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Rada Metropolitalna Zatoki Gdaƒskiej
Prezydenci, burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin z rejonu Trójmiasta powo∏ali Rad´
Metropolitalnà Zatoki Gdaƒskiej. Szefem Rady zosta∏ marsza∏ek województwa pomorskiego Jan Koz∏owski.
radzie znaleêli si´ prezydenci Gdaƒska, Gdyni, Sopotu i Wejherowa – Pawe∏ Adamowicz, Wojciech Szczurek, Jacek
Karnowski i Krzysztof Hildebrandt, burmistrzowie Pruszcza
Gdaƒskiego, Redy, Rumi i ˚ukowa
– Janusz Wróbel, Stanis∏aw Wicki,
El˝bieta Rogala-Koƒczak i Albin
Bychowski oraz wójtowie gmin:
Kolbudy Górne Leszek Grombala
i Kosakowa Jerzy W∏udzik.
Wspó∏praca pomi´dzy gminami
istnia∏a ju˝ wczeÊniej. Reda, Rumia i Wejherowo utworzy∏y „Ma∏e
Trójmiasto Kaszubskie”, wspólnymi si∏ami budowano oczyszczalni´ Wschód i Port Lotniczy
„Trójmiasto” w Gdaƒsku R´biechowie. W przeddzieƒ integracji
Polski z Unià Europejskà miasta
i gminy z rejonu Trójmiasta majà
ze sobà wspó∏pracowaç jeszcze
ÊciÊlej. Takich kontaktów wymagajà przede wszystkim dziedziny:
komunikacja i transport, marketing i promocja, koordynowanie
wspólnych inwestycji oraz pozyskiwanie funduszy unijnych.
Cz∏onkowie rady uwa˝ajà, i˝ pomoc finansowà z Unii Europejskiej ∏atwiej uzyska aglomeracja,
która liczy milion mieszkaƒców
ni˝ pojedyncza gmina.
Rada ma obradowaç co miesiàc.
Kolejne spotkanie, które odb´dzie
si´ 7 maja 2003 roku w Urz´dzie
Marsza∏kowskim, poÊwi´cone b´dzie problemom komunikacyjnym, w tym przysz∏oÊci Szybkiej
Kolei Miejskiej.
Rada Metropolitalna Zatoki
Gdaƒskiej przedstawi∏a tak˝e
swoje pierwsze stanowisko wobec
procesu prywatyzacji Rafinerii
Gdaƒskiej i skierowa∏a w tej
sprawie pismo do ministra skarbu
Piotra Czy˝ewskiego.

W

Szanowny Panie Ministrze,
W obliczu rych∏ych rozