską, po uzyskaniu
zgody od strony rosyjskiej.
Dlatego, jak powiedział
Prezes Prawa i Sprawiedli-

ROZWÓJ
ELBLĄGA
Potrzebujemy ożywić
port w Elblągu, który jest
największym polskim
portem Zalewu, a którego
potencjał wykorzystuje się
aktualnie zaledwie w niewielkim stopniu. Ten port
ma wszelkie szanse, aby
przyśpieszyć rozwój regionu i stanowić centrum
logistyczno-transportowe.
Budowa kanału niesie nadzieję na uzyskanie swobodnego dostępu ruchu
dla jednostek towarowych
wszystkich bander, a także
na ożywienie żeglugi pasażerskiej na samym Zalewie
Wiślanym oraz możliwość
żeglugi do i z Trójmiasta,
na Hel oraz do innych
portów. Inwestycja znacznie skróci drogę wodną
z portów trójmiejskich do
Elbląga.

KANAŁ
OŻYWI REGION

Obecnie Zalew Wiślany, mimo całego swojego
atrakcyjnego otoczenia,
jest miejscem słabo wykorzystywanym turystycznie. W sezonie niewiele
tu jachtów, nie do końca
wykorzystany jest również
kopernikański Frombork –
mimo swej renomy i uzdrowiskowego statusu. Kanał
natomiast stanie się sporym udogodnieniem dla
polskich turystów przyjeżdżających latem na Mierzeję, ale także dla żeglarzy
z Niemiec czy Skandynawii, którzy obecnie, aby
wpłynąć na Zalew, muszą
posiadać rosyjską wizę.
Przekop Mierzei przypomniał mieszkańcom
Warmii i Mazur, że oprócz
jezior i rzek mamy także
morze, czyli Zalew Wiślany
i tuż za nim Bałtyk. Z możliwości gospodarczych kanału skorzystają położone
nad Zalewem Wiślanym
gminy, wsie i miasteczka
takie jak: Suchacz, Tolkmicko czy Frombork.
Nie można zapomnieć
o działającym i niezmiernie popularnym wśród turystów Kanale Elbląskim,
który umożliwia żeglugę
pasażerską w kierunku
Ostródy, Iławy i Jeziora
Jeziorak. Jest też droga
wodna Elbląg – Gdańsk
prowadząca przez Szkarpawę i martwą Wisłę.

KANAŁ SYNERGIĄ
PORTÓW

Fot. BUDIMEX

Idea przekopu łączącego Elbląg z Morzem
Bałtykiem pojawiła się
już w XVI wieku. Kupcy
elbląscy pragnęli uczynić
ze swego miasta port konkurencyjny dla Gdańska,
który w ówczesnej Rzeczypospolitej zajmował pozycję monopolisty w handlu
morskim. W XIX wieku
plany te były dość bliskie
realizacji. Wtedy również
celem było pobudzenie
gospodarcze Elbląga oraz
zachodniej części Prus
Wschodnich. Przekop
także wtedy wydawał się
bardziej ekonomiczny niż
wykorzystywanie dalej
położonej Cieśniny Piławskiej. Po roku 1945 o przekopie zaczęły wspominać
władze ówcześnie rządzącej PZPR, ale z czasem temat został wyciszony. Decyzję o tej inwestycji podjął
w lutym w 2016 roku rząd
Prawa i Sprawiedliwości.
Roboty rozpoczęły się jesienią 2018 roku.
Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga
ma szansę realnie i wieloaspektowo wzmocnić

wości Jarosław Kaczyński
„przekop Mierzei Wiślanej
to inwestycja dotycząca
naszej integralności terytorialnej, naszej godności
narodowej". Jest ona swego rodzaju infrastrukturą
krytyczną państwa; patrząc
przez pryzmat wojny na
Ukrainie uniezależnienie
polskiej żeglugi od decyzji
Federacji Rosyjskiej w tym
regionie jest kluczowe.

MATERIAŁ PARTNERSKI 93422OTBR-A-K
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Kanał przez Mierzeję
Wiślaną otworzy bardzo
ważny obszar Polski północnowschodniej, a co za
tym idzie pewnej części
Europy, dla światowej żeglugi.

Na uwagę zasługują powiązania Elbląga z innymi
rejonami Polski, a nawet
innych krajów. Łączący
Elbląg z Nogatem Kanał
Jagielloński umożliwia
żeglugę śródlądową do
Wisły i dalej przez Kanał
Bydgoski i Noteć w stronę
dróg wodnych Europy Zachodniej. To Międzynarodowa Droga Wodna E 70
łączy Antwerpię z litewską
Kłajpedą. To jeden z europejskich szlaków komuni-

PRZEŁOMOWY
MOMENT

kacyjnych wschód-zachód.
Warto przy tej okazji
dodać, że Elbląg ma bezpośrednie połączenia
kolejowe ze Szczecinem,
Koszalinem, Słupskiem,
Trójmiastem, Tczewem
i Malborkiem z jednej
strony, oraz Olsztynem,
Ełkiem i Białymstokiem
z drugiej. Przez Elbląg
przechodzi droga S7, która
na odcinku od Gdańska po
granicę między województwami warmińsko-mazurskim i mazowieckim jest
nowoczesną dwupasmową
drogą ekspresową prowadzącą do Warszawy i dalej
ku południowej granicy
państwa. W województwie
zostanie zbudowana droga ekspresowa S16, która
ma połączyć Olsztyn z Augustowem i dalej z Litwą,
Estonią i Łotwą.

Morawiecki jakiś czas
temu zaznaczył, że „podniesienie Polski na wyżyny
wiedzy technicznej, inżynierskiej, a w ślad za tym
wysokomarżowego biznesu i przedsiębiorczości,
zaczyna się i kończy nad
morzem”. Dlatego kwestia
przekopu Mierzei Wiślanej
oraz budowy drogi wodnej
łączącej Zatokę Gdańską
z Zalewem Wiślanym i Portem Morskim w Elblągu to
strategiczny element naszej polskiej gospodarki.
Musimy na nowo odkryć
to, jak wielkim skarbem
jest nasze Bałtyckie Morze, a zatem i cała branża
gospodarki z nim powiązana. Część tego naturalnego i nieocenionego skarbu
będzie również udziałem
województwa warmińsko-mazurskiego.

Śp. Prezydent RP prof.
Lech Kaczyński zapowiedział, że „Kanał będzie
symbolem naszej determinacji i twardej woli”. To
stało się rzeczywistością
i teraz jesteśmy świadkami
procesu odbudowywania
i rozwoju polskiej branży
morskiej, a także tworzenia
nowych możliwości wykorzystania atutów naszego
regionu. Premier Mateusz

Fot. NDI/BESIX

Fot. WMUW w Olsztynie

NA BAŁTYK

Fot. NDI/BESIX

WARMIA,
MAZURY
I POWIŚLE
OTWARTE
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– Województwo
warmińskomazurskie, kiedy
tylko dołączył
do niego Elbląg,
dokonało
symbolicznych
zaślubin
z morzem, ale na
symbolice się nie
skończyło – mówi
marszałek Gustaw
Marek Brzezin.
– Przez lata
inwestowaliśmy
w tereny nad
Kanałem
Elbląskim, czyli
naszą drogę
do morza,
a rozbudowa
portu elbląskiego
jest priorytetem
w naszym nowym
regionalnym
programie.
Z przekopania
Mierzei Wiślanej
skorzystamy
wszyscy.
— Panie marszałku, jakie znaczenie ma nowa
inwestycja dla województwa warmińsko-mazurskiego?
— Zacznijmy od tego, że
nasz region to Warmia, Mazury i Powiśle - trzy różniące
się od siebie krainy. Mazury
kojarzą się Państwu przede
wszystkim z żeglarstwem
i Szlakiem Wielkich Jezior
Mazurskich, Warmia z historią i zabytkami, a kręgosłupem Powiśla jest Kanał
Elbląski. Nie przez przypadek po reformie administracyjnej państwa i ustanowieniu województwa
warmińsko-mazurskiego
w jego obecnym kształcie,
a więc także z Elblągiem, 18
września 1999 roku pierwszy marszałek wrzucił do
Zalewu Wiślanego pierścień
symbolizujący zaślubiny
z morzem.

Fot. Szymon Tarasewicz

KORZYŚCI ZALEWEM
WPŁYNĄ DO REGIONU

– Spodziewamy się napływu korzyści przez przekop w kierunku Zalewu Wiślanego, skąd wpłyną na gospodarczo-turystyczne walory regionu – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
– Kanał żeglugowy przez mierzeję stanowi nowe otwarcie dla tego akwenu i otwiera szanse przed gminami
nadzalewowymi
— Mieszkańcy ucieszyli się z bliskości do
morza?
— Dzięki Kanałowi Elbląskiemu już od Iławy
czy Ostródy nasi żeglarze
i wodniacy mieli możliwość dopłynięcia do
morza i chętnie z niej korzystali. Oczywiście, wąskim gardłem była przez
lata Cieśnina Pilawska,
najpierw zamknięta dla
bander trzecich, a potem
całkowicie. Choćby z tego
względu europejskie jachty
czy statki nie wpływały ani
do Elbląga, ani do Kanału
Elbląskiego.

— Czyli idea przekopu
Mierzei Wiślanej miała
państwa poparcie?
— Ależ to jest koncepcja historyczna, już Stefan Batory o tym marzył,
a potem pomysł budowy
kanału rozważali Niemcy,
mimo że nie mieli przeszkody w postaci granicy
państwowej. Polacy wrócili
do tej myśli tuż po wojnie.
Osobiście pamiętam wiele
rozmów na temat przekopu Mierzei Wiślanej jeszcze z czasów przed reformą
administracyjną państwa.
Pamiętam też głosy środowisk związanych z żeglugą
i żeglarstwem, że szanse
na rozwój Elbląg ma tylko
w województwie z Olszty-

nem, bo Gdańsk nigdy
mu nie pozwoli stać się
miastem portowym w pełnym wymiarze.

— Czy po ponad 20
latach funkcjonowania w województwie
warmińsko-mazurskim
Elblągowi bliżej dziś do
Olsztyna niż do Gdańska?
— Elbląg ciąży do Gdańska z powodów historycznych, z powodów cywilizacyjnych – tam zawsze
czuć było świeży powiew
Zachodu, także z powodów
zawodowych, związanych
z rynkiem pracy. Z Elbląga do Gdańska jest 65
km, a do Olsztyna 115. Do
Gdańska jedzie się 45 min,
a do Olsztyna 115. Wielu
mieszkańców Elbląga kończyło w Gdańsku szkoły czy
studia. Bliska jest im trójmiejska kultura czy sposób
spędzania wolnego czasu.
To są fakty. Ale faktem
jest także, że gdyby Elbląg
znalazł się w województwie
pomorskim, byłby może
czwartym ośrodkiem po
Gdańsku, Gdyni i Sopocie,
a w województwie warmińsko-mazurskim jest drugi
po Olsztynie i jest liderem,
jeśli chodzi o pozyskiwanie
i wykorzystywanie funduszy unijnych. Mamy jeszcze jeden olbrzymi atut
– Elbląg jest jedynym

portem w województwie
warmińsko-mazurskim
i nam, jako gospodarzom
województwa, bardzo zależy, żeby rozwijać jego
funkcje portowe.

— A w czym się przejawiały wasze starania?
— Po pierwsze w tym, na
co mieliśmy realny wpływ
i zabezpieczone środki,
także z funduszy europejskich, czyli w wieloletnich
inwestycjach w tereny wokół Kanału Elbląskiego
i Pętli Żuławskiej. Mówię
tu o zagospodarowaniu
nadbrzeży jezior, stworzeniu bazy rekreacyjno-biwakowej, ścieżek rowerowych, urządzeniu
plaż, renowacji obiektów
dziedzictwa kulturowego,
budowy stanic wodnych
wyposażonych w sprzęt
pływający oraz stworzenie
uzdrowiska. Wliczam w to
także inwestycje w drogi
wojewódzkie i powiatowe
poprawiające dostępność
komunikacyjną obszaru
leżącego w sferze oddziaływania Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego,
jak też przedsięwzięcia
dotyczące budowy systemu oczyszczania ścieków.
Budowa kanału na Mierzei
jest zwieńczeniem starań
nie tylko władz centralnych, ale także marzeń

i wysiłków licznych samorządów nadzalewowych
i nadkanałowych.

— Więc na co liczy
Warmińsko-Mazurskie?
— Przewidujemy, że tzw.
przekopem korzyści przypłyną głównie na Zalew
Wiślany. Nowa inwestycja
przyciągnie dużą liczbę
turystów nie tylko z Polski, ale również z krajów
skandynawskich. Bezpośrednim wpłynięciem na
wody Zalewu Wiślanego
są zainteresowani żeglarze ze Szwecji, Niemiec,
Norwegii i Danii - Biuro
Regionalne w Elblągu ma
w tej sprawie bardzo dużo
zapytań. Większy ruch na
wodach Zalewu Wiślanego
przyczyni się do powstania
zarówno nowych miejsc
pracy, jak i zwiększenia
zysków przedsiębiorców
oraz dochodów lokalnych
budżetów. Zalew Wiślany
jest jeszcze słabo wykorzystany, jeśli chodzi o uprawianie sportów i turystyki
wodnej. W ramach I etapu
projektu Pętla Żuławska
zmodernizowano ponad
14 marin i przystani, które mają standardy europejskie, ale to trochę za
mało. Potrzebne są dalsze
inwestycje, które pozwolą
na przyjęcie większej liczby
wodniaków. Każde dzia-

łanie zwiększające dostęp
do Zalewu i Kanału jest
korzystne dla wszystkich
położonych nad nimi gmin.
Budowa drogi wodnej otworzy nowe możliwości
dla turystyki i rekreacji na
wodzie, powodując m.in.
zwiększenie atrakcyjności
żeglarstwa. Rozwój turystyki pociągnie za sobą
inne branże, takie jak np.
przemysł rolno-spożywczy,
usługi budowlano-remontowe dla małych jednostek
pływających, hotelarstwo
i inne. Skorzystają na tym
mieszkańcy obu województw, ponieważ powstaną nowe miejsca pracy.
Rozwój turystyki, zwłaszcza
międzynarodowej, bez bezpośredniego połączenia Zalewu z Bałtykiem był mało
realny. Do pełnego rozwinięcia gospodarczych żagli
korzyści przekopowych niezbędne są inwestycje w port
w Elblągu. Jako zarząd województwa podjęliśmy decyzję o ujęciu środków na to
przedsięwzięcie w najbliższej perspektywie unijnej.
Koszt realizacji projektu
strategicznego Port Morski w Elblągu szacowany
jest na ponad 200 mln zł,
a dofinansowanie unijne
planujemy na poziomie
blisko 180 mln zł. Teraz
możliwość i zakres wsparcia tego przedsięwzięcia
będziemy negocjować
z Komisją Europejską.

Projekt Port
Morski
w Elblągu
Szacowana wartość:
207,2 mln zł,
doﬁnansowanie UE:
176,1 mln zł
p budowa obrotnicy
dla statków wraz
z umocnieniem
nabrzeży,
p pogłębienie i regulacja
toru wodnego na rzece
Elbląg,
p powiększenie
terminala składowoprzeładunkowego
z budową i modernizacją
nabrzeży,
p budowa terminala nr 2
z placami, magazynami
i dostępem do bocznicy,
p przebudowa ul. Portowej.
MATERIAŁ PARTNERSKI 98822OTBR-A.K

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Na przestrzeni
setek lat wizja
przekopania
Mierzei Wiślanej
pojawiała się
kilkakrotnie — po
raz pierwszy
prawdopodobnie
już w roku 1577.
Nie tak dawno,
bo w 1945
o poddaniu tego
pomysłu dyskusji
pisał Eugeniusz
Kwiatkowski
w swojej
publikacji
„Budujemy
nową Polskę
nad Bałtykiem”.
Dziś na własne
oczy możemy
obserwować,
jak odważne
plany stają się
rzeczywistością.

16 października 2018 Jarosław Kaczyński, Marek Gróbarczyk i Jerzy Wilk wkopali na Mierzei Wiślanej
ostatni słupek geodezyjny
Plany dotyczące rozwoju
polskich portów i gospodarki morskiej Eugeniusz
Kwiatkowski opisywał
w swojej publikacji wydanej w 1945 roku pod

Fot. Public domain, via Wikimedia Commons

Fot. After Martin Kober, public domain, via Wikimedia Commons

Po raz pierwszy pomysł
przekopania Mierzei Wiślanej miał zrodzić się
w roku 1577 w głowie króla
Stefana Batorego — związany był z konfliktem
zbrojnym między Rzeczpospolitą a Gdańskiem.
Miejscem, w którym planowano przekop i budowę
portu wyznaczono we wsi
Skowronki — należącej
w latach 1975-1998 do
województwa elbląskiego,
a dziś będącej częścią województwa pomorskiego.
Z Gdańskiem udało się jednak zawrzeć porozumienie,
a pomysł zarzucono.

I to na prawie dwieście
lat. Kiedy po I rozbiorze Polski w 1772 roku
Elbląg przyłączono do
Prus, a Gdańsk pozostał
przy Polsce, pruski władca chciał, by port elbląski
był konkurencyjny wobec
gdańskiego. Fryderyk II
Wielki rozważał przekop
Mierzei Wiślanej, kiedy jednak w 1793 roku
Gdańsk również stał się
częścią Prus za sprawą II
rozbioru, inwestycja stała
się bezcelowa.
Aż do roku 1945, kiedy
z propozycją budowy kanału wystąpił Eugeniusz
Kwiatkowski — chemik
i wybitny polityk, który
pełnił w swoim życiu wiele
kluczowych ról — w okresie II RP — był wicepremierem, ministrem przemysłu i handlu, a następnie
ministrem skarbu. Popularność zyskał jako autor
koncepcji rozwoju handlu
morskiego i budowniczy
Gdyni. To właśnie w 1945
powstała kierowana przez
Kwiatkowskiego Delegatura Rządu dla Spraw
Wybrzeża, która swoją
działalnością obejmowała całe polskie Wybrzeże
— od Szczecina, przez Trójmiasto, aż po Elbląg.

Fot. Marek Lewandowski

PRZEKOP MIERZEI WIŚLANEJ
TO EPOKOWA INWESTYCJA

Przekop Mierzei Wiślanej,
która ograniczała
swobodny wypływ z Elbląga
i innych portów na Zatokę
Gdańską, miał rozważać
król Stefan Batory

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

O przekopie pisał
Eugeniusz Kwiatkowski
w swojej publikacji
„Budujemy nową
Polskę nad Bałtykiem”

tytułem „Budujemy nową
Polskę nad Bałtykiem”,
zaznaczając, że podobnej
uwagi wymagają nie tylko
średnie, ale i małe porty.
— Trzeba poddać dyskusji myśl o przekopaniu
kanałów na mierzei, zamykającej zatokę elbląską w okolicach Kalbergu
(dziś: Krynica Morska
— przyp. red.), dającego proste i łatwe wyjście
z Elbląga na Bałtyk oraz
ożywiającego 4 porty rybackie w tej Zatoce — zaznaczał Kwiatkowski.
Pomysł, który na przestrzeni setek lat pojawiał
się kilkakrotnie, miał
wreszcie doczekać się realizacji. Decyzję o budowie nowej drogi wodnej
łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską ogłosił
10 listopada 2006 roku
w Elblągu premier Jarosław Kaczyński.

Budowa miała rozpocząć
się w 2009 i zakończyć
w 2012, plany zmieniła
jednak umowa dotycząca
żeglugi po Zalewie Wiślanym zawarta z Rosją w listopadzie 2009 roku.
Rozpoczęcie budowy
przeniesiono na 2017. 22
lutego 2016 minister gospodarki morskiej Marek
Gróbarczyk poinformował,
że kanał powstanie, budowa rozpocznie się pod koniec roku 2018, a zakończy
w 2022.

TO BĘDZIE
NOWY ŚWIAT
O tym, że rząd wybrał lokalizację w Nowym Świecie
jako najlepszą do realizacji
przedsięwzięcia, informował Marek Gróbarczyk
podczas posiedzenia Rady
Miejskiej w Elblągu 19 października 2017.

— Budowa kanału to
inwestycja o szczególnym
znaczeniu. Jest jednym
z naszych priorytetów,
ponieważ ma wpływ na
bezpieczeństwo państwowe na Zalewie Wiślanym
oraz w regionie — podkreślał Gróbarczyk.
Pierwotnie koncepcje inwestycji dotyczyły trzech
miejscowości, a były wśród
nich: Skowronki, Piaski
i właśnie Nowy Świat.
— Miejscowość Nowy
Świat ma najlepsze warunki, jeśli chodzi o raport
oddziaływania środowiskowego oraz kompensacje, które trzeba czynić
w ramach dochowania
sztuki budowlanej, czy też
wykonania tej inwestycji
zgodnie z dyrektywami
— przede wszystkim środowiskowymi — wyjaśniał
w 2017 roku Gróbarczyk.
O korzyściach wynika-
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MAMY POZWOLENIE
NA BUDOWĘ
W styczniu 2019 pojawiła
się długo wyczekiwana dobra wiadomość — wydano
Nowy Świat rozpoczęły się
przygotowania do budowy
kanału żeglugowego przez
Mierzeję Wiślaną.
— Trwają geodezyjne
wyznaczania oraz badania
geologiczne i ferromagnetyczne, które mają wykazać,
czy w ziemi nie znajdują się
metalowe obiekty, które
mogłyby utrudniać kopanie
i pogłębianie — relacjonował Urząd Morski w Gdyni.
We wtorek 16 października 2018 prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister
gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek
Gróbarczyk oraz poseł Jerzy Wilk wkopali na Mierzei Wiślanej ostatni słupek
geodezyjny wyznaczający
granicę kanału żeglugowego.
— To bardzo ważny dzień
dla Elbląga i wszystkich
gmin położonych nad Zalewem Wiślanym. Czekaliśmy na to wiele lat. Dzięki
temu mamy szansę na rozwój portu w Elblągu i również wszystkich portów
położonych nad Zalewem
Wiślanym. Na tę inwestycję czeka Tolkmicko, Frombork, Nadbrzeże, Stegna,
Sztutowo — mówił Jerzy
Wilk.
I zaznaczał: — Wszystkie
te gminy będą miały szansę
na rozwój gospodarczy, turystyczny i poczucie bezpieczeństwa, które jest równie
ważne. Nawet nasi przeciwnicy polityczni stwierdzają, że dzięki budowie
kanału powstanie 2,5 tys.
miejsc pracy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Styczeń 2020

Styczeń 2021
5 grudnia 2018 regionalny dyrektor ochrony
środowiska w Olsztynie
podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, co otworzyło drogę do wydania
pozwolenia na budowę.
— Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję
Wiślaną to projekt, który
ma znacząco poprawić
dostęp do portu morskiego w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny
dostęp z Zalewu Wiślanego
na Bałtyk z pominięciem
kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej
— przypominało Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej.

Fot. NDI/Besix

jących z budowy kanału
mówiła zastępczyni dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni Anna Stelmaszczyk-Świerczyńska. Bezpieczeństwo na Zalewie
Wiślanym poprzez swobodny dostęp do Morza
Bałtyckiego, rozwój sektorów transportu, gospodarki i turystyki — wyliczała.
I tłumaczyła: — Inwestycja stwarza nowe perspektywy dla Elbląga jako
portu. Skróci też drogę
transportu morskiego
z Gdyni i Gdańska, co łatwo przełożyć na oszczędność w ﬁnansach, przyczyni
się też do rozwoju turystyki, z której w tym regionie
utrzymuje się w dużej mierze społeczność lokalna.
W maju 2018 do Urzędu
Morskiego traﬁła techniczna dokumentacja budowy
kanału przez Mierzeję Wiślaną.
— Do końca sierpnia powstanie dokumentacja wykonawcza. To będą bardzo
szczegółowe opracowania
i opisy określające, co
i gdzie ma powstać — wyjaśniał wówczas nieżyjący
już elbląski poseł PiS Jerzy
Wilk.
I komentował sceptyczne
głosy: — Jeśli samemu nic
nie robiło się przez tyle lat,
to przynajmniej nie należy teraz przeszkadzać. My
w Elblągu mówimy: to nam
się uda!
W październiku 2018
roku geodeci i geolodzy ruszyli do pracy na Mierzei
Wiślanej. W miejscowości

Fot. Marek Lewandowski

Styczeń 2020

Fot. NDI/Besix

Fot. Marek Lewandowski

— Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal
będzie mógł swobodnie
przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty
trójmiejskie. Rozwój tego
portu będzie sprzyjał powstawaniu nowych miejsc
pracy, poprawi walory
turystyczne miejscowości
położonych nad Zalewem
Wiślanym oraz wpłynie na
rozwój gospodarczy całego
regionu północno-wschodniej Polski — podkreślano.

Marzec 2021

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie kanału
przez Mierzeję Wiślaną.
Był to jeden z niezbędnych
dokumentów, które musiał uzyskać inwestor, by
rozpocząć budowę nowej
drogi wodnej. Uruchomiono przetarg na wykonanie
pierwszego etapu inwestycji, a wkrótce nastąpiło
otwarcie ofert i wyłoniono
ﬁrmę, która miała się podjąć budowy kanału.
— Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na pierwszy
etap prac przy przekopie
Mierzei Wiślanej złożyła
belgijska spółka N.V. Besix SA ze spółkami NDI SA
oraz NDI sp. z o.o. — informowali w lipcu 2019
przedstawiciele Urzędu
Morskiego w Gdyni.
W grudniu tego samego
roku teren placu budowy
przekopu został ogrodzony, na miejscu pojawiały się kolejne kontenery
techniczne i coraz więcej
ciężkiego sprzętu.
— Trwa grodzenie terenu
budowy, a saperzy usuwają
obiekty ferromagnetyczne
na części lądowej inwestycji. Po zakończeniu prac
saperskich wykonawca
przystąpi do usuwania
karpin oraz równolegle
organizować będzie zaplecze budowy — informował
Urząd Morski w Gdyni.
Oczyszczanie części lądowej z obiektów ferromagnetycznych, takich jak
niewybuchy i niewypały,
zakończyło się na początku
2020 roku. Odnaleziono
ponad 7000 elementów,

w tym pozostałości po
działaniach militarnych
z czasów II wojny światowej, m.in. resztki skrzynek
amunicyjnych i łuski.
Intensywnym pracom na
Mierzei Wiślanej nie przeszkodziła pandemia.
Budowę odwiedził Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Towarzyszyli mu przedstawiciele
wykonawcy I etapu inwestycji oraz dyrektor Urzędu
Morskiego w Gdyni dr inż.
kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski.
— Inwestycja strategiczna dla państwa polskiego
przebiega zgodnie z harmonogramem — mówił
minister Witkowski.
I zaznaczał: — Na tej budowie pracuje bardzo dużo
polskich podwykonawców.
Ta inwestycja jest strategiczna ze względu na pobudzenie gospodarcze nie
tylko Elbląga i tej części
Polski, ale śmiem twierdzić, że tej części Europy.

PRACE IDĄ ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM
W sierpniu 2020 powstał
punkt widokowy, z którego
można było obserwować
postępujące prace. O bezpieczeństwo turystów zadbali leśnicy.
— Zaobserwowaliśmy
sporo osób, które w ostatnich miesiącach zatrzymują się przy przekopie
w celu zrobienia zdjęcia
czy przespacerowania się
wzdłuż niego. Ludzie nie

8

MIERZEJA WIŚLANA NOWE OKNO NA ŚWIAT

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY WYDANIA

/DV\3DĔVWZRZH

Fot. NDI/Besix

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Gustaw Marek Brzezin

Sierpień 2021

Fot. Ryszard Biel

żonym harmonogramem
— zaznaczał minister Gróbarczyk.
A Paweł Ciomek z konsorcjum NDI/Besix podkreślał: — To jeden z najdłuższych tego typu obiektów
obrotowych w Polsce. Jego
łączna długość to ponad
60 metrów, masa konstrukcji stalowej ustroju
wraz z przeciwwagą to ok.

je na zaporze wodnej Afsluitdijk — tamie osłonowej, będącej główną tamą
i groblą w Holandii. Nasza
budowa będzie więc drugą
taką w Europie i na świecie
— mówił Jacek Szymański,
dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix.
Luty przyniósł silne
mrozy i opady śniegu, ale
intensywność robót wcale
nie zmalała. Modyﬁkacji
uległ jedynie harmonogram prac na sztucznej
wyspie, kiedy Zalew Wiślany zamarzł. Pozostałym
zadaniom warunki pogodowe nie zaszkodziły — na
Mierzeję wpływały statki
z kamieniem hydrotechnicznym ze Skandynawii
— transport materiałów
drogą wodną pozwolił odciążyć lokalne drogi, a trzeba przyznać, że materiałów
potrzebnych było sporo.
— Do budowy pierwszego
etapu potrzebujemy 390
tys. ton kamienia, z czego
ponad połowa została już
dostarczona na miejsce
inwestycji — relacjonował
kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu
Morskiego w Gdyni.
Marzec również był pracowity — betonowanie,
prace prowadzone przy

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

obu ruchomych mostach,
roboty wykończeniowe
w budynku kapitanatu
i dalszy transport kamienia
hydrotechnicznego, magazynowanego w elbląskim
porcie. W połowie miesiąca
warunki pogodowe pozwoliły też na kontynuowanie
prac w obrębie sztucznej
wyspy.
— Początek wiosny to
dla nas czas bicia rekordu.
Okazało się, że w marcu,
mimo że przy sztucznej
wyspie pracowaliśmy tylko dwa tygodnie, udało
nam się zamontować 136
podwodnych ściągów. Poza
tym pogrążyliśmy 570 m
bieżących ściany szczelnej
grodzy, co też jest naszym
nowym rekordem. Łączne zaangażowanie robót
kafarowych wynosi ok. 66
proc. Zbliżamy się do pełnego zamknięcia obwodu
sztucznej wyspy — zdradzał Paweł Śpiewak, kierownik robót hydrotechnicznych NDI/Besix.
W czerwcu 2021 odbywały się testy obciążeniowe
Mostu Południowego, który wkrótce został otwarty
dla kierowców.
— To dowód na to, że
prace na Mierzei Wiślanej
przebiegają zgodnie z zało-

25 października na terenie budowy odbyła się uroczystość,
podczas której Most Południowy został nazwany
na cześć zmarłego w maju 2021 posła Jerzego Wilka
Czerwiec 2021

Fot. NDI/Besix

mają gdzie zostawiać samochodów, więc parkują
je przy samej drodze, na
poboczach, we wjazdach
do lasów czy wzdłuż dróg
leśnych, stwarzając niebezpieczne sytuacje. W związku z tym podjęliśmy decyzję o udostępnianiu placów
składowych i utworzeniu
tymczasowego parkingu
— informował Jan Piotrowski z Nadleśnictwa
Elbląg.
I mówił: — Powstał także pomysł na udostępnienie jednego ze wzniesień
w lesie pod utworzenie
punktu obserwacyjnego,
na którym stanęły także
tablice informacyjne.
Nadszedł kolejny rok,
a z nim kolejne zrealizowane zadania. W styczniu
wbudowano na zewnętrznej i wewnętrznej stronie
falochronu wschodniego
pierwsze charakterystyczne betonowe bloczki typu
Xbloc Plus.
— Użycie takich betonowych bloków zmniejsza
ilość użytych prefabrykatów ochronnych, czyli
betonu na falochronach.
Skraca się też czas montażu, a zwiększa odporność
na zmiany klimatyczne. Po
raz pierwszy zastosowano

Fot. Ryszard Biel

1 lipca 2021 teren budowy odwiedzili prezydent Andrzej Duda
i premier Mateusz Morawiecki

550-560 ton. Ciekawostką
jest, że pomimo tak specyﬁcznej konstrukcji i masy,
został zmontowany co do
milimetrów i wyważony co
do kilogramów.
1 lipca teren budowy
odwiedzili prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. — Ta
inwestycja po pierwsze
wzmacnia suwerenność
Rzeczpospolitej i to jej
najważniejsza rola — żebyśmy nie musieli pytać naszych sąsiadów,
czy możemy wpłynąć na
wody Zalewu Wiślanego
i czy możemy dostać się do
portu w Elblągu. Druga to
ożywienie pod względem
handlowym regionu elbląskiego, części Pomorza
i Warmii i Mazur — podkreślał prezydent.
25 października na terenie budowy odbyła
się uroczystość, podczas
której Most Południowy
został nazwany na cześć
zmarłego w maju 2021
posła Jerzego Wilka.
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PLANY STAŁY
SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

Fot. NDI/Besix

Luty 2022

— Jest rzeczą potrzebną, by utrwalać pamięć
o ludziach, którzy swoim
życiem udowodnili, że można uczynić wiele dla swojej
ojczyzny i dla swojej ziemi
— mówił Jarosław Kaczyński.
Listopad był kolejnym
miesiącem intensywnych
prac — między innymi tych
z branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej,
a Urząd Morski w Gdyni informował o rozwiązaniach,
które zastosowano z myślą
o zwierzętach.
— Dwa specjalne przejścia
dla leśnych mieszkańców
zaprojektowano w postaci
czterech pochylni, z których każda ma mieć szerokość równą 5 m i długość

22 m. Dodatkowo wzdłuż
kanału zostaną wydzielone
rejony o większym zaciemnieniu w porach nocnych,
a nasadzona zieleń będzie
naprowadzać zwierzęta do
pochylni. Nawierzchnia
Mostu Północnego zostanie
za to częściowo wykonana
z żywicy epoksydowej wysypanej piaskiem, dzięki czemu most nie powinien stanowić bariery dla zwierząt,
które odstrasza nawierzchnia asfaltowa — wyjaśniał
Urząd Morski.
Grudzień przyniósł dobre
wiadomości. — Prace na budowie kanału żeglugowego
realizowane są sprawnie
— informował wiceminister
infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Przekop Mierzei Wiślanej to epokowa inwestycja. Pozwoli na swobodne
wpływanie na polski Zalew
Wiślany bez konieczności
pytania o zgodę Federacji
Rosyjskiej. Wagę przekopu
dostrzegamy dopiero teraz,
podczas inwazji Rosji na
Ukrainę — mówił wiceminister infrastruktury Marek
Gróbarczyk, który pod koniec marca 2022 roku po
raz kolejny odwiedził teren
budowy. Minister zapowiedział też, że kanał zostanie
otwarty 17 września.
— To jest dla nas symboliczna data — tak samo, jak
ta inwestycja. Ustaliśmy, że
jej realizacja zakończy się
właśnie w taki spektakularny sposób — podkreślał wiceminister.
A dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informował:
— Zostały już mniej spektakularne sprawy do zrobienia. Przewidujemy jeszcze
prace związane z zalaniem
śluzy. Zostaną też do zrealizowania prace związane
z odbiorami, z organizacją
ruchu, sprawdzenie, czy
wszystkie elementy funkcjonują właściwie.
Kolejne miesiące intensywnych prac przyniosły
pozytywne wiadomości.
– Budowa drogi wodnej
łączącej Zalew Wiślany

z Zatoką Gdańską wchodzi
w decydujący etap — przekazał w sierpniu tego roku
Andrzej Małkiewicz, zastępca pełnomocnika do spraw
realizacji projektu z Urzędu
Morskiego w Gdyni.
W pierwszym tygodniu
września inwestor informował za to, że na terenie
budowy trwają już ostatnie
prace i porządki.
— Przekop Mierzei Wiślanej to ogromne wyzwanie
hydrotechniczne. Projekt
zakładał budowę portu
osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze
stanowiskami oczekiwania
od strony Zatoki Gdańskiej
i Zalewu Wiślanego. To
również nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej
osi obrotu, a także budowa
tzw. sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym — wyliczała Magdalena Kierzkowska,
rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.
Na całość zadania składa
się jeszcze II i III etap budowy. Po ich zakończeniu
kanał żeglugowy pozwoli
przepływać z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany
jednostkom o zanurzeniu
do 4,5 metra, długości do
100 metrów i szerokości do
20 metrów.
KAMILA KORNACKA

Fot. NDI/Besix

Sierpień 2022

Fot. NDI/Besix

Fot. NDI/Besix
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Sierpień 2022

Sierpień 2022
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STAWIAMY
NA POLSKIE
PRODUKTY

rajowa Grupa
Spożywcza S.A.
jest największym państwowym producentem żywności w Polsce
i jedynym podmiotem
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
żywnościowego w kraju.
Powstała na bazie Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Misją Krajowej Grupy
Spożywczej S.A. jest dostarczanie polskim konsumentom najwyższej
jakości produktów spożywczych, wyprodukowanych z polskich, regionalnych plonów. Spółka
gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe i stabilność w sektorze rolno-spożywczym oraz uczciwe
ceny skupu surowca dla
plantatorów i rolników.
Wartości, którymi kieruje się spółka, to: polskość,
tradycja, natura i bezpieczeństwo.

Krajowa Grupa Spożywcza oferuje konsumentom
produkty wytwarzane
w swoich zakładach pod
trzema markami detalicznymi: Polski Cukier,
Frutuś i Polskie Przetwory.
Marka Polski Cukier zapewnia cukier najwyższej
jakości, idealny do produkcji wypieków, słodyczy,

Fot. JackF - stock.adobe.com

K
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Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

lodów i innych deserów,
nabiału czy napojów. Cukier produkowany jest w 7
cukrowniach zlokalizowanych w 5 województwach
w Polsce.
Zakład „Polskie Przetwory” oferuje konsumentom produkty najwyższej
jakości, wśród których
znajdują się: ketchupy,

koncentraty pomidorowe,
sosy do dań gotowych,
soki, smoothie, passaty
oraz dżemy. Flagowym
produktem jest ketchup
łagodny i pikantny. Zakład produkuje również
sok „Frutuś” skierowany do
najmłodszych konsumentów. Podstawą każdego
soku jest jabłko i marchew.

Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej
składa się z 15 podmiotów,
a swoją działalność opiera
na poszczególnych segmentach:
- cukrowym,
- zbożowo-młynarskim,
- słodyczy,
- skrobiowym,
- owocowo-warzywnym,
- nasiennym,
- rolnym.
Działalność Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej wpływa
na stabilizację i umocnienie pozycji polskich podmiotów na rynku rolno-spożywczym w Polsce.
Nasze spółki i oddziały to
zakłady niejednokrotnie
z ponad 100-letnią tradycją na rynku, które dzisiaj
z powodzeniem funkcjonują w wielu segmentach i na
różnych rynkach.
Celem powstania Grupy
była dywersyﬁkacja działalności oraz budowa silnego holdingu spożywczego.

Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej ciągle się rozwija, planuje pozyskiwać nowe podmioty,
wkraczając w kolejne segmenty swojej działalności.
Jesteśmy Grupą o wspólnych interesach gospodarczych i ekonomicznych.
Siłą Krajowej Grupy Spożywczej są ludzie, doświadczenie, działanie w zgodzie
z naturą oraz odważne patrzenie w przyszłość. Spółka stawia na nowoczesność i innowacyjność. Jej
produkty traﬁają zarówno
do małych sklepów, jak i do
największych sieci handlowych. Cieszą się zaufaniem
renomowanych koncernów
spożywczych, chemicznych
i farmaceutycznych na całym świecie.
Wspieramy polskie rolnictwo. Produkujemy polską żywność, napędzamy
polską gospodarkę. Tak
tworzymy Krajową Grupę
Spożywczą S.A.

MIERZEJA WIŚLANA NOWE OKNO NA ŚWIAT
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Trwa rok tradycji
morskich Elbląga,
bo takim decyzją
elbląskich
radnych został
ustanowiony
2022. Związek
Elbląga z morzem
ma długą historię,
która wkrótce
przestanie
kojarzyć się tylko
z przeszłością.
Wszystko za
sprawą przekopu
Mierzei Wiślanej.
Wikingowie z Janowa
Janów to niewielka miejscowość w powiecie elbląskim, którą zamieszkuje
zaledwie 300 mieszkańców. Mimo wszystko wieś
jest niezwykle ciekawa
— rozciąga się z niej widok na jezioro i rezerwat
przyrody Drużno, a jedną
z turystycznych atrakcji
stanowi zespół pałacowo-parkowy z 1886 roku.

O Janowie zrobiło się
jednak naprawdę głośno
za sprawą niezwykłego
odkrycia, którego dokonał
Marek Jagodziński — archeolog i absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
który do Elbląga przeniósł
się w 1980 roku.
— To, co znaleźliśmy
w Janowie, jest jednym
z największych archeologicznych osiągnięć na
skalę światową. Mamy tu
do czynienia z prawdziwą
historią — mówi Marek Jagodziński.
I opowiada: — Wiosną
1981 roku byłem akurat
na przepustce z wojska
i robiłem objazd rowerowy w okolicach Janowa.
Właśnie wtedy ujrzałem
mieniący się w słońcu bursztyn. Później okazało się,
że ten bursztyn już od kilkunastu lat był tam zbierany przez mieszkańców
Elbląga i okolic. Mówiło
się nawet o podelbląskim
zagłębiu bursztynu. Ludzie
wiedzieli, że coś tam jest.
Pod koniec lat sześćdziesiątych pola zaorano chyba
po raz pierwszy od czasów
XIX wieku i orka wyrzuciła
co nieco na powierzchnię.

fot. Ryszard Biel

ELBLĄG WRACA
DO MORSKICH TRADYCJI

Doktor Marek Franciszek Jagodziński — archeolog, odkrywca osady Truso w oddalonej o kilka kilometrów
od Elbląga miejscowości Janów

Truso było jednym z głównych portów w basenie Morza Bałtyckiego, za to największym był ten położony u nasady Półwyspu Jutlandzkiego — Hedeby
Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

— PAMIĘTAM, JAK
WSTĘPNIE OCENIŁEM,
ŻE POWIERZCHNIA,
NA KTÓREJ MOGŁA
ZNAJDOWAĆ SIĘ OSADA, TO 5 HEKTARÓW.
DZIŚ WIADOMO JUŻ,
ŻE ZAJMOWAŁA ICH
PONAD 20. NIE ODKRYLIŚMY KONKRETNYCH
POZOSTAŁOŚCI ZABUDOWY — TE ULEGŁY KOMPLETNEMU
ZNISZCZENIU. ZOSTAŁY TYLKO ŚLADY,
KTÓRE POZWOLIŁY
NAM JEDNAK ZREKONSTRUOWAĆ ZARYS

OSADY I ODTWORZYĆ
ŻYCIE CODZIENNE
JEJ MIESZKAŃCÓW
— RELACJONUJE MAREK JAGODZIŃSKI.
W okresie wikińskim
— który w Polsce jest dopiero rozpoznawany — jednym z głównych portów
w basenie Morza Bałtyckiego było właśnie Truso,
największym za to ten położony u nasady Półwyspu
Jutlandzkiego — Hedeby.
— Wraz z innymi portami
tworzyły nadbałtycką strefę gospodarczą. Emporia
te powstawały z inicjatywy Skandynawów. W założeniu Truso największy

udział mieli prawdopodobnie Duńczycy. — Z moich
badań wynika, że od strony lądu osada była otoczona półkolistym wałem
drewniano-ziemnym. Od
strony wody znajdowała się natomiast palisada
obronna, która blokowała
wroga przed wpłynięciem
do portu — wyjaśnia Marek Jagodziński.
Życie osady skupiało się
wokół handlu i rzemiosła.
Wikingowie z Truso sprzedawali głównie bursztyn,
futra i miecze, które sami
wytwarzali. Odnalezione płozy kościane, które
przyczepiano do butów
i podkładano pod skrzynie
pełne ciężkich towarów,
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świadczą o tym, że handel
trwał nie tylko latem, ale
i zimą, gdy akweny jeziora
Drużno i Zalewu Wiślanego
zamarzały.

— OKRES WIKIŃSKI
JEST BARDZO WAŻNY,
TAKIE EMPORIA JAK
TRUSO CZY HEDEBY
BYŁY JAK OKNA NA
ŚWIAT — ZAUWAŻA
ODKRYWCA
PODELBLĄSKIEJ
OSADY.

Smok zwodowany
w Elblągu
W średniowieczu w mieście rozwijał się handel
w ramach strefy hanzeatyckiej. Elbląg cieszył się

Fot. 10 Mathiasrex Maciej Szczepańczyk, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

I dodaje: — Nic nie trwa
jednak wiecznie i wszystko
przemija. Co doprowadziło
do upadku wikingów? Powstanie pierwszych państw
wczesnofeudalnych i wpro-

wadzenie chrześcijaństwa.
Hedeby zostało porzucone, Truso upadło, a jego
miejsce przejął królewski
Gdańsk, który miał już
gotowe zaplecze całego
państwa z administracją
i kościołem.
Dla nas historia Truso jeszcze się jednak nie
skończyła — jest jeszcze
sporo do odkrycia. Ślady
wikingów z Janowa, które
już udało się znaleźć, można zobaczyć w elbląskim
Muzeum Archeologiczno-Historycznym.

Próba rekonstrukcji galeonu Smok w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Fot. UM Elbląg

Kościane płozy świadczą o tym, że handel trwał nawet
zimą, gdy akweny jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego
zamarzały

ogromnym atutem — leżał nad łączącą się z Wisłą
rzeką Elbląg, dzięki czemu
obok Gdańska był głównym portem morskim dla
polskich ziem.
Z Elblągiem związana jest
historia pierwszego okrętu
budowanego z myślą o polskiej ﬂocie. Smok, bo tak
jest nazywany ze względu
na to, że jego dziób zdobił
galion w formie głowy smoka, zamówiony został przez
króla Zygmunta II Augusta.
Okręt zaprojektował wenecki mistrz Domenico
Zaviazello, to również on
kierował budową Smoka.
Stępkę pod budowę położono 21 czerwca 1570 roku
w Elblągu. Prace przerwała
zima, ale okręt zwodowano
już rok później.
W marcu 1572 roku prace
były kontynuowane, przerwała je jednak śmierć
króla w lipcu tego samego
roku. Niestety nie ma pewności co do dalszych losów
Smoka. Okręt mógł spłonąć
podczas ataku gdańszczan
na Elbląg w 1577 roku,
możliwe jednak, że Smok
został wycofany w górę
rzeki Elbląg i uniknął
zniszczenia, ale rozebrano
go pomiędzy rokiem 1584
a 1588.
Do budowy okrętu użyto
przede wszystkim drewna dębowego, klonowego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Gustaw Marek Brzezin

Port w Elblągu w okresie międzywojennym
i sosnowego. Smok miał
posiadać cztery maszty
i liczyć ponad 33 metry
długości. Według założeń
galeon ten miał pomieścić
350-osobową załogę, w tym
240 żołnierzy piechoty
morskiej uzbrojonych w hakownice, arkebuzy i muszkiety.

Rozwój przemysłu
i powrót do tradycji
Odwieczną bolączką elbląskiego portu były płytkie wody i śródlądowe położenie, które utrudniały
swobodną żeglugę. Prace
pogłębiarskie prowadzono do roku 1620, ale ich
kontynuację uniemożliwił
upadek handlu elbląskiego. Ponowne zmagania
podjęto w 1772 roku — po
zajęciu miasta przez Prusy.
Chcąc stworzyć miasto
handlowe będące konkurencją dla Gdańska, rząd
pruski starał się ożywić gospodarczo Elbląg. Na lata
1770-1790 przypada zmiana organizacji przestrzennej portu — powstały
nowe magazyny zbożowe,
kantor bankowy i gmach
giełdy kupieckiej, a dwa
dźwigi portowe znacząco zwiększyły możliwości
portu w zakresie przeładunków. Prace pogłębiarskie w porcie były kontynuowane.
Wkrótce Elbląg znów
należał do znaczących
ośrodków portowych południowego Bałtyku, ale
rozwój portu wyhamował
na początku XIX wieku.

Jest to wynikiem rozwoju
przemysłowego miasta, ale
też rozwoju kolei i dróg lądowych.
W czasach rządów pruskich i niemieckich w mieście rozwijał się przemysł
stoczniowy. W 1837 roku
powstały Zakłady Schichau, w 1900 roku ﬁrma
zatrudniała już kilka tysięcy pracowników. Łącznie w latach 1885-1945
we wszystkich zakładach
Schichau wyprodukowano ponad 1600 statków
różnych typów.

//KOLEJNY POWRÓT
DO MORSKICH
TRADYCJI I WZROST
ZNACZENIA PORTU
NASTĄPIŁ W LATACH
30. PORT W ELBLĄGU
POZWALAŁ NA
EKSPORT WĘGLA,
ŻELAZA, NAWOZÓW
CZY MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH,
IMPORTOWANO ZA
TO ZBOŻE, ELEMENTY
MASZYN I TYTOŃ.//
Niestety — w roku 1945
w wyniku sytuacji stworzonej przez ZSRR port
w Elblągu został sprowadzony do roli peryferyjnej.
To właśnie wtedy granica
między PRL i ZSRR przecięła Zalew Wiślany, a ignorowanie przez ZSRR
układu z Polską, gwarantującego polskim statkom żeglugę przez rosyjską część

Zalewu, wyeliminowało
elbląski port z wymiany
międzynarodowej, zamykając jedyny tor wodny
prowadzący z Elbląga i pozostałych portów Zalewu
przez Cieśninę Piławską
na Morze Bałtyckie.
Kiedy Elbląg powrócił do
Polski, podjęto próby aktywizacji portu i odbudowy
miasta zniszczonego przez
armię radziecką. Próbowano również opracować
inne połączenia portu
z Bałtykiem — to między
innymi wtedy mówiono
już o przekopie Mierzei
Wiślanej.
Lata 60. i 70. przynosiły
jednak kolejne ograniczenia. W 1967 roku przeniesiono Kapitanat Portu
Elbląg do Tolkmicka, a dekadę później rzeka Elbląg
straciła status wód morskich.
Szansa dla portu elbląskiego pojawiła się po roku
1989. W drugiej połowie
1992 roku reaktywowano
kapitanat, a w 1994 roku
odcinkowi rzeki Elbląg
pomiędzy Zalewem Wiślanym a Jeziorem Drużno nadano status morskiej drogi wewnętrznej.
Wkrótce wytyczono również nowe granice portu. W połowie 1994 roku
powstała Rada Użytkowników Portu, która wraz
z administracją morską
i samorządem terytorialnym podjęła się prób promocji portu i działalnością
na rzecz jego rozwoju.
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W maju 1996 roku w Elblągu otwarte zostało morskie przejście graniczne.
Kolejnym ważnym wydarzeniem było utworzenie w roku 2000 dużego
składu celnego. Warto dodać, że od 1992 orku port
w Elblągu jest ważnym
punktem obsługi ruchu
pasażerskiego. Od 2006
roku terminal pasażersko-promowy z punktem odpraw granicznych posiada
możliwość pełnej obsługi
promów pasażerskich pasażersko-samochodowych,
statków pasażerskich i jednostek portowych.

Wielka szansa
dla portu i regionu

Fot. Ryszard Biel

— W pierwszej kadencji
samorządu terytorialnego
wyznaczony został kierunek dla portu morskiego
w Elblągu — później realizowany był przez każdego
prezydenta i radę miejską.
Zaczynaliśmy praktycznie
od zera — z etapu walki
o marzenia, przeszliśmy do
fazy ich realizacji — mówił
prezydent Elbląga Witold
Wróblewski podczas konferencji naukowej dotyczącej
morskich tradycji miasta.

Podczas spotkania w Bibliotece Elbląskiej aktualny stan portu podsumował
profesor Krzysztof Luks:
— Zdolności przeładunkowe portu w Elblągu to
obecnie 1,5 mln ton rocznie, a wykorzystujemy 10
procent. Jeśli nastąpi otwarcie na morze, to nie
spodziewajmy się od razu
spektakularnych inwestycji
— mamy jeszcze dość miejsca, aby się sporo rozwinąć.
Zdaniem Luksa kanał
przez Mierzeję Wiślaną
otworzy dla elbląskiego
portu dwie podstawy przyszłego rozwoju.
— Pierwszy to ukraińskie zboże. Rosjanie — jak
wiadomo — blokują ten
wywóz, a sytuacja żywnościowa świata w dużym
stopniu od tego zboża zależy, więc Ukraina szuka
wyjścia. Kołobrzeg już to
zboże przeładowuje. My na
razie — pomimo posiadania
wielkiego elewatora — nie
możemy. Stanie się to, gdy
wyjdziemy na Bałtyk. I nawet gdy skończy się wojna,
porty czarnomorskie jeszcze przez długi czas będą
uznawane za niebezpieczne
— wskazywał.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Drugi kierunek przyszłościowy rozwoju portu
to zdaniem profesora budowa farm wiatrowych na
Bałtyku.
— Posiadamy przemysł
do budowy turbin i innych
elementów — otwarcie
kanału daje możliwość
włączenia się elbląskiego
przemysłu — produkującego te wyroby — do budowy tych farm. Przedsiębiorstwo będzie mogło
swoje wyroby dostarczyć
droga morską — bezpośrednio na plac budowy
farm wiatrowych albo do
portu operacyjnego — wyjaśniał profesor.
Krzysztof Luks stwierdził
również, że nie na miejscu
są pytania o zwrot kosztów
inwestycji, jaką jest budowa kanału przez Mierzeję
Wiślaną, warto jednak
zapytać, po co w ogóle została podjęta.
— Aby mieć czynnik
rozwoju — port zawsze
jest czynnikiem rozwoju
— dodatkową możliwością i szansą dla miejscowej ludności i gospodarki
— podkreślił.
O korzyściach wynikających ze stworzenia no-

Fot. UM Elbląg

Zdjęcia archiwalne

Port zawsze jest czynnikiem rozwoju — dodatkową możliwością i szansą dla miejscowej ludności i gospodarki — mówi prof. Krzysztof Luks
wej drogi wodnej łączącej
Zalew Wiślany z Zatoką
Gdańską mówił również
dyrektor elbląskiego portu.
— To strategiczna inwestycja nie tylko dla państwa polskiego, ale przede
wszystkim dla elbląskiego portu i innych portów
nadzalewowych. Oraz
powrotu do tego, co było
w przeszłości — powiedział
Arkadiusz Zgliński.
Zdaniem dyrektora por-

tu budowa kanału oznacza nie tylko bezpośredni
i suwerenny dostęp Elbląga i portów Zalewu Wiślanego do akwenu Morza
Bałtyckiego, ale również
ożywienie gospodarki
miasta i regionu poprzez
stworzenie nowych miejsc
pracy, otwarcie Zalewu
Wiślanego dla państw
członkowskich Unii Europejskiej i odciążenie dróg
i kolei.

Podobnego zdania jest
wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka,
który przyznał: — Elbląg
zasługuje na mocny impuls
gospodarczy. Port w Elblągu ma ogromny potencjał, a przekop Mierzei Wiślanej to nowe możliwości
gospodarcze dla całego regionu elbląskiego.
KAMILA KORNACKA
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STAWIAMY NA ROZWÓJ
REGIONU I CAŁEJ POLSKI

— Przekop Mierzei Wiślanej to prawdziwy impuls
do rozwoju — zwłaszcza
dla Elbląga i okolic.
— Kiedy tylko mogę, odwiedzam swoje rodzinne
strony. Uważnie śledzę bieżące wydarzenia dotyczące
naszej okolicy i wspólnie
z panem posłem Leonardem Krasulskim staram
się, aby Elbląg, Pasłęk,
oraz inne miejscowości
z zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego stały się wreszcie
beneﬁcjentami rozwoju.
Przekop Mierzei Wiślanej
ma w wymiarze gospodarczym ogromne znaczenie
dla całej Polski. To również
kwestia naszej suwerenności. Jest też znaczenie symboliczne, a wskazuje na to
choćby sama data oﬁcjalnego otwarcia kanału.

Z jednej strony inwestycja uniezależnia dostęp do
Zatoki Gdańskiej i Morza
Bałtyckiego od rosyjskiego
„widzimisię” — dotychczas
dostęp ten możliwy był jedynie przez Cieśninę Piławską. Kreml wielokrotnie wykorzystywał swoją
pozycję i bez racjonalnych
powodów uniemożliwiał
statkom pod nierosyjską
banderą dostęp do naszych
wód terytorialnych.
Otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zagwarantuje dostęp
do Zalewu Wiślanego nie
tylko polskim, ale również
sojuszniczym okrętom.
Prawo i Sprawiedliwość
od początku swojego istnienia było formacją, która
podkreślała, że agresywna
polityka Moskwy stanowi zagrożenie dla Polski.
Rosjanie w okrutny sposób potwierdzili i nadal
potwierdzają nasze obawy
swoją bezprawną agresją
na Ukrainę. Mówił o tym
już w 2008 roku świętej
pamięci prezydent Lech
Kaczyński w swoim przemówieniu w Tibilsi, które
okazało się dla późniejszych losów wschodniej
części Europy prorocze.
Data otwarcia przekopu jest symboliczna —
w rocznicę ataku Związku
Radzieckiego na Polskę
pokazujemy, że potraﬁmy
dbać o nasze bezpieczeństwo i nie jesteśmy skazani
na łaskę Rosjan.
Drugim celem realizowanym przez przekop jest
wzmocnienie naszej siły
ekonomicznej i odblokowanie potencjału regionu — otwarcie przekopu
Mierzei Wiślanej to wielka szansa dla gospodarki
regionu elbląskiego i całej Polski. Skróci się czas
przepływu między portami w Elblągu a Gdańskiem i Gdynią, zwiększy
się dostęp turystów do
Zalewu Wiślanego oraz
miejscowości nad nim
położonych, oraz otwar-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

te zostaną nowe kierunki
rynkowe dla produktów
z regionu. Oznacza to nowe
miejsca pracy i wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki. To także
olbrzymia szansa dla portu
elbląskiego.
— W Polsce mamy trzy
porty o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki
narodowej. To Szczecin-Świnoujście, Gdańsk
i Gdynia. Czy Elbląg może
stać się takim czwartym
portem?
— Jak najbardziej —
Prawo i Sprawiedliwość
od ponad dekady mówi,
że elbląski port powinien
stać się IV portem RP, czyli
podobnie jak trzy pozostałe, otrzymać status portu
o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej.
W 2019 roku w „Programie
rozwoju polskich portów
do 2030 roku” Rada Ministrów zwracała uwagę,
że port w Elblągu wyróżnia się potencjałem na tle
swoich odpowiedników
ze względu na rozwiniętą
funkcję przeładunkowo-składową, charakterystyczną dla portów o podstawowym znaczeniu dla
gospodarki narodowej.
Przekop Mierzei Wiślanej pozwoli uwolnić ten
potencjał — nadanie elbląskiemu portowi statusu, który sprawi, że stanie
się młodszym bratem portów Szczecin-Świnoujście,
Gdańsk i Gdynia wydaje
się zatem naturalną koleją
rzeczy, wynikającą z czynników obiektywnych.
Najważniejsze dla portu, miasta i regionu jest
to, żeby w Elblągu zostały
zrealizowane wszelkie niezbędne inwestycje, które
pozwolą na zagospodarowanie możliwości, które
otwiera przed miastem
przekop Mierzei Wiślanej.
— Trudno znaleźć w naszym regionie przeciwników przekopu. Niektórzy
martwią się jednak, że

Fot. MAP

Wiceminister
aktywów
państwowych
Andrzej Śliwka
urodził się
w Pasłęku,
od pokoleń
jest rodzinnie
związany
z Ziemią Elbląską.
W Elblągu
skończył I Liceum
Ogólnokształcące
i to tutaj
zamieszkał.
Dziś w związku
z pełnioną
funkcją większość
czasu spędza
w Warszawie, ale
czynnie działa
na rzecz rozwoju
swoich rodzinnych
stron.

Andrzej Śliwka – Wiceminister aktywów państwowych
tor wodny okaże się zbyt
płytki, a statki wielkotonażowe nie wpłyną do
Elbląga.
— Sam przekop umożliwi przejście statków o zanurzeniu do 4,5 m z Zatoki
Gdańskiej do Zalewu Wiślanego. Tory wodne na
całej długości po zakończeniu prac będą miały głębokość 5,0 m, a zakupiona
pogłębiarka będzie zapewniać stałą żeglowność. Wyjątek stanowią obiekty inżynierskie, takie jak śluza,
która jest na rzędnej 6,5 m,
co w przyszłości umożliwi
pogłębienie drogi wodnej
na całym odcinku do tej
głębokości. Inną sprawą
jest kwestia spornego odcinka 800-metrowego toru
wodnego, który powinien
zostać pogłębiony przez
podmiot zarządzający
portem, czyli Zarząd Portu
Morskiego Elbląg sp. z o.o.,
a na który włodarze Elbląga nie mają pieniędzy.
Stąd też nasza konkretna
propozycja 100 mln złotych na rozwój portu.
— Niedawno pojawił
się kolejny pomysł na
wzmocnienie elbląskiego
portu. Mamy na myśli
inwestycje w energety-

kę wiatrową na morzu,
w offshore, które mają
realizować spółki Skarbu
Państwa. Jak może skorzystać na tym Elbląg?
— Energetyka odnawialna jest ważną i ciągle rozwijającą się gałęzią polskiej
gospodarki — Polska inwestuje duże środki w odnawialne źródła energii,
a w 2020 roku osiągnęła
cel OZE na poziomie 16,13
proc. To efekt konsekwentnie realizowanej polityki
rządu w zakresie stabilnego
rozwoju tego sektora.
Intensywnie transformujemy sektor energetyczny
— stąd też szereg projektów spółek Skarbu Państwa związanych z energetyką wiatrową na morzu.
Elbląg może skorzystać
z tego trendu, stając się
hubem serwisowym dla
projektów offshore. Rozmawiałem już o tym wstępnie z prezesem PKN Orlen
Danielem Obajtkiem.
— Przekop to nasze okno
na świat, ale co pan powie
tym, którzy mimo wszystko kręcą na ten projekt
nosem?
— Żeby wyszli do ludzi.
Powinni posłuchać lokalnych mieszkańców i samo-

rządowców, którzy po prostu chcą, by nasz region się
rozwijał i żeby powstawały
w nim nowe miejsca pracy.
Wilcze prawo opozycji, aby
krytykować rząd, ale działania polegające na blokowaniu przekopu Mierzei
Wiślanej, a teraz blokowaniu zainwestowania przez
Skarb Państwa do 100 mln
złotych i budowy IV portu
RP w Elblągu to działanie
na szkodę naszego miasta
i całego regionu. To jest
niezrozumiałe.
— Kończy się pierwszy
etap projektu, ale trwa
jeszcze drugi, na który
składają się prace na
rzece Elbląg i budowa
mostu obrotowego w Nowakowie. Kiedy możemy
spodziewać się zakończenia drugiego etapu
inwestycji?
— Prace nad drugim
etapem inwestycji są prowadzone zgodnie z harmonogramem — obecnie
jesteśmy na półmetku ich
realizacji. Zgodnie z umową zawartą przez Urząd
Morski w Gdyni, wykonawca ma czas na zrealizowanie kontraktu do
kwietnia przyszłego roku.
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ŚWIĘTY GAJ:
TUTAJ ZGINĄŁ PATRON POLSKI

Podzielił majątek na
cztery części
Svatý Vojtech, czyli nasz
św. Wojciech urodził się
w Czechach. Pochodził
z możnego rodu i miał zostać rycerzem. Stąd i imię
„Woietech”, czyli „radość
wojów”. Zachorował jednak i rodzice postanowili, że jeżeli przeżyje, to
poświęcą go Bogu. I tak
się stało. Kiedy podrósł,
przez kilka lat uczył się na
księdza. Nie miał jeszcze
trzydziestki, kiedy został
biskupem Pragi. Wtedy cały majątek kościelny podzielił na 4 części:
pierwszą przeznaczył na

potrzeby kościoła i jego
ozdobę, drugą przekazał
kanonikom, trzecią rozdał
ubogim, czwartą zatrzymał dla siebie.
Nie dane mu jednak
było głosić Słowa Bożego
wśród rodaków. Pobożnemu biskupowi trudno było znaleźć wspólny
język z mieszkańcami
Pragi, którzy tkwili jeszcze mocno w pogańskich
przesądach. Na dodatek
jego ród wszedł w konﬂikt
z księciem Bolesławem II
Pobożnym.
Szalę przeważyło udzielenie przez przyszłego świętego schronienia kobiecie,
która zdradziła męża.
Zgodnie z ówczesnym
prawem żona, która popełniła cudzołóstwo, była
karana śmiercią przez
męża. Jedna z takich kobiet schroniła się w kościele. Azylu udzielił jej św.
Wojciech. Kiedy przyszedł
po nią mąż z towarzyszami, biskup próbował go
powstrzymać. Tłum go
obezwładnił. Kobietę wywleczono ze świątyni i ścięto na jego oczach.
Przyszły patron Polski
opuścił wtedy Pragę i już
nigdy do niej nie wrócił.
Udał się do Rzymu, potem
ruszył do Polski, gdzie jego
brat Sobiebor był wojem
u Chrobrego. Do Czech
zresztą nie chciał i nie miał
już po co wracać, bo większość jego rodziny wymordowano na rozkaz księcia.

Orężem miało być
Słowo Boże
Bolesław Chrobry chciał
go zatrzymać w Gnieźnie
i uczynić zwierzchnikiem
niezawisłej polskiej metropolii kościelnej. Stamtąd
miał też kierować nawracaniem pogańskich Prusów. Biskup miał jednak
inne plany. Chciał udać
się do Prusów z pokojową misją. I tak się stało.
Wojciech w towarzystwie
włoskiego mnicha Bene-
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dykta i przyrodniego brata Radzima Gaudentego
do ziemi Prusów popłynął
łodzią z Gdańska. Towarzyszyli mu wojowie Bolesława Chrobrego. Kiedy
wysadzili na brzegu misjonarzy, zawrócili. To miała
być bowiem pokojowa
misja, inna od typowych
w tamtych czasach. Orężem miało być bowiem
Słowo Boże, a nie miecz.
— Wojciech miał sercu
całkiem inny program
misyjny. Zamierzał iść
bez broni, bez osłony
zbrojnych. Sam i bezsilny,
w całkowitym oderwaniu
od przemocy i gwałtu. Do
wylania miał tylko własną krew — pisał Tadeusz
Żychniewicz w książeczce
„Święty Wojciech” (Warmińskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 1996).
Gdzie wylądowali misjonarze? Wiele wskazuje
na to, że dotarli na wyspę
u ujścia rzeki Dzierzgonki
do jeziora Drużno. W tamtych czasach Drużno było
zatoką Zalewu Wiślanego,
a Dzierzgonka sporą rzeką.
Misjonarze mogli wylądować w okolicy obecnej wsi
Bągart. Dzisiaj wieś leży
dobrych kilka kilometrów
od jeziora, wtedy jednak leżało nad Zalewem.
Spotkanie z Prusami na
wysepce było jednak mało
przyjazne. Któryś z nich
uderzył go wiosłem tak
mocno, że biskup upadł.
Na wiecu w osadzie misjonarz próbował wyjaśnić
cel, w jakim tutaj przybył.
— Przyczyną naszej podróży jest wasze zbawienie, abyście – porzuciwszy
głuche i nieme bałwany
– uznali Stwórcę waszego,
który jest jedynym Bogiem
i poza którym nie ma innego boga; abyście, wierząc
w imię Jego, mieli życie
i zasłużyli na zażywanie
w nagrodę niebiańskich
rozkoszy w wiecznych
przybytkach — mówił.
Prusów jednak nie przeko-

nał. Razem z towarzyszami
go odprawiono. To jednak
go nie zniechęciło.

Kościół w Świętym Gaju

Rozwścieczeni poganie
Kilka dni później, omijając tym razem wysepkę,
misjonarze przybili do
stałego lądu i poszli na
wschód. 23 kwietnia 997
roku, koło południa, wyszli
na polanę, gdzie Gaudenty
odprawił mszę świętą. Byli
głodni. Wojciech poszedł
poszukać czegoś do jedzenia w pobliskim lesie. Nie
był to jednak zwykły las,
ale Święty Las, miejsce
sakralne dla Prusów. Nie
wolno było tam ścinać
drzew, polować czy kosić
trawy. Ludzie nie mogli
nawet tam wchodzić bez
składania bogom ofiar.
I to za naruszenie jego
granic, zebranie grzybów
i roślin miał zapłacić głową
przyszły święty. Po posiłku
zmęczeni marszem misjonarze zasnęli.
— W końcu, gdy już
wszyscy spali, stanęli nad
nimi rozwścieczeni poganie, rzucili się na nich
z wściekłością i skrępowali ich. Z rozwścieczonej
zgrai wyskoczył zapalczywy Sicco i z całych sił,
wywijając ogromnym oszczepem, przebił na wskroś
jego serce. Będąc bowiem
kapłanem bożków i wodzem sprzysiężonego oddziału, z obowiązku niejako pierwszą zadał ranę.
Potem zbiegli się wszyscy
i wielokrotnie raniąc, nasycili swój gniew. Tryska
obficie purpurowy strumień, a po wyjęciu włóczni rozwiera się siedem
ogromnych ran. Zbiegli
się zewsząd z bronią barbarzyńcy, z nienasyconą
jeszcze wściekłością oderwali od ciała szlachetną
głowę i odcięli bezkrwiste
członki. Ciało pozostawili
na miejscu, głowę wbili na
pal i wychwalając swoją
zbrodnię, wrócili wszyscy
z wesołą wrzawą do swo-

fot. ih

— Zakwitł
szkarłatny kwiat
na ziemiach
czeskich, wielkich
rodziców większy
jeszcze syn, złote
jabłko wyrosło
na szlachetnych
gałęziach:
przyszedł na
świat chłopiec
o pięknej twarzy,
lecz piękniejszym
jeszcze duchu
imieniem
Wojciech,
a to imię
przetłumaczone
znaczy pociecha
wojska — tak
rozpoczyna
swoją opowieść
o św. Wojciechu
św. Bruno
z Kwerfurtu. Obaj
święci zginęli
z rąk Prusów.

ich siedzib — tak śmierć
św. Wojciecha opisano
w „Żywocie pierwszym św.
Wojciecha, biskupa praskiego i męczennika”, który
powstał nie później niż 5
lat po jego śmierci.
Ciało św. Wojciecha wykupił od Prusów Bolesław Chrobry. Misjonarza
pochowano w Gnieźnie
i kanonizowano już w 999
roku. W 1038 roku w czasie
najazdu jego rodaków na
Wielkopolskę Czesi zabrali część relikwii do siebie.
Dlatego czaszkę świętego
można do dzisiaj oglądać
w katedrze w Pradze.

Relikwie świętego
Wojciecha
Gdzie zatem zginął biskup Wojciech? Jak zaświadcza kronikarz, stało
się to w okolicach grodu
Cholinun. Wielu historyków uważa, że leżał on
w okolicy wsi Kwietniewo
koło Pasłęka. A przyszły
święty zginąć miał w kilka
kilometrów dalej, na terenie dzisiejszej wsi Święty

Gaj, położonej nieco ponad 20 kilometrów na
południe od Elbląga.
We wsi stoi kościół z 1865
roku zbudowany na fundamentach gotyckiej świątyni
z 1399 roku. W 1986 roku
ówczesny Prymas Polski
kard. Józef Glemp ustanowił tam sanktuarium.
— Mając na uwadze przedłożone racje historyczne
– kościołowi w miejscowości Święty Gaj przywracam, a jeżeli go nie miał
– nadaję tytuł Świętego
Wojciecha Biskupa i Męczennika — czytamy w dokumencie nadania tytułu.
W 1989 roku w ołtarzu
głównym kościoła umieszczono relikwie św. Wojciecha.
W domniemanym miejscu śmierci świętego zbudowano ołtarz polowy
i drogę krzyżową. Na tabliczkach poszczególnych
stacji znajdują się sceny
związane ze św. Wojciechem. Później we wsi powstał dom pielgrzyma.
IGOR HRYWNA
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Dostaliśmy szansę!

Samorząd 30-lecia
Polskiej Transformacji

Teraz wszystko zależy od naszej kreatywności i aktywności
Nasz region jest atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców i aktywnych
mieszkańców do zaprezentowania swojego potencjału, wizji i pomysłów
zarówno inwestycyjnych, jak i produkcyjno-usługowych.

DPS RANGÓRY DO SPRZEDAŻY!
Nieruchomość nad Zalewem Wiślanym jest przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Więcej informacji na temat sprzedawanej nieruchomości można
uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu
ul. Saperów 14A, pokój 211,
pod adresem mailowym: abakowski@powiat.elblag.pl
lub telefonicznie 512 254 518
(Materiał wideo dostępny na stronie internetowej Powiatu Elbląskiego)

powiat.elblag.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Wykorzystać lepiej
możliwości, czyli
udostępnianie lasu
na przykładzie
Nadleśnictwa
Elbląg z terenu
Regionalnej
Dyrekcji Lasów
Państwowych
w Gdańsku.

p Modernizację ścieżki
edukacyjnej w Kadynach. Zadanie ﬁnansowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego woj. Warmińsko –
Mazurskiego, w ramach
współpracy z Parkiem
Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz
środków własnych Nadleśnictwa Elbląg o łącznej wartość 1 400 tys. zł.
p Ścieżkę Joanny Chmielewskiej w Krynicy Morskiej. Zadanie we współpracy z Gminą Krynica
Morska oraz Nadleśnictwem Elbląg poprzez
udostępnienie gruntu.

Wieża widokowa na Górze Pirata
rowerową MTB w Kadynach o wartości nakładów 230 tys. zł.
p Wykonało drogę do wiaty turystycznej „Balga”
o wartości nakładów 154
tys. zł.
p Stworzyło punkt widokowy w Suchaczu o wartości nakładów 33 tys. zł.
p Stworzyło czatownię
do obserwacji ptaków

Fot. J. Piotrowski

Od momentu powstania
Leśnego Kompleksu Promocyjnego w 2011 r., w skutek realizacji wspomnianych zasad dotyczących
koncepcji, Nadleśnictwo
Elbląg wspólnie z samorządami zrealizowało:
p Budowę trasy rowerowej
„R-10” o długości 53 km
wzdłuż Mierzei Wiślanej
w ramach Pomorskich
Tras Rowerowych. Zadanie współﬁnansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego woj.
Pomorskiego, środków własnych Gminy
Stegna, Sztutowo, Krynica Morska oraz Lasów
Państwowych (Fundusz
Leśny) o łącznej wartości
23 500 tys. zł.
p Budowę trasy rowerowej
„Green Velo” o długości
44 km. Zadanie ﬁnansowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego
woj. Warmińsko – Mazurskiego we współpracy
z Nadleśnictwem Elbląg
poprzez udostępnienie gruntów, usunięcie
niebezpiecznych drzew
oraz przebudowę infrastruktury drogowej
(most). Wartość inwestycji wyniosła 365
tys. zł. Projekt powstał
w partnerstwie z Gminami Tolkmicko, Miasto
Elbląg oraz Frombork.

MATERIAŁ PARTNERSKI 4522OTBA-C-K
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z branżą turystyczną i dochody miejscowej ludności. Rozwijanie pożądanych
rynkowo form turystyki
oraz nowych produktów
turystycznych ukształtuje
wizerunek regionu jako
przyjaznego turystom, liczącego się w polskiej branży turystycznej.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdań-

p „Leśne” przystanki autobusowe zarówno na Mierzei, jak i na Wysoczyźnie
Elbląskiej w partnerstwie
z Gminami Sztutowo
i Tolkmicko.
Ponadto w ramach współpracy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej wydano mapę atrakcji
turystycznych Wysoczyzny
Elbląskiej oraz stworzono
aplikację mobilną „Kraina Buka”.
Realizacja wspólnych
przedsięwzięć z samorządami daje możliwość
pozyskiwania środków
zewnętrznych z różnych źródeł. Otwiera to możliwość
korzystania ze środków często niedostępnych dla indywidualnych podmiotów.
W tym samym czasie Nadleśnictwo Elbląg zrealizowało poniższe zadania:
p Budowę 10 miejsc postoju pojazdów w ramach Programu Aktywne Udostępnianie Lasu
o wartości nakładów 550
tys. zł.
p Powstanie ścieżki edukacyjnej z wieżą widokową
na Górze Pirata (przy
wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia
Drapolicz) o wartości
nakładów 410 tys. zł.
p Wytyczyło oraz odcinkowo utwardziło trasę

Fot. A. Rostkowski

Kanał żeglugowy przez
Mierzeję Wiślaną poza innymi licznymi aspektami to
szansa na rozwój turystyki
regionu oraz wykorzystanie funkcjonujących już
produktów turystycznych,
takich jak Pętla Żuławska.
Zmiany demograficzne
i społeczne, takie jak wzrost
liczby mieszkańców miast,
wzrost długości życia oraz
świadomości „zdrowotnej”
społeczeństwa wyznaczają
nowe standardy i kierunki
udostępniania lasu. Tereny leśne mają stanowić
obszar, gdzie realizowane
będą aktywne formy wypoczynku, rekreacji oraz
turystyki kwalifikowanej,
w szczególności fotograﬁi
przyrodniczej, obserwacji
ptaków (birdwatching), turystyki rowerowo-górskiej,
narciarstwa biegowego, jeździectwa, biegów na orientację (orienteering) oraz
„Nordic walking”.
Wychodząc naprzeciw tym
wyzwaniom, Nadleśnictwo
Elbląg opracowało koncepcję zagospodarowania
rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego
Kompleksu Promocyjnego
Lasy Elbląsko-Żuławskie,
uwzględniającą program
rozwoju turystyki, m. in.
w powiązaniu z powstaniem kanału żeglugowego
Mierzei Wiślanej.
Celem opracowania wspomnianej koncepcji było
uporządkowanie i standaryzacja niejednolitej infrastruktury turystycznej na
linii las - obszary nieleśne
w celu osiągnięcia spójności
przestrzennej ale także koordynacja działań w aspekcie bezpieczeństwa, estetyki
oraz obowiązującego prawa.
Tym samym stworzono model zarządzania rozwojem
turystyki na obszarze LKP.
Jednocześnie opracowano
wytyczne dla dokumentów
z zakresu planowania przestrzennego.

Zasady udostępniania
gruntów Skarbu Państwa
będących w zarządzie Lasów
Państwowych do lokalizacji urządzeń turystycznych
umożliwiają współpracę
przy tworzeniu infrastruktury turystycznej. Dzięki
tym zasadom możliwe jest
podpisanie porozumień
pomiędzy nadleśnictwem
a jednostkami samorządu
terytorialnego. W myśl tych
porozumień nadleśnictwo
bezumownie udostępnia grunt na czas trwania
projektu, po którym infrastruktura turystyczna może
przejść na własność Lasów
Państwowych.

Fot. T. Baraniecki

NADLEŚNICTWO ELBLĄG

Trasa rowerowa R-10
i zwierząt w Leśnictwie
Krynica Morska o wartości nakładów 19 tys. zł.
p Wykonało remont wiaty
turystycznej „Parasol”
w Elbląskiej Bażantarni
o wartości nakładów 16
tys. zł.
Ścisła i trwała współpraca z władzami miast oraz
miejscowości sąsiadujących
z gruntami Lasów Państwowych jest niezbędna do
zachowania kompromisu
i równowagi pomiędzy gospodarczą działalnością
nadleśnictwa, a potrzebami społecznymi.
Mamy nadzieję, że dzięki
tym działaniom turystyka
będzie generować zwiększone przychody budżetów
samorządowych, zwłaszcza gminnych, a także zyski
podmiotów związanych

sku koordynuje realizację
podobnych zadań w szerszym zakresie. Inwestycje są
realizowane między innymi
na terenie całego pasa nadmorskiego (Mierzeja Wiślana – Wyspa Sobieszewska
– Półwysep Helski – Białogóra – Łeba), stanowiącego tereny nadleśnictw:
Elbląg, Gdańsk, Wejherowo, Choczewo, Lębork, poprzez
tworzenie
licznych
ośrodk ó w
o r a z
ścieżek
edukacyjnych,
ścieżek
rowerowych, miejsc
postoju pojazdów i kamperów

(w Białogórze – Nadleśnictwo Choczewo), platform
widokowych, wiat spoczynkowych z ławostołami, dróg
leśnych udostępnionych
do ruchu publicznego oraz
utwardzonych przejść-kładek na plażę. Wspomniane
inwestycje były realizowane przez LP na przestrzeni
ostatnich kilku lat, a ich
łączna wartość wyniosła
ok. 10 mln zł. Stworzona
infrastruktura turystyczna
wymaga bieżącego monitoringu, konserwacji oraz
planowania nakładów na
jej dalsze utrzymanie.
Należy również wspomnieć, że nadleśnictwa
z terenu RDLP w Gdańsku
przekazują duże środki ﬁnansowe na utrzymanie samorządowej infrastruktury
drogowej. Na przestrzeni
ostatnich 5 lat przeznaczono
na ten cel ok. 6,5 mln zł, co
umożliwiło przebudowę lub
remont istniejących dróg
gminnych oraz powiatowych o łącznej długości ok.
66 km.
Lasy Państwowe, realizując wspomniane projekty
poprzez wniesione wkłady rzeczowo-finansowe
na rzecz współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego,
przyczyniają się
do budowania
wspóln y c h
korzyści,
których
beneficjentem jest społeczeństwo.
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WRACAMY DO MORZA
BAŁTYCKIEGO
Kiedy tutejsze
ziemie były
zaludniane,
przejście
przez Mierzeję
Wiślaną istniało,
widać je na
średniowiecznych
mapach — mówi
Magdalena
Dalman.
Burmistrzyni
miasta i gminy
Tolkmicko
przyznaje, że
dzięki nowej
drodze wodnej
łączącej Zalew
Wiślany z Zatoką
Gdańską nasze
okno na świat
znów się otwiera.
— Co sprawia, że
Tolkmicko jest miasteczkiem wyjątkowym, które zasługuje
na uwagę?
— Po pierwsze położenie
— to urocze miasteczko
nad Zalewem Wiślanym
otoczone jest malowniczymi wzgórzami Wysoczyzny
Elbląskiej — podobnie
jak cała gmina, ponieważ
część naszych wsi leży tuż
nad Zalewem, a część na
wzgórzach Wysoczyzny.
Wyróżniamy się przepięknym krajobrazem —
osoby, które przyjeżdżają
do nas po raz pierwszy,
mówią, że tutejsze widoki
są naprawdę niezwykłe.
W związku z naszym
położeniem możemy
pochwalić się walorami
przyrodniczymi i występowaniem roślin i zwierząt, które nawet w samej
Polsce są dość rzadkie.
Warunki klimatyczne
sprawiają, że jest u nas
trochę chłodniej, na naszych terenach są jednak
cieplejsze enklawy — i tak
w Tolkmicku uprawiane
są brzoskwinie, a w Białej
Leśniczówce w Kadynach
— winorośle.
Nasze tereny mają ciekawą historię, która pozostawiła swoje ślady zarówno

— Pomocny w rozwoju
potencjałów Tolkmicka
i całej gminy może okazać się dostęp do Morza
Bałtyckiego.

Magdalena Dalman, burmistrzyni miasta
i gminy Tolkmicko
w krajobrazie, jak i zabudowie. Pamiątki pozostawione przez poprzednich
mieszkańców odnajdujemy do dziś — są to obiekty częściowo przebadane
lub dopiero rozpoznane.
Mamy na przykład Wały
Tolkmita — pozostałości
staropruskiego grodziska
położone zaraz za Tolkmickiem, na wzgórzach Wysoczyzny Elbląskiej. Jest
też Święty Kamień leżący
w wodach Zalewu Wiślanego, który poświęcony był
staropruskiemu bóstwu
płodności i urodzaju.
Spoglądając w kierunku wody, nie sposób nie
wspomnieć o walorach
samego Zalewu Wiślanego — gmina Tolkmicko
posiada na swoim terenie
całe kilometry wybrzeża
Zalewu — znajdziemy tu
urządzone plaże — takie
jak w Suchaczu, Kadynach i Tolkmicku, ale też
szczególnie urokliwe dzikie
plaże, a wokół nich trzcinowiska i lasy.
Akwen Zalewu jest szczególnie interesujący dla

miłośników żeglarstwa
i sportów wodnych. Mamy
tutaj niewielką głębokość
na dość dużym obszarze
— może to być czasami
kłopotem dla żeglarzy, ale
dla osób uprawiających
np. surfing, windsurfing
czy kitesurﬁng stanowi to
okoliczność sprzyjającą
— podobnie jak wietrzne
dni, których mamy w ciągu
roku całkiem sporo.
Wkrótce ruszymy z budową nowej mariny w porcie
w Tolkmicku. Jeżeli chodzi o przystanie — na całym południowym brzegu
Zalewu Wiślanego jest
potencjał na utworzenie
kilkunastu. W tej chwili na
terenie gminy Tolkmicko
funkcjonują te w Suchaczu, Nadbrzeżu i Kamionku Wielkim. Mogłyby powstać kolejne na bazie tych
historycznych, które przed
wojną służyły głównie cegielniom nadzalewowym.
Wówczas mielibyśmy cały
kompleks przystani historycznych, które znacznie
uatrakcyjniłyby pływanie
po Zalewie Wiślanym.

— Kiedy tutejsze ziemie
były zaludniane, przejście
przez Mierzeję Wiślaną
istniało, widać je na średniowiecznych mapach. Tą
drogą przypływali pierwsi osadnicy tych terenów,
mówiąc najogólniej —
Skandynawowie — m.in.
ci, którzy założyli osadę
Truso. Połączenie z Bałtykiem miało nie tylko charakter handlowy, ale przede wszystkim kulturowy.
Znajdowaliśmy się w obszarze Morza Bałtyckiego
i teraz do Morza Bałtyckiego powracamy — liczymy
na odtworzenie kontaktów
z krajami nadbałtyckimi,
ale też z polskim Wybrzeżem, Zatoką Gdańską i innymi portami.
Przekop Mierzei znacznie skróci podróż drogą
wodną — a tak właściwie
to dopiero ją umożliwi,
bo do tej pory rzadko kto
decydował się na podróż
przez Cieśninę Piławską
i stawianie czoła różnym
przeszkodom. Teraz, pływając po naszym polskim
terytorium, poczujemy
dopiero prawdziwą niezależność.
Liczymy na rozwój turystyki wodnej, ale nie tylko,
chociaż to właśnie turystyka będzie naszym kołem
napędowym i motywacją
do dalszego rozwoju. Rozwój turystyki przełoży się
za to na aktywizację naszej społeczności. Bo nie
kto inny, jak właśnie lokalna społeczność musi tę
przestrzeń usługową zagospodarować — to pole dla
różnego rodzaju działalności gospodarczych — od
obsługi żeglarstwa, przez
szkutnictwo, po zimowanie jachtów i czarter jednostek pływających. Stale
obserwujemy nowe trendy
w turystyce i staramy się do
nich dostosowywać.
Na agresywny, ingerujący w naturę przemysł
nie ma na terenie gminy
Tolkmicko miejsca — nie
chcemy zaburzać charakteru naszego miasteczka
i otaczających nas wsi —
nadal chcemy być miejscem, w którym i miło się
mieszka, i miło wypoczywa.

— Te chęci doskonale
odzwierciedlają plany,
których Tolkmicko ma
sporo.
— Dokładnie. Przystępujemy do opracowania
koncepcji inwestycyjno-urbanistyczno-architektonicznej dla całego miasteczka. Chcemy stworzyć
wizję Tolkmicka przyszłości, w której zachowa swój
małomiasteczkowy charakter, ale jednocześnie będzie
jeszcze bardziej atrakcyjne
dla przyjezdnych. Naszym
celem jest rozwinięcie tych
obszarów miasta i gminy,
w których połączone zostaną potrzeby turystów
i mieszkańców.
Opracowaliśmy już strategię rozwoju portu i przystani w Suchaczu — będzie
to port turystyczno-rybacki
z dużym zapleczem hotelowym. Według planów na
terenie portu ma powstać
kompleks hotelowy, a inwestor deklaruje, że obiekty sportowe i rekreacyjne,
które się w nim znajdą,
będą otwarte nie tylko dla
gości hotelowych, ale też
dla mieszkańców i turystów niebędących gośćmi
hotelu. Stworzy się więc
sfera rekreacyjno-sportowa, która wzbogaci ofertę
całego miasteczka.
Jako gmina przystępujemy też — jak już wspominałam — do budowy nowej
mariny w porcie w Tolkmicku. Udało nam się pozyskać środki z Rządowego
Programu Inwestycji Strategicznych i liczymy na to,
że powstanie miejsce dla
60 jednostek pływających.
Zagospodarujemy też teren dawnego bosmanatu,
a budynek, w którym przed
wojną działała karczma,
zaadaptujemy na potrzeby
zaplecza dla żeglarzy.
Mamy też plany na dalszą przyszłość. Chcielibyśmy otoczyć Tolkmicko
bulwarem spacerowym
z wydzieloną częścią dla
osób poruszających się na
rowerach, hulajnogach czy
rolkach. Bulwary przebiegałyby wzdłuż dawnych
murów miejskich, tworząc
łuk wychodzący od Zalewu
i kończący się w parku miejskim, czyli bezpośrednio
przy plaży.
Myślimy też o stworzeniu
deptaku dla pieszych i budowie promenady nadzale-

wowej, która biegłaby przez
Kamionek Wielki, Suchacz
i Kadyny do Tolkmicka —
to jednak kosztowne projekty, które jeszcze — choć
mam nadzieję, ze nie na
długo — pozostają w sferze marzeń.

— Poza planami są też
działania.
— Oczywiście — to między innymi nowa remiza
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodziu. Wsparcie
dla strażaków przekłada
się na szybkość ich reakcji
i bezpieczeństwo zarówno
mieszkańców, jak i turystów.
Otwieramy też Centrum
Integracji Lokalnej w Łęczu
— miejscowości położonej
na Wysoczyźnie Elbląskiej,
z której można podziwiać
nasze najbardziej spektakularne widoki. Myślę, że
efekty aktywizacji i owoce kreatywnych działań
mieszkańców będą mogli
wkrótce podziwiać i nabywać turyści.
Przebudowujemy też zabytkową willę w Tolkmicku
na potrzeby ośrodka zdrowia. Przestrzeń na piętrze
budynku będzie przeznaczona na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
Wciąż remontujemy nasze drogi i dbamy o czystość naszych wód, mając
w najbliższych planach
modernizację oczyszczalni ścieków i budowę nowej studni.
Stworzyliśmy Lokalną Organizację Turystyczną, która mieści się w Tolkmicku,
skupia władze gminy i różnego rodzaju podmioty we
wspólnym celu — pozyskiwanie środków finansowych na rozwój i wsparcie
lokalnej turystyki.
Podsumowując — miasto
i gmina Tolkmicko to przepiękne krajobrazy, przyroda, ład architektoniczny
i sielski małomiasteczkowy charakter. To wszystko
w połączeniu z odpowiednimi działaniami i szansami, które oferuje nowa
droga łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,
daje nam szerokie pole do
rozwoju i możliwość do
goszczenia na naszych terenach kolejnych turystów,
których już serdecznie zapraszamy.
MATERIAŁ PARTNERSKI 24522see1-A
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WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Gustaw Marek Brzezin

PATRZĄ W PRZYSZŁOŚĆ
Z OPTYMIZMEM

Magdalena Dalman
burmistrzyni miasta
i gminy Tolkmicko:
Spodziewamy się przede
wszystkim zwiększonego
ruchu jednostek pływają-

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

cych, turystycznych. Mamy
przystanie turystyczno-rybackie. Do przyjęcia tych
turystów przygotowujemy
się m.in. inwestycyjnie
— na przykład poprzez budowę mariny w Tolkmicku.
Jedna już istnieje, ta nowa
ma być znacznie większa.
Mamy także plany na rozbudowę przystani w Suchaczu, ale na tę inwestycję
jeszcze nie mamy źródła
ﬁnansowania.
Otwarcie kanału przyciągnie zapewne wodniaków, którzy pływają po
Zatoce Gdańskiej, ale także
Tolkmicko może się stać
bazą wypadową na Bałtyk
i do portów trójmiejskich.
Myślę, że powstaną u nas
połączenia żeglugowe właśnie z Pomorzem. Przekop
stwarza nową drogę, a co za
tym idzie, udostępni Zalew
Wiślany dla żeglarzy, którzy
tych wód jeszcze nie znają.
Tworzą się nowe, atrakcyjne
możliwości do pływania.
Ważne jest to, że przy okazji tej inwestycji zaczęło się
mówić już nie tylko lokalnie,
ale w całej Polsce o miejscowościach położonych
nad Zalewem Wiślanym.
Ludzie odkryli, że istnieje

byłoby udrożnienie rzeki
Pasłęki. To by się wiązało
m.in. z jej pogłębieniem
i oczyszczeniem. Zależy
nam też na uruchomieniu
mostu w Nowej Pasłęce,
co umożliwi jednostkom
przypłynięcie do Braniewa.
A więc na tę chwilę szansy
z przekopu Mierzei Wiślanej
upatrujemy jedynie w turystyce. Zwrócić także uwagę
trzeba na to, że jedną z idei
przekopu było bezpieczeństwo i swoboda działania
polskich służb na Zalewie
Wiślanym i Bałtyku.

takie miejsce w naszym kraju. To dobrze widać u nas,
w Tolkmicku. Zwiększyło
się zainteresowanie przedsiębiorców m.in. gruntami,
którzy chcieliby inwestować
w turystyczne lub okołoturystyczne usługi różnego
rodzaju. Potencjalni inwestorzy powoli starają się
zabezpieczyć sobie teren
do działania. To oczywiście
pozytywnie wpłynie na rozwój całej gminy.

Fot. archiwum prywatne

Otwarcie kanału przez
Mierzeję Wiślaną zapewne będzie się wiązało ze
wzmożonym ruchem turystycznym. Na efekty
gospodarcze nie ma co na
razie liczyć, bo póki co tory
wodne nie są dostosowane.
Liczymy więc głównie na
większą ilość gości przypływających na jachtach,
ale jednocześnie na to, że za
tą inwestycją ruszą budowy
marin, między innymi we
Fromborku. U nas rozpoczęła się przebudowa portu rybackiego, to inwestycja
rzędu około 20 milionów
złotych i zostanie zakończona w przyszłym roku, więc
w jakiś sposób łączy się ona
z przekopem Mierzei Wiślanej. To inwestycja zaplanowana przez Urząd Morski.
Jeśli chodzi o turystykę, to
mam nadzieję, że zwiększy
się baza usługowa. Jedno
jest pewne — będzie to impuls do rozwoju regionu.
Zwłaszcza że powstający
kanał już jest atrakcją turystyczną. To jedyna tego
typu budowla w Polsce.
Ale na efekty będzie trze-

Fot. Patryk Kosmider - stock.adobe.com

Zbigniew Pietkiewicz,
burmistrz Fromborka:

Fot. archiwum prywatne

ba poczekać, patrzymy
w przyszłość z dużym optymizmem.
Warto zaznaczyć, że przed
nami rok związany 550.
rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. To w połączeniu z otwarciem drogi
wodnej na Zalew Wiślany
także przyciągnie zapewne
większe grono turystów.
Przecież Mikołaj Kopernik nie jest tylko Torunia,
ale w głównej mierze także
nasz — Fromborka.

Fot. archiwum prywatne

Fot. archiwum prywatne

Przede wszystkim turystyka, a także rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej — na to mają nadzieję
samorządowcy z rejonu Zalewu Wiślanego po otwarciu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Ważną kwestią jest
także bezpieczeństwo przy granicy kraju.

Tomasz Sielicki,
burmistrz Braniewa:
Do Braniewa z Zalewu
Wiślanego prowadzi rzeka
Pasłęka. Nasze oczekiwania są więc bardzo wystudzone, bo kolejnym, myślę,
że nieodzownym elementem symbiozy żeglarskiej,

Jakub Bornus,
wójt gminy Braniewo:
Na pewno liczymy na rozwój wodniactwa. Liczymy,
że przekop będzie stymula-

torem ruchu turystycznego.
Mamy marinę, chcemy ją
rozwijać, chcemy rozbudowywać zaplecze o część
dla dzieci, na szkolenia.
Mamy nadzieję, że Zalew
Wiślany troszkę odżyje.
Wiadomo, u nas jest o wiele
mniej jednostek w porównaniu z Mazurami. A mało
jednostek to przecież mało
turystów. Liczymy, że jak
kanał zostanie ostatecznie
otwarty, to nastąpi utrzymywanie na bieżąco torów
wodnych, czego brak był
często przeszkodą choćby
dla rybaków.
Jak do tej pory turyści
odwiedzali Mierzeję, by
zobaczyć, jak postępuje inwestycja na przekopie. My
mamy porty na południu
Zalewu, więc w tym roku
jakiegoś większego wzrostu ruchu turystycznego
nie zauważyłem. Ale mamy
nadzieję, że to się zmieni.
Mamy bardzo urokliwy
port na Zalewie Wiślanym,
dosłownie kawałeczek od
granicy kraju, mamy wiele przyrodniczych atrakcji
— można powiedzieć, że to
jest trochę teren dziewiczy na Warmii. To sprzyja
turystom, których może
nie będzie zbyt dużo, ale
których stać na łódkę, na
jacht, by przypłynąć do nas
i podziwiać nasze walory
przyrodnicze. Mamy wiele terenów ochronnych,
a więc u nas na przykład
nie powstaną wiatraki. Nie
chcielibyśmy także stać się
drugą Krynicą Morską, nie
o to nam chodzi. Chcemy
oferować ciszę i spokój.
ŁUKASZ RAZOWSKI
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FINANSOWANIE
PRZEDSIĘBIORSTW
I ROZWÓJ INNOWACJI

ARP S.A. proponuje
przedsiębiorcom różne
instrumenty wsparcia ﬁnansowego w postaci m.in.
pożyczek krótkoterminowych, długoterminowych,
leasingu oraz faktoringu.
Na rzecz przeciwdziałania
negatywnym skutkom kry-

dzięki czemu może odegrać
istotną rolę w budowaniu
przewagi konkurencyjnej ﬁrmy.

Specjalne Strefy
Ekonomiczne

Fot. industrieblick – stock.adobe.com

Agencja Rozwoju
Przemysłu od
ponad 30 lat
pomaga polskim
przedsiębiorcom
w bardzo szerokim
zakresie: wspiera
inwestycje, udziela
ﬁnansowania czy
restrukturyzuje
przedsiębiorstwa.
Inwestuje również
w innowacje
m.in. w sektorach
kosmicznym czy
odnawialnych
źródeł energii. Od
wielu lat bierze
udział
w przekształceniu
energetycznym
Polski, inwestując
w źródła energii
przyszłości. Buduje
sektor zielonej
energii wodorowej
dla transportu czy
energii wiatrowej.
Działalność
Agencji Rozwoju
Przemysłu wpływa
także pozytywnie
na aktywizację
potencjału średnich
miast oraz na
przyciąganie
do Polski
zagranicznych
inwestycji.

zysu pandemii COVID-19
działa Tarcza Antykryzysowa, w ramach której małe,
średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się
o ﬁnansowanie dłużne na
komercyjnych warunkach
w postaci pożyczek oraz
wsparcie w formie leasingu.
W ramach walki z inﬂacją
ARP S.A. oferuje Pożyczkę
Antyinﬂacyjną z gwarancją
EFG, która jest skierowana dla przedsiębiorców
z sektora MŚP. Wsparcie
udzielane jest w formule
obrotowej przeznaczonej
na ﬁnansowanie działalności bieżącej (ﬁnansowanie
zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu)
oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na
ﬁnansowanie dokończenia
realizowanych inwestycji
(finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji).
Pożyczka obrotowa to kolejne narzędzie wsparcia
przeznaczone dla sektora
MŚP oraz dużych przedsiębiorców. Pożyczka przeznaczona jest na ﬁnansowanie
kapitału obrotowego, gdzie
minimalna kwota udzielanej pożyczki to 0,8 mln
zł. Dla przedsiębiorców
planujących bądź realizujących inwestycje, ARP
S.A. przygotowała pożyczkę inwestycyjną. Zasady
udzielenia takiego wsparcia
są bardzo przejrzyste, a za
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pomocą parametryzatora
również proste i szybkie do
wyliczenia. Przedsiębiorcy
mogą również skorzystać
z dostępnej oferty ﬁnansowania w postaci faktoringu.
Oferowany przez ARP S.A.
faktoring łączy dwa ważne
elementy: szybki dostęp
do środków ﬁnansowych,
które firma może przeznaczyć na rozwój swojej
działalności, oraz przejęcie ryzyka braku płatności
od kontrahentów objętych
usługą faktoringu. Odpowiedzią na potrzeby ﬁrm,
które znalazły się w trudnej
sytuacji ekonomicznej i wymagają wsparcia w procesie
zmian jest Polityka Nowej
Szansy. Program ratuje
przedsiębiorstwa w trudnej
sytuacji ekonomicznej, oferując ﬁnansowanie, pomoc
na restrukturyzację czy
tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.
Przedsiębiorcy potrzebujący wsparcia na zakup
specjalistycznego sprzętu
niezbędnego do dalszego
rozwoju ﬁrmy mogą skorzystać z leasingu maszyn
i urządzeń oferowanego
przez ARP Leasing. Leasing
to idealna propozycja dla
małych i średnich przedsiębiorstw, poszukujących
innowacyjnych rozwiązań
ﬁnansowych oraz profesjonalnego doradztwa. Jest to
alternatywny i elastyczny sposób finansowania,

Agencja Rozwoju Przemysłu już od 27 lat rozwija
Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). To dla ﬁrm
atrakcyjne tereny do inwestycji na preferencyjnych
warunkach. ARP S.A. zapewnia zaplecze, walory
inwestycyjne oraz rozwój
więzi kooperacyjnych
w streﬁe, jej bezpośrednim
otoczeniu i w regionie, we
współpracy z samorządami
lokalnymi. Dziś mamy do
czynienia z obejmującą cały
kraj Polską Strefą Inwestycji, gdzie SSE pozwoliły
odbudować wiele regionów,
zahamować wzrost bezrobocia i utworzyć dziesiątki
tysięcy nowych miejsc pracy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. skutecznie przyciąga polskich i zagranicznych
inwestorów do zarządzanych przez siebie Specjalnych Stref Ekonomicznych, na terenach których
działają Parki Przemysłowe
ARP: EURO-PARK Mielec, EURO-PARK Wisłosan
i EURO-PARK Kobierzyce.
Główną zachęta do inwestowania na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych jest pomoc publiczna
w formie zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE. ARP S.A.
posiada duże doświadczenie
w kompleksowej obsłudze
inwestorów. Podstawowe
możliwości inwestycyjne oferowane przez ARP
S.A. to greenﬁeld – dobrze
skomunikowane i uzbrojone tereny pod inwestycje,
brownﬁeld – gotowe hale
produkcyjno-magazynowe
do sprzedaży, wynajmu,

dzierżawy bądź leasingu,
build-to-suit – budowa
wielkopowierzchniowych
obiektów według potrzeb
inwestora. ARP S.A. może
się pochwalić sporą liczbą
wybudowanych obiektów
wielkopowierzchniowych
dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.
Do 2026 roku Specjalne
Strefy Ekonomiczne będą
działały równolegle z nowym programem „Polska
Strefa Inwestycji”, którego założenia opierają się
na ustawie o wspieraniu
nowych inwestycji. Polska Strefa Inwestycji to
program rządowy, dzięki
któremu inwestorzy mogą
uzyskać ulgę podatkową
w dowolnej lokalizacji na
terenie Polski. Na szczególne wsparcie mogą liczyć
przedsiębiorstwa, które
przyczyniają się do wzrostu
innowacyjności polskiej gospodarki.

MATERIAŁ PARTNERSKI 15422OTBS-A-K
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Otwarcie kanału
przez Mierzeję
Wiślaną to
historyczny dzień
dla Elbląga.
Szansa na
rozwój miasta
i elbląskiego
portu. Czy
inwestycja warta
dwa miliardy
złotych będzie
miała też wpływ
na cały region?
O to zapytaliśmy
przedstawicieli
organizacji
przedsiębiorców
i turystycznych.

Fot. Zbigniew Woźniak

fot. Przemysław Getka

fot. archiwum prywatne

tycznie dzisiaj jest martwym akwenem, gdy idzie
o jakieś szersze aktywności
społeczno-gospodarcze.
Tu oczywiście głównie
chodzi o turystykę, ale
pojawia się możliwość
uruchomienia nowych
kanałów transportowych
przez Elbląg. Uważam, że
inicjatywa jest bardzo dobra, pozytywnie przełoży
się na gospodarkę w północnej części naszego województwa. Bo przecież
nie będzie miała bezpośredniego wpływu na Ełk,
ale to szansa, żeby takie
ośrodki jak Frombork czy
Braniewo nabrały wiatru
w żagle. Na tę inwestycję
trzeba patrzeć też w perspektywie wielu, wielu lat.
Przyniesie efekty za 20,
30, czy nawet 100 lat, nie
wspominając już o kwestiach militarnych i naszej
niezależności od Rosji,
jaką daje przekop przez
Mierzeję Wiślaną – ale to
jest chyba dla wszystkich
oczywiste.

po pogłębieniu toru wodnego przez Zalew Wiślany
do portu w Elblągu mają
zawijać dużo większe statki. Trudno powiedzieć, jak
przełoży się to na lokalną
gospodarkę, bo w obecnych
czasach prognozy szybko
mogą się zdeaktualizować,
ale ewentualne korzyści,
choćby turystyczne, nie pojawią się jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki. To
wymaga promocji, odpowiedniej oferty i infrastruktury. To przyszłość, a dziś
przedsiębiorcy z dużym
niepokojem patrzą w przyszłość, bo sytuacja na rynku
jest bardzo trudna. Wiele
ﬁrm w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii wręcz walczy o przeżycie,
a niektóre już zwalniają pracowników.
Jednak na tę inwestycję,
na przekop, trzeba też spojrzeć pod kątem politycznym, bo otwarcie kanału
umożliwi swobodną żeglugę
z Zatoki Gdańskiej na Zalew
Wiślany. Do tej pory żegluga
odbywała się przez Cieśninę
Pilawską, którą kontrolują
Rosjanie.

Jezior Mazurskich pojawią
się nowe możliwości żeglugowe, turystyczne. Niewątpliwie powstaną hotele,
infrastruktura turystyczna
nad Zalewem Wiślanym,
która do tej pory była trochę
zaniedbana, co spowoduje,
że wprost proporcjonalnie
wzrośnie PKB naszego regionu, bo też otworzą się
nowe firmy. Skorzystają
na tym wszyscy. Koszt inwestycji jest duży, ale na tę
inwestycję trzeba patrzeć
w perspektywie pokoleń,
a nie roku czy dziesięciu lat.
Kanał będzie miał wpływ na
wzrost gospodarczy naszego regionu przez dziesiątki lat. Nas już nie będzie
na świecie, a kanał będzie
stymulował rozwój gospodarki. Jest jeszcze kwestia
obronności. Podejrzewam,
że tu też można się spodziewać inwestycji wojskowych,
które także mają pozytywny
wpływ na gospodarkę, co
widać choćby w Orzyszu.
Naprawdę nie widzę żadnych minusów, jeśli chodzi
o tę inwestycję – będzie wyłącznie pozytywnie oddziaływała na rozwój gospodarczy naszego regionu.

— Na tę inwestycję trzeba
spojrzeć szerzej. Na pewno
przekop zapewni szerszy
dostęp do portu w Elblągu,
znacznie skrócą się tzw.
ciągi logistyczne. Droga
z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany będzie krótsza,
poprawi się dostępność do
elbląskiego portu – to raz,
a dwa – skorzysta też turystyka. Obok szlaku Wielkich

Wiesław Łubiński, prezes
Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców Warmii
i Mazur
— Każda inwestycja jest
cenna, tym bardziej kiedy
dotyka naszego regionu.
A tak przecież będzie w przypadku przekopu przez Mierzeję Wiślaną, bo przecież

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Krzysztof Kamiński,
prezes Stowarzyszenia
Wspierania Przedsiębiorczości na Warmii, Mazurach i Powiślu INCEPTUM
— Przede wszystkim
jest to uruchomienie potencjału i gospodarczego
i turystycznego Zalewu
Wiślanego, który prak-

fot. Patryk Kosmider - stock.adobe.com

Marcin Burza, prezes
Warmińsko-Mazurskiego
Klubu Biznesu

Fot. Zbigniew Woźniak

TO INWESTYCJA NIE NA ROK,
ALE NA POKOLENIA

Jarosław Klimczak,
prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej
w Olsztynie
— Wszystko jest przed
nami. A tu wiele zależy od
tego, czy pojawią się ciekawe projekty związane z nowymi możliwościami, jakie
daje przekop przez Mierzeję
Wiślaną. Od kilku lat mówi
się, że to szansa, że może
zyskać na tym turystyka,
gospodarka. Niewątpliwie
przed niektórymi branżami, jak np. biznes szkutniczy, otwierają się nowe

możliwości związane z naprawą, konserwacją łodzi
– i to z całego basenu Morza
Bałtyckiego. Tym bardziej że
mamy duży potencjał w tym
obszarze, są choćby zakłady
w Ostródzie. Wokół tego
mogłyby powstawać jakieś
produkty turystyczne. Myślę, że szansa jest, a wszystko
będzie zależało od tego, co
uda się zrobić w najbliższych
5-6 latach, bo sam przekop
Mierzei Wiślanej to dopiero początek. Jeśli ma z tego
powstać jakaś korzyść dla
regionu, dla turystyki, to
teraz trzeba obudować kanał różnymi usługami, ofertami turystycznymi na wzór
choćby obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich czy Kanału Ostródzko-Elbąskiego.
Tu wiele będzie zależało od
tego, czy w nowej perspektywie unijnej na lata 20212027 uda się zapisać różnego rodzaju projekty, które
będą umożliwiały rozwój
infrastruktury turystycznej
na tamtym obszarze.
ANDRZEJ MIELNICKI
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FUNDUSZ ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ
Wsparcie ﬁnansowe
armatorów śródlądowych
Kredyt preferencyjny
- oprocentowanie kredytu wynosi 0,4 stopy
redyskonta weksli określonej przez NBP

INFORMACJA O FUNDUSZU ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ

WARUNKI KREDYTU
PREFERENCYJNEGO

Podstawa prawna – ustawa z 31 lipca 2019 r. o wsparciu
finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi
Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (ustawa).

Podstawowym warunkiem ubiegania się o kredyt preferencyjny
jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ) ma na celu wsparcie
armatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą
zarejestrowaną w Polsce, polegającą na przewozie ładunków,
wykonywaniu prac utrzymaniowo – modernizacyjnych na
śródlądowych drogach wodnych lub przewozie pasażerów na
statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej
niż 12 pasażerów. Pomoc ta ma przyczyniać się do poprawy
ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi na śródlądowych
drogach wodnych, a także promować nowoczesny i efektywny
śródlądowy transport wodny.

FORMY WSPARCIA DLA
ARMATORÓW ZE ŚRODKÓW
Kredyt preferencyjny

Najważniejsze korzyści





WARUNKI UDZIELENIA
KREDYTU PREFERENCYJNEGO




Umorzenie części kredytu
preferencyjnego
Reﬁnansowanie
zakupu składnika wyposażenia
statku

oprocentowanie kredytu wynosi 0,4 stopy
redyskonta weksli określonej przez NBP,
okres kredytowania maksymalnie do 10 lat,
możliwa karencja w spłacie kapitału – maksymalnie
do 6 miesięcy,
możliwość częściowego umorzenia kredytu
preferencyjnego.

posiadanie zdolności kredytowej
ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
preferencyjnego
wniesienie wkładu własnego w ﬁnansowanie przedsięwzięcia
w wysokości min. 20 proc. wartości kredytowanego
przedsięwzięcia

BGK udziela kredytu preferencyjnego po spełnieniu warunków
przewidzianych m.in. w ustawie oraz innych aktach prawnych
regulujących zasady udzielanego wsparcia.

Jesteś zainteresowany wsparciem ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej, zadzwoń lub napisz:
BGK Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-540 Olsztyn
tel. (22) 475 18 00 | fax (22) 475 18 97 | e-mail: olsztyn@bgk.pl
93322OTBR-A-K

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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JESTEŚ W OKOLICY?

ZAJRZYJ TUTAJ!
Okolice Elbląga to cała lista miejsc, które warto odwiedzić. Miłośnicy przyrody, pasjonaci historii i poszukiwacze
niezapomnianych wrażeń na pewno nie będą się tutaj nudzić. Nie wiesz, od czego zacząć zwiedzanie? Oto krótki przewodnik.
— Buczyniec, Całuny, Jelenie, Kąty i Oleśnica. Na
całym Kanale są cztery
śluzy — Miłomłyn, Zielona,
Ostróda i Mała Ruś. Rejsy
Kanałem Elbląskim cieszą
się ogromną popularnością
— i wcale nas to nie dziwi!

jego otoczeniu stwierdzono występowanie ponad
230 gatunków ptaków,
również tych chronionych. Są to m.in. błotniak
stawowy, bielik, żuraw
czy dzięcioł czarny. Są też
ryby — około 30 gatunków

zwyczajnej, ropuchy szarej
i żab zielonych. Można tu
czasem spotkać jaszczurkę żyworodną i zaskrońca.
Jeżeli zaś chodzi o ssaki
zamieszkujące Rezerwat
Jeziora Drużno, wyróżnia się wśród nich wydry,
gronostaje, dziki i jelenie.
Coraz częściej na terenie
Rezerwatu widuje się
też łosie.

W drogę Kanałem
Elbląskim

Fot. Ryszard Biel

To unikat w wymiarze
historycznym. Kiedyś
przyczynił się do rozwoju
gospodarczego całego regionu, dziś stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną.
Jego koncepcję opracował
pruski inżynier Georg Jacob Steenke, który urodził
się 30 czerwca 1801 roku
w ówczesnym Królewcu.
Jego ojciec — autor „Podręcznika pilota albo wskazówek, jak wejść bez pilota
do portu w Pilawie w cza-

sie sztormu” — był kapitanem tytułowego portu. Za
to dziadek pełnił funkcję
pilota morskiego w Królewcu.
Młody Steenke początkowo studiował prawo,
kontynuowanie nauki
przerwała jednak nagła
śmierć ojca, który w 1818
roku utonął, ratując angielskich żeglarzy.
W tym samym roku
Steenke rozpoczął naukę
w berlińskiej Akademii
Budownictwa i zdobył tytuł mistrza budowlanego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Pięć lat później ukończył
budowę Kanału Seckenburgskiego, a następnie
— zgodnie ze służbowym
poleceniem — przyjechał
do Elbląga.
Steenke opracował projekt jezior Pojezierza Iławskiego i budowy Kanału
Elbląskiego. Jego rozwiązanie pozwalało statkom
pokonać 100-metrową
różnicę poziomów wody
dzięki pochylniom z suchym grzbietem.
Po przejściu na emeryturę inżynier zamieszkał
nad zbudowanym przez
siebie kanałem we wsi
Czulpa koło Małdyt. Cieszył się honorowym obywatelstwem dwóch miast
— Elbląga i Miłomłyna. G.
J. Steenke zmarł 22 kwietnia 1884 roku w Elblągu.
Kanał Elbląski to
najdłuższy kanał żeglowny w Polsce i jednocześnie jedyny zachowany na
świecie obiekt hydrotechniczny tego rodzaju. Na
Kanale od Ostródy do
Elbląga jest pięć pochylni

Fot. Ryszard Biel

Pochylnia Buczyniec została ukończona w 1860 roku. Na jej wschodnim brzegu
znajduje się Muzeum Kanału Elbląskiego

Jezioro Drużno i jego okolice zachwycają spokojem
i pięknymi widokami
A po drodze
jezioro Drużno
Szlak Kanału Elbląskiego przebiega między
innymi przez leżące na
południe od Elbląga jezioro Drużno. Jego obszar w XIII wieku był
reliktem dawnej zatoki
morskiej. Na jeziorze i w

Fot. Ryszard Biel

Fot. Ryszard Biel

Teraz nad Zalew
Wiślany

należących do 5 rodzin
— węgorzowatych, karpiowatych, kozowatych,
szczupakowatych i okoniowatych. Obrzeża jeziora
to wielkopowierzchniowe
płaty bagiennych lasów,
brzegowa część Drużna
to miejsce rozrodu traszki

Około 15 km od Elbląga
— na obszarze Parku Wysoczyzny Elbląskiej — leży
Suchacz — niewielka wieś
nad Zalewem Wiślanym.
To na jego wodach w 1463
stoczona została bitwa
morska między ﬂotą krzyżacką a połączonymi siłami Elbląga i Gdańska.
Zwycięstwo nad Zakonem
upamiętnia znajdujący
się w Suchaczu pomnik.
W roku 2004 w Suchaczu ustanowiono przystań morską o charakterze przystani rybackiej
i jachtowej. Cumują w niej
kutry rybackie i jachty żaglowe — wydzielona przystań żeglarska powstała
w 2008 z inicjatywy Sto-

Suchacz
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Fot. Ryszard Biel

Kolejnym punktem na
naszej mapie są Kadyny
— według legendy noszące nazwę na cześć pruskiej księżniczki o imieniu
Kadyna. Znajduje się tutaj
jeden z kamieni Wilhelma
II, które znaleźć można w wielu miejscach na
Warmii i Mazurach. Cesarz
odwiedził Kadyny w 1899

Frombork
roku i na pamiątkę tego
wydarzenia przy drodze
w pobliżu Pagórek ustawiono kamienny obelisk z dedykacją, której treść w wolnym tłumaczeniu brzmi „W
tym miejscu, Jego Majestat
— nasz Najjaśniejszy Pan,
po raz pierwszy przybył do
Kadyn”. Ta urocza miejscowość to też siedemnastowieczny pałacyk cesarski,
dawny folwark, w którym
działa obecnie hotel i dąb
Bażyńskiego — jeden z najgrubszych i najstarszych
dębów w Polsce. Drzewo
nazwane zostało na cześć
pierwszego właściciela Kadyn — rycerza Jana Bażyńskiego, którego Krzyżacy
zwykli nazywać „kulawym
bazyliszkiem”, bo tak dał im
się we znaki.
Jest też Tolkmicko
— miasteczko leżące na

Tolkmicko

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

obszarze historycznej Pogezanii. Kiedyś na przemysłową skalę wędzono
tu ryby, produkowano też
kawior i gotowano jesiotry.
Dziś z tolkmickiego portu
można wybrać się w rejs do
Krynicy Morskiej. Prawdziwą gratką dla poszukiwaczy
skarbów będzie odnalezienie Świętego Kamienia
Prusów, który porzucony
przez lodowiec nieopodal
Tolkmicka, tkwi w wodach
Zalewu Wiślanego.

jowskiego o najgrubszych
murach w Polsce i niesłusznie uważana za dawne obserwatorium wielkiego astronoma — Wieża
Kopernika — będąca tak
naprawdę jego formalnym mieszkaniem wewnątrz murów obronnych
zespołu katedralnego na
wypadek wojny. Co roku
we Fromborku odbywa
się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej,
a od 2015 miasteczko cie-

Jesteśmy na Warmii

szy się ze statusu obszaru
ochrony uzdrowiskowej
i ma szansę zostać kolejną
w województwie warmińsko-mazurskim miejscowością uzdrowiskową.

I wreszcie docieramy do
Fromborka — miasta, które pokochał Mikołaj Kopernik. To tutaj znajduje
się zespół katedralny na
wzgórzu złożony z katedry
i obwarowań katedralnych,
Bazylika Archikatedralna
Wniebowzięcia NMP i św.
Andrzeja, Wieża Radzie-

Fot. Ryszard Biel

warzyszenia Entuzjastów
Żeglarstwa na Zalewie
Wiślanym. Zabytki, które znajdziemy w Suchaczu to budynek dawnego
domu uzdrowiskowego
„Zameczek nad Zatoką”
z przełomu XIX i XX wieku, w którym dziś działa Niepubliczna Szkoła
Podstawowa i Oddział
Przedszkolny im. Kaprów
Polskich, oraz zespół budynków i urządzeń cegielni
z około 1900 roku.

Fot. Ryszard Biel

Kadyny

Braniewo

Nie możemy zapomnieć
o najstarszym mieście
Warmii i jej pierwszej
stolicy. Braniewo leży na
obu brzegach rzeki Pasłęki, w pobliżu ujścia do
Zalewu Wiślanego. Jeżeli
chodzi o zabytki, jest ich
tutaj mnóstwo, a do najciekawszych należą: bazylika św. Katarzyny, wieża
bramna dawnego Zamku
Biskupiego, kościół św.
Krzyża czy budynek Collegium Hosianum. W 2016
z inicjatywy działaczy społecznych i członków Towarzystwa Miłośników Braniewa w mieście powstało
Muzeum Ziemi Braniewskiej. W 2021 w Braniewie
oﬁcjalnie otwarte zostało
lapidarium miejskie powstałe z inicjatywy Towarzystwa.
KAMILA KORNACKA
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KANAŁ OKNEM NA ŚWIAT I…
NA ZALEW WIŚLANY
Branża
turystyczna czeka
na nowych gości,
którzy zawitają
na Zalew Wiślany
i do okolicznych
miejscowości po
otwarciu kanału
żeglugowego
przez Mierzeję
Wiślaną. Już
myślą o tym,
jak zapewnić im
atrakcyjny pobyt
w regionie, który
często był dla
nich do tej pory
nieznany.
Kanał otworzy Zalew
Wiślany na świat
— Wszyscy mamy nadzieję, że otwarcie kanału żeglugowego wpłynie
na transport morski, na
wzmożenie ruchu turystycznego. Pozwoli na
wpływanie na Zalew Wiślany zwłaszcza małych jednostek, wiadomo bowiem,
że Zalew jest dość płytki.
Ale liczymy na to, że ruch
żeglugowy zostanie zaktywizowany. Liczymy także,
że rozwinie się zaplecze
dla tych mniejszych jednostek, że będzie miejsce
na ich cumowanie, czy nawet zimowanie w naszym
regionie. Dla wielu wodniaków Zalew Wiślany to
obcy akwen, więc zapewne
wielu z nich będzie chciało
go poznać — mówi dyrektor
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Mirosław Jonakowski.
Napływ turystów skupiający się głównie wokół
mniejszych jednostek pływających, a nie na wielkich
wycieczkowcach, przełoży
się zapewne na rozwój lokalnego biznesu.
— Hotelarze oczekują

przyjazdu gości, którzy
będą w Elblągu nocować,
korzystać z restauracji.
Jeżeli stworzone zostanie
odpowiednie zaplecze, na
przykład marina, to goście
do nas nie tylko przyjadą,
ale i spędzą u nas kilka
dni, na czym skorzystają
i hotele, i restauracje, i całe
miasto. I mówię właśnie
o małych jednostkach, nie
wycieczkowcach, które
zawijają na przykład do
Gdyni, podczas gdy samo
miasto nie ma z tego za
wiele, bo goście wracają
zaraz do tych pływających
wieżowców, bo wszystko,
czego potrzebują, mają na
statku. Wodniacy przypływający do nas mniejszymi
jednostkami zapewne w Elblągu będą chcieli skorzystać z różnego rodzaju
usług — przypuszcza Stefan
Kotowski z Hotelu Młyn
w Elblągu.
Przedstawiciele branży
turystycznej podkreślają, że
kanał będzie prowadzić nie
tylko na Zalew Wiślany, ale
i na Morze Bałtyckie.
— Warto zaznaczyć, że
do Elbląga nie będą tylko przypływać wodniacy
z Morza Bałtyckiego, z Zatoki Gdańskiej, ale przecież Elbląg może stać się
miejscem wypadowym
w drugim kierunku — na
Morze Bałtyckie. To oczywiście wiąże się z przygotowaniem infrastruktury
portowej w Elblągu, ale
miejmy nadzieję, że za
przekopem Mierzei i te inwestycje zostaną zrealizowane — stwierdza Kamil
Giermak, dyrektor Hotelu
Focus w Elblągu.

Inwestycja atrakcją
turystyczną samą
w sobie
Pierwszy etap budowy
przekopu i prace trwające
na Mierzei Wiślanej cieszyły się zainteresowaniem
turystów jeszcze na długo
przed tym, jak zostały zakończone.
— Sama inwestycja jest
wyjątkowa, nie ma podob-
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nej konstrukcji w naszym
kraju i widzimy, że część
osób, które nas odwiedzają,
jedzie w kierunku Mierzei,
by zobaczyć tę infrastrukturę na własne oczy — przyznaje Kamil Giermak.
Za to Grzegorz Lew, dyrektor spółki Lemax – Wypoczynkowe Ośrodki na
Mierzei, dodaje, że jest to
bez wątpienia atrakcja turystyczna, sam kanał jest
dobrym produktem turystycznym na miarę północnej Polski.
— Nie mam przed sobą
badań na ten temat, ale
myślę, że od czasu, gdy rozpoczęto inwestycję, ruch na
Mierzei Wiślanej zwiększył
się przynajmniej dziesięciokrotnie — mówi.
— Rzeczywiście, można
zauważyć, że goście są ciekawi tej inwestycji. Goście,
którzy do nas przyjeżdżają,
mają w planie zobaczenie
przekopu. Więc niezaprzeczalnie jest to atrakcja
turystyczna, i zapewne nie
będzie pełniła tylko funkcji,
nazwijmy to, przemysłowej,
ale również turystyczną
— potwierdza Stefan Kotowski.
Dyrektor Jonakowski zauważa, że o przekopie dużo
się mówi, medialnie jest to
temat gorący.
— Więc może się tak zdarzyć, że wiele osób przyjedzie, by zobaczyć efekty
tej inwestycji. A naszą rolą
będzie, by zachęcić te osoby do tego, by zatrzymały
się w regionie na dłużej
i zwiedziły miejsca takie
jak Frombork i muzeum,
które są warte odwiedzenia
— stwierdza.

Szansa na rozwój
żeglugi pasażerskiej
Otwarcie drogi z Zalewu
Wiślanego na Bałtyk może
także stać się przyczyną rozwoju żeglugi pasażerskiej.
— Trzeba przyznać, że
komunikacja do Fromborka jest ograniczona. Nie
dociera tu kolej, autobusy
jeżdżą rzadko. Jest komunikacja statkiem z Krynicy

Elbląg i okoliczne miejscowości czekają na turystów
Morskiej, ale on też kursuje tylko z konkretną grupą
turystów i z powrotem ich
zabiera. Otwarcie Zalewu
Wiślanego na Bałtyk może
spowodować, że zostanie
uruchomiona regularna
żegluga pasażerska — opisuje dyrektor Muzeum
we Fromborku.
— Przekop będzie także
atrakcją dla osób, które
przypływają od strony lądu,
od strony południowej, bo
kanał będzie umożliwiał
im wypłynięcie na otwarte
morze. Myślę także, że być
może Żegluga Gdańska
zainteresuje się uruchomieniem trasy pasażerskiej
od Gdańska, czy nawet od
Helu, do Elbląga, bo o to aż
się prosi. W przyszłości, jak
się poprawi infrastruktura
portowa w obrębie Zalewu
Wiślanego, to będzie możliwe. Może za dwa, za trzy
lata. Trzeba też zwrócić
uwagę na to, że przekop
umożliwi przypłynięcie na
Zalew Wiślany mniej doświadczonym wodniakom,
którzy rezygnowali z rejsu
przez Cieśninę Piławską
— mówi Grzegorz Lew.

Nowa droga morska,
nowe możliwości
Branża turystyczna nie
tylko czeka na napływ go-

ści. Już teraz szykuje się
do tego, by ich nad Zalew
Wiślany przyciągnąć i sprawić, by zostali tu na dłużej.
A przede wszystkim, by
miło spędzili czas odpoczynku.
— Osobiście liczę na to,
że wielu żeglarzy zawita
do portu we Fromborku.
Tutaj warto przypomnieć,
że w przyszłym roku będziemy obchodzić wielkie
rocznice związane z 550.
urodzinami Mikołaja Kopernika. Chciałbym, żeby
możliwość wpłynięcia na
Zalew Wiślany bezpośrednio z Bałtyku, a także rok
Mikołaja Kopernika przyciągnęły do regionu, ale
także do naszego muzeum,
większą ilość turystów. Połączenie tych dwóch wydarzeń powinno dać wymierny efekt. Myślimy także
nad ofertą dla wodniaków.
Nasze muzeum jest na
przykład związane z astronomią. Zastawiamy się nad
uruchomieniem programu
czy projektu edukacyjnego,
który będzie oparty na astronawigacji. Mogłoby to
połączyć zainteresowania
wodniackie, z zainteresowaniem na temat nieba
— mówi dyrektor Mirosław Jonakowski.
— Dla nas jest to tury-

stycznie szansa. Otwiera
się okienko na nowych gości. Oczekujemy, że po otwarciu kanału wiele osób
zechce swoimi łódkami
odwiedzać Elbląg. To miasto, z którego jest blisko
czy to do Trójmiasta, czy
Malborka i Fromborka. Już
planujemy przygotowanie
specjalnych pakietów na
przyszły rok, które, mam
nadzieję, będą atrakcyjne
dla turystów, dla wodniaków, i zarazem wzmocnią
ofertę Elbląga — informuje Kamil Giermak z Hotelu Focus.
Dyrektor Lemaxu nie
ukrywa, że na otwarciu
kanału żeglugowego przez
Mierzeję Wiślaną skorzystają hotelarze czy restauratorzy.
— To tak jak wyjście na jakiś górski szczyt — idzie się
na górę i tego samego dnia
wraca. A z pozostałym czasem coś trzeba zrobić, coś
zjeść, gdzieś się przespać.
A zapewniam, że ośrodki
wczasowe, tak jak my, starają się zapewnić swoim gościom szereg dodatkowych
atrakcji, które umilą pobyty
podczas urlopu. I w tę stronę
to będzie zapewne się rozwijało — podsumowuje Grzegorz Lew.
ŁUKASZ RAZOWSKI

27
MIRZEJA WIŚLANA NOWE OKNO NA ŚWIAT | MATERIAŁ PARTNERSKI

25522see1-A-K

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

28

MIERZEJA WIŚLANA NOWE OKNO NA ŚWIAT

LASY NA MIERZEI WIŚLANEJ:
PRZESZŁOŚĆ
I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Mierzeja jeszcze
na przełomie XIII
i XIV w. składała
się z szeregu
wydłużonych
wysepek i pocięta
była licznymi
ujściami delty Wisły.
Ten piaszczysty wał
wydmowy zaczął
się formować
około 6-7 tysięcy
lat temu wskutek
postglacjalnego
wzrostu poziomu
morza (przy jego
poziomie około
30 m poniżej
obecnego poziomu)
oraz procesów
formowania
przez fale i prądy
brzegowej bariery
piaszczystej, obecnej
Mierzei Wiślanej.
Materiał na budowę
mierzei pochodził
z abradowanych
klifów Sambii oraz
dostarczany był
przez Wisłę. W miarę
wzrostu poziomu
morza następowało
narastanie mierzei
i przemieszczanie
jej w całości ku
lądowi, powodując
wkraczanie
piaszczystych serii
na muliste osady
laguny. Działalność
wiatrów na piaski
nagromadzane na
plażach skutkowała
formowaniem wałów
wydmowych na
zapleczu brzegu.

od koniec epoki kamiennej
Mierzeję Wiślaną porastał las
mieszany z dębem oraz występującymi
pojedynczo lipami, wiązami, brzozą i leszczyną. Diagramy pyłkowe wskazują,
że pod koniec epoki brązu
malał udział składników
lasu dębowego. Ich miejsce zajął grab oraz buk najbardziej rozpowszechniony w okolicach Przebrna.
Stosunkowo mały udział
sosny w zapisie kopalnym
dowodzi, że ówcześnie odgrywała ona stosunkowo
niewielką rolę przestrzenną. Stanowiła zapewne
domieszkę w lasach dębowych oraz dominujący
składnik borów występujących na najuboższych siedliskach wydmowych (bory
nadmorskie) oraz w części
wilgotnych zagłębień terenu (bory bagienne). Jeszcze w XVI w. udział tego
gatunku był stosunkowo
mały, a drzewostany iglaste (bory sosnowe) zajmowały tylko niewielką część
Mierzei (głównie w okolicy
Stegny i Sztutowa).
Jeżeli chodzi o lasy „Mierzei i Szkarpawy”, bo takiej terminologii używano
w okresie nowożytnym,
to weszły one w połowie XV w. w skład dóbr
Gdańska. Na ówczesnych
mapach określane były
jako Dantzyce Walt bis

P

an Stuthof lub Nerhunge
Heyde. „Trwałemu karczunkowi” podległy tylko
drzewostany położone już
na żyznych glebach między północnymi brzegami
Leniwki i Szkarpowy a pasem wydm.
Spore spustoszenia przyniosły też działające tam
huty i potażarnie. Patrząc
na mapy z XVII i XVIII w.
i porównując je z mapami
z atlasu Schroettera z końca tego stulecia, widzimy,
że duży kompleks leśny leżał bezpośrednio na północ
od Gdańska, na wydmach
na wschód od ujścia Wisły,
dalej na wschód, ulegając
przerzedzeniu. W rejonie
wsi Sobieszewo i Mikoszewo dawny las był całkowicie wykarczowany i dopiero od wsi Jantar znów
na wydmach występowały
drzewostany porastające,
choć niejednolicie, także
całą Mierzeję Wiślaną.
Każdy z tych trzech obszarów był zarządzany
przez inną administrację:
Urząd Wyżyny, Urząd
Mierzei i Szkarpawy oraz
tzw. panów żuławskich –
burmistrza wraz z dwoma
wyznaczonymi rajcami.
W XVIII w. nad całością
spraw leśnych w tym rejonie czuwał Urząd Leśny w Warczu. Nad lasami
wszystkich dóbr Gdańska
czuwało przynajmniej kilkunastu Waldknechtów.
Niestety Försterordung

Wielbłądzi Garb na przełomie XIX i XX w.
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Mapa przedstawiająca deltę Wisły oraz zarys Mierzei Wiślanej z roku około 1300
wydany dla Wyżyny nie
zachował się w archiwum
gdańskim. Wiemy jednak,
że owi strażnicy leśni mieli
stosunkowo duże uprawnienia. Nie dość tego, liczyć mogli na wsparcie
sprawnej administracji
bogatego miasta. W tym
kontekście nie dziwi informacja, że leśny z Pruszcza

miał w 1647 r. przydzielonych do pomocy czterech
żołnierzy miejskich. Na
terenie Szkarpawy spotykamy się nawet (choć tylko raz) z określeniem całej
służby leśnej (Holz- und
Waldknechte) nazwą Bolneknechte – „straż dylowa”.
Obok niej funkcjonowali
jeszcze Wolfjägerzy, których
w drugiej połowie XVII w.
było na „Mierzei i Szkarpawie” około dziesięciu. Byli
to myśliwi, odpowiednicy
strzelców znanych nam
z lasów Grodzieńszczyzny,
obciążeni powinnościami
łowieckimi wobec władz
miasta, w tym do pilnowania posiadłości miejskich
przed wilkami. Jednak
można przypuszczać, że
pełnili także służbę strażniczą w przydzielonych
sobie rewirach łowieckich.
Liczyć mogli także na pomoc sołtysów, którzy poza
obowiązkami dotyczącymi
zwożenia drzewa byli zobowiązani do pomocy w polowaniach.

W okresie późniejszym
dalsza wycinka lasów i pożary spowodowały znaczne
odlesienia i uruchomienie
podłoża wydmowego.
W XVII w. procesy eoliczne były już tak nasilone,
że odnotowywano zasypywanie osiedli ludzkich
we wschodniej części
Mierzei. Proces ten trwał
jeszcze do XIX w., zwłaszcza na wschód od Krynicy
Morskiej, gdzie odlesienia
były największe. Procesy
eoliczne zapoczątkowane
odlesieniem spowodowały także zmiany w istniejących jeszcze lasach, co
istotne było zwłaszcza na
siedliskach wilgotnych,
gdzie organiczne często
podłoże przysypywane
było warstwą piasku.
Uruchomione wydmy
zaczęto umacniać w XVIII
w., a szczególnie intensywnie w wieku XIX, najczęściej poprzez obsadzanie
niestabilnego podłoża
trawami wydmowymi oraz
zalesianie drzewami igla-
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Widok na lasy Mierzei Wiślanej z latarni w Krynicy Morskiej
stymi (sosną). Dzięki tym
działaniom procesy wydmotwórcze zostały opanowane – na początku XX
wieku na Mierzei Wiślanej
nie istniały już praktycznie
niezalesione wydmy.
Monokultury drzew iglastych zakładano zarówno
na nielicznych siedliskach
borowych, jak i dominujących w skali Mierzei Wiślanej siedliskach lasowych.
Istotny wpływ na niektóre
zbiorowiska leśne Mierzei
Wiślanej miały także odwodnienia, które prowadzono tu głównie w XIX
i XX w. w ramach niemieckiej gospodarki leśnej.
Objęły one, występujące
dość licznie w zagłębieniach międzywydmowych,
niewielkie zbiorniki wodne i towarzyszące im często
torfowiska. Istotnym ich
skutkiem było przesuszenie praktycznie wszystkich
zbiorowisk leśnych zajmujących siedliska wilgotne

oraz zmniejszenie ich zasięgu.
W okresie II wojny światowej były to tereny raczej
wolne od działań militarnych. Dopiero ofensywa
Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. przyniosła duże
spustoszenia i zniszczenia
w drzewostanie. Lasy
zostały zdewastowane,
często wycięte na dużych
powierzchniach, postrzelane. Drewno służyło do budowy bunkrów i zasieków.
Gleba i runo leśne niszczone były przez liczne okopy
i leje po wybuchach.
Po zakończeniu działań wojennych w 1945
roku zostało tu utworzone Nadleśnictwo Stegna.
W skład Nadleśnictwa
weszły głównie lasy byłego Wolnego Miasta
Gdańsk. Pierwszy powojenny prowizoryczny plan
urządzania gospodarstwa
leśnego został opracowany
na okres od 01.01.1952 do

Rezerwat „Buki
Mierzei Wiślanej”
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31.12.1961. Ciekawostką
jest, iż w pierwszych latach obowiązywania tego
planu w Nadleśnictwie
Stegna tytułem próby
stosowano kierunek cięć
z południa na północ.
Doprowadziło to do powstania dużych szkód
podczas silnych sztormowych wiatrów wiejących
od strony morza. Dopiero
w roku 1955 przywrócono
kierunek cięć ze wschodu na zachód. Sposób
zagospodarowania w tym
czasie na ogół był zgodny
z ówczesnymi Zasadami
Hodowli Lasu. W części
drzewostanów Nadleśnictwa Stegna wstrzymano
użytkowanie rębne zrębami zupełnymi z uwagi
na znaczny wzrost ruchu
turystycznego. Podjęto
również próbę wykorzystania odnowień naturalnych sosny na uboższych
siedliskach. Odnowienia
na powierzchniach otwartych wykonywano poprzez
sadzenie sosną, rzadziej
świerkiem, dębem, bukiem, brzozą. Z końcem
grudnia 1973 r. leśnictwo
Sobieszewo zostało przekazane do Nadleśnictwa
Oliwa. W tym samym roku
z dotychczasowych Nadleśnictw Elbląg, Kadyny
i Stegna utworzono Nadleśnictwo Elbląg.
W 1991 r. uchwalona została Ustawa o lasach, nowatorska w podejściu do
funkcjonowania Lasów
Państwowych. Wprowadzała ona zasady trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony
zasobów przyrodniczych
na całym obszarze Lasów

Państwowych. Trwałe
i zrównoważone zagospodarowanie lasów oznacza
takie postępowanie hodowlane i ochronne oraz
stosowanie takich metod
urządzania i użytkowania lasu, które respektują
równoczesny rozwój i korzystanie z trzech wartości lasu: ekonomicznej,
przyrodniczej i społecznej. W rzeczywistości jest
to złożony i planowy cykl
hodowli i ochrony lasu.
Cykl bardzo długotrwały
i odporny na gwałtowne
zmiany gospodarcze oraz
polityczne. Choć lasy Mierzei Wiślanej są w dużej
mierze zniekształcone,
a wiele z nich ma drzewostan niezgodny z siedliskiem (budowany głównie przez jednowiekową
sosnę), to obecna gospodarka leśna dąży do zgodności nowych nasadzeń
ze składem potencjalnej
roślinności zgodnie z aktualnymi opracowaniami
ﬁtosocjologicznymi. Efektem takiego działania mają
być trwałe drzewostany,
biologicznie odporne, różnorodne i dopasowywane
do warunków siedliska.
Prowadzone w nich cięcia
pielęgnacyjne i związane
z przemianą pokoleń starych lasów dostarczają
niezbędnego człowiekowi
odnawialnego i niezastąpionego surowca – drewna. Przede wszystkim jednak zapewniają trwanie
wielofunkcyjnego lasu.
Duży popyt na drewno powoduje potrzebę produkcji
tego surowca. Najważniejszą zasadą w procesie pozyskania drewna w drze-

wostanach rębnych jest
wykonanie tej czynności
w taki sposób, aby możliwe było utworzenie jak
najlepszych warunków
odnowienia lasu, a więc
wzrostu młodych drzewostanów. W procesie odnawiania drzewostanu dąży
się do jak największego
wykorzystania sił natury
poprzez wspieranie naturalnego odnowienia lasu
powstałego samoczynnie na odsłoniętych powierzchniach gruntu.
Całość procesów gospodarowania lasami Nadleśnictwa Elbląg podlega
kontroli niezależnych ﬁrm
certyﬁkujących. Certyﬁkacja daje zapewnienie, że
nasze lasy są zarządzane
zgodnie z wymaganiami
środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi - równoważąc potrzeby
ludzi, przyrody i ekonomii.

oraz powierzchnie referencyjne.
Od grudnia 2011 r. na terenie Nadleśnictwa Elbląg
funkcjonuje Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy
Elbląsko-Żuławskie” powołany w celu „prowadzenia trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej i monitorowania wpływu tej gospodarki na populacje ptasie
oraz tworzenie sprzyjających
warunków dla zachowania
bogactwa świata roślin
i zwierząt, a zwłaszcza występującej na terenie LKP
awifauny ”. LKP funkcjonuje na podstawie specjalnie
opracowanego dla tego obszaru Jednolitego Programu
Gospodarczo Ochronnego
ukierunkowanego w dużym stopniu na turystyczne
udostępnienie lasu. W celu
jego realizacji opracowano
w 2015 r. „Koncepcję zagospodarowania rekreacyjno-

Bór sosnowy na wydmie
O wysokich walorach
przyrodniczych Mierzei
świadczy ustanowienie na
tym terenie różnorodnych
form ochrony przyrody, takich jak:
- rezerwaty: „Mewia Łacha”, „Kąty Rybackie”,
„Buki Mierzei Wiślanej”,
Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej, Obszary
siedliskowe Natura 2000:
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” oraz „Ostoja
w Ujściu Wisły”, Obszary
ptasie Natura 2000: „Zalew Wiślany” oraz „Ujście
Wisły”, strefy ochrony
ostoi gatunków chronionych, pomniki przyrody

-turystycznego LKP Lasy
Elbląsko-Żuławskie” – dokument ten w dużej mierze
zakłada rozwój turystyki
tego regionu na realizacji
inwestycji budowy kanału
żeglugowego na Mierzei
Wiślanej. W przyszłości
turystyka powinna przynieść regionowi wymierne
efekty społeczne i ekonomiczne, przede wszystkim
dla społeczności lokalnych.
Turystyka będzie generować zwiększone przychody
budżetów samorządowych,
zwłaszcza gminnych, a także zyski podmiotów gospodarki turystycznej i dochody
miejscowej ludności.
MATERIAŁ PARTNERSKI 4522OTBA-E-K
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Brama Targowa — to tutaj spotkamy legendarnego Piekarczyka, we wnętrzu Bramy znajduje się odcisk jego łopaty

• Kościół pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny
— jego początki sięgają
połowy XIII wieku, budowa rozpoczęła się po
roku 1246. W 1504 kościół został zniszczony na
skutek pożaru, do jego
odbudowy przystąpiono niemal natychmiast.
Kształt budynku uzyskany podczas odbudowy przetrwał do dziś.
Do 1945 kościół pełnił
rolę głównej świątyni
protestanckiej. W trakcie oblężenia miasta
przez wojska radzieckie
budynek został poważnie uszkodzony, ocalały:
prezbiterium, zakrystia
i krużganek wraz z dachami. Kościół ponownie odbudowano po 1959

Fot. Ryszard Biel

Według legendy w 1521
roku Krzyżacy postanowili
napaść na Elbląg. A kiedy
chcieli wedrzeć się na teren
miasta, dzielny Piekarczyk
przeciął swoją piekarską
łopatą grube sznury, sprawiając, że dębowa krata
znajdująca się w bramie
osunęła się w dół, uniemożliwiając Krzyżakom wejście
na teren miasta.
Piekarczyk do dziś jest
symbolem Elbląga, a jego

Wśród najważniejszych
elbląskich zabytków
wyróżnia się między
innymi:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne powstało w 1954
na terenie podzamcza dawnego Zamku Krzyżackiego
Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

roku. Od 1961 do dziś
działa w nim Centrum
Sztuki Galeria EL.
• Kościół Dobrego Pasterza
— mieści się na elbląskiej
Wyspie Spichrzów, wybudowany został w 1890
roku jako kościół mennonicki, pod względem
architektonicznym reprezentuje styl neogotycki.
• Muzeum Archeologiczno-Historyczne — powstało w 1954 na terenie
podzamcza dawnego
Zamku Krzyżackiego.
To tutaj zobaczyć można
m.in. wystawę „Elbląg
Reconditus” — prezentującą najciekawsze eksponaty, na które natraﬁli
archeolodzy — co ciekawe, większość z nich odkryto w latrynach, czyli

25 lipca 1948 rozpoczęto
odgruzowywanie świątyni, a za zakończenie odbudowy kościoła można
uznać rok 1965. Katedra
św. Mikołaja jest jedną
z najstarszych świątyń
w Polsce. Na wysokości
około 67 metrów zlokalizowany jest taras, z którego podziwiać można
całe miasto i jego okolice.
Ale uwaga, aby cieszyć się
pięknymi widokami, trzeba pokonać aż 365 schodów!
• Brama Targowa — to kolejny symbol elbląskiej
Starówki, to jej do dziś
broni legendarny Piekarczyk. Brama Targowa wybudowana została w XIV
wieku, ale i ona ucierpiała
w wyniku działań wojen-

dawnych toaletach. Jest
też oczywiście „Truso
– legenda Bałtyku”, czyli
spotkanie z wikingami
spod Elbląga i „Miasto
nowych ludzi” obrazujące
życie w Elblągu w pierwszej powojennej dekadzie
1945-1955.
• Katedra św. Mikołaja — to chyba najbardziej rozpoznawalny
z Elbląskich zabytków.
Początki kościoła sięgają połowy XIII wieku,
w roku 1777 dzisiejszą
katedrę zniszczył pożar,
ale ołtarz główny został
zrekonstruowany już
w 1790. Kościół został
ponownie zniszczony na
początku roku 1945, podczas zdobywania Elbląga
przez Armię Czerwoną.

nych. Zabytek odbudowano w 1948, a w 2006
Brama Targowa przeszła
gruntowny remont. Pod
nią, czyli tam, gdzie kiedyś przejeżdżał tramwaj,
symbolicznie ułożono
fragmenty torów. Na jednym z najwyższych pięter
budowli znajduje się za to
taras widokowy, z którego
można podziwiać panoramę Starego Miasta.
• Pałac Augusta Abbega
— pałac znajdujący się
przy ul. Marymonckiej
pełni dziś funkcję siedziby Nadleśnictwa Elbląg.
Powstał w latach 18101811 na zlecenie radcy
handlowego i byłego konsula królewskiego Augusta Abbega.

Fot. Mirosława Kornacka

A jak sam Piekarczyk
wylądował na elbląskiej
Starówce?

podobizna stanęła tuż
obok zabytkowej Bramy
Targowej 30 września
2006 roku. Autorem mierzącego 160 centymetrów
pomnika, jak i ustawionej
obok niego w 2009 tablicy-tarczy, jest Waldemar
Grabowiecki z Gdańska.
Ale Elbląg — jedno z najstarszych miast w Polsce
— to przecież nie tylko Piekarczyk. Tutejsza Starówka
została niemal doszczętnie
zniszczona w trakcie wojny.
Później zapadły decyzje
o jej rozbiórce, co można
uznać za szczęście w nieszczęściu — dziś Elbląg jest
jednym z kilku tak dokładnie przebadanych archeologicznie miast europejskich.

Fot. Ryszard Biel

Chcesz być
szczęśliwy?
Koniecznie
odwiedź
elbląskiego
Piekarczyka. Nie
bez powodu nos
legendarnego
bohatera jest taki
lśniący — chętnie
pocierają go
bowiem i turyści,
i mieszkańcy
— niby to tylko
przesąd, ale
będąc w Elblągu,
warto sprawdzić,
czy pocieranie
piekarczykowego
nosa faktycznie
przynosi
szczęście.

Fot. Ryszard Biel

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O ELBLĄGU?

Katedra św. Mikołaja jest jedną z najstarszych
świątyń w Polsce

Od 1961 do dziś w zabytkowym budynku kościoła działa
Centrum Sztuki Galeria EL
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Fot. Marek Lewandowski
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Mieszczący się nieopodal Bażantarni pałac Augusta
Abbega, który przeszedł kilka lat temu gruntowny
remont, został uznany w ogólnopolskim konkursie za
najlepszą modernizację roku 2019. Budynek stanowi
siedzibę Nadleśnictwa Elbląg

Rzeźba Artura Brunsza dawniej i dziś
Kilkadziesiąt dzieł
sztuki na ulicach

Miasto tętni życiem
W Elblągu co roku organizowane są dwie imprezy,
które stały się już tradycją.
Mowa o rozpoczynających
wakacje Dniach Elbląga
i zwieńczeniu lata w postaci
odbywającego się pod koniec sierpnia Elbląskiego
Święta Chleba. Program
obu wydarzeń przepełniony jest koncertami,
spektaklami i warsztatami. Jest też wspólne gotowanie i ciekawe zawody
sportowe. Od kilkunastu
lat Dziennik Elbląski or-

W tym roku Elbląskie Święto Chleba
odbyło się już po raz 16.
ganizuje za to plebiscyt,
w którym, dzięki głosom
mieszkańców, nagradzani
zostają najpopularniejsi
sportowcy z Elbląga i okolic. Miasto nieustannie się
rozwija — modernizowane
są parki, powstają nowe
infrastruktury sportowe,

Zabytkowy park leśny
Bażantarnia leży na skraju Wysoczyzny Elbląskiej,
urokliwy park stanowił
miejsce wypoczynku dla
mieszkańców już od po-

Fot. GEL

Fot. Ryszard Biel

Są jedyne w swoim rodzaju i od lat stanowią wyjątkową wizytówkę Elbląga.
Pomysłodawcą Biennale
Form Przestrzennych, cyklicznej imprezy kulturalnej odbywającej się w latach 1965-1973 w Elblągu,
był Gerard Kwiatkowski,
twórca Galerii EL. Głównym celem wydarzenia
sponsorowanego przez
Zakłady Mechaniczne Zamech była współpraca artystów i robotników oraz
realizacja idei współpracy

międzyklasowej. Tak powstały metalowe rzeźby
rozmieszczone w różnych
częściach miasta, które
towarzyszą jego mieszkańcom do dziś. Elblążanie
zapewne przywykli już do
ich widoku, ale turyści oraz
zarówno polscy, jak i zagraniczni artyści nadal dostrzegają ich wyjątkowość.

rystycznymi punktami są
niedawno zmodernizowana
muszla koncertowa, Góra
Chrobrego czy związany
z jedną z miejskich legend
Diabelski Kamień.

Fot. Ryszard Biel

Fot. GEL

czątku XVIII wieku, kiedy
nazywana była jeszcze Vogelsang — z niemieckiego:
„ptasi śpiew”. Swoją dzisiejszą nazwę zawdzięcza
bażantom, które nowi,
przeprowadzający się do
Elbląga po II wojnie mieszkańcy, często widywali na
terenie parku. Bażanty
można było spotkać w Bażantarni jeszcze w latach
90. Dziś elbląski park leśny zamieszkują m.in. dziki,
jelenie, sarny, lisy, borsuki,
słowiki, jastrzębie, sowy
i dzięcioły. Teren Bażantarni to również miejsce
lęgu dzikich kaczek, które później przenoszą się
zwykle na jezioro Drużno.
Park cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców, a jego charakte-

Od kilkunastu lat „Dziennik Elbląski” nagradza
najpopularniejszych sportowców z Elbląga i okolic

Forma przestrzenna stworzona przez Zbigniewa
Książkiewicza
Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

Od lat na scenie muszli koncertowej organizowana jest cykliczna impreza Letni
Salon Muzyczny Bażantarnia

przybywa nowoczesnych
budynków, a kolejni działacze i propagatorzy kultury dbają o to, by Elbląg
tętnił życiem.
KAMILA KORNACKA

Elbląg został założony
w roku 1237.
Cieszy się prawami
miejskimi od roku 1246.
Powierzchnia Elbląga
liczy 79,82 km kw.
Nazwa miasta pochodzi
od rzeki opisanej w 890
roku przez podróżnika
Wulfstana jako Ilﬁng.
W trakcie odbudowy
średniowiecznych
zabudowań miasta,
trwającej od lat 80.
do dziś, archeolodzy
odnaleźli ponad 800
tysięcy przedmiotów,
w tym kilka unikatów,
a wśród nich m.in.
piętnastowieczne
okulary w rogowej
oprawie — najstarsze
zachowane w Europie i średniowieczną
giternę — jedną z trzech
zachowanych w Europie.
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17 września 2022 r.
OTWARCIE KANAŁU ŻEGLUGOWEGO
PRZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ
Oﬁcjalna inauguracja działalności Kanału Żeglugowego przez Mierzeję
Wiślaną, zbudowanego jako pierwszy etap nowej drogi wodnej łączącej
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, nastąpi 17 września 2022 roku.
Z uwagi na charakter uroczystości towarzyszących otwarciu nowej
przeprawy, ogólnodostępne śluzowanie jednostek w Porcie Nowy Świat
możliwe będzie od 18 września 2022 roku.
W dniu uroczystości otwarcia
kanału żeglugowego przez Mierzeję
Wiślaną zapewniony będzie
bezpłatny transport autobusowy
z częstotliwością co 10 minut w
godzinach:
od 11.00 (wyjazd pierwszych
autobusów z dworców w Stegnie i
Krynicy Morskiej) do 23.59 (wyjazd
ostatnich autobusów z Portu Nowy
Świat do dworców w Krynicy Morskiej
i Stegnie)
Kursy odbywać się będą niezależnie
na dwóch trasach (pętle):
1. Stegna dworzec autobusowy –
Sztutowo – Port Nowy Świat
2. Krynica Morska dworzec
autobusowy – Port Nowy Świat

Lista przystanków:
1. Stegna Dworzec
2. Stegna Mierzeja
3. Sztutowo Muzeum
4. Sztutowo
5. Sztutowo Skrzyżowanie
6. Kąty Rybackie Brzozowa
7. Kąty Rybackie
8. Kąty Rybackie Port
9. Kąty Rybackie Górnik
10. Kąty Rybackie Panorama
11. Kąty Rybackie Skowronki
12. Przystanek Tymczasowy Kanał
Żeglugowy od strony zachodniej
13. Krynica Morska Dworzec
14. Krynica Morska Straż Pożarna
15. Krynica Morska Stacja Paliw
16. Krynica Morska Przedmieście
17. Krynica Morska Oczyszczalnia
18. Krynica Morska Siekierki
19. Krynica Morska Przebrno/Kolonia
20. Krynica Morska Przebrno
21. Krynica Morska Przebrno Leśniczówka
22. Przystanek Tymczasowy Kanał
Żeglugowy od strony wschodniej

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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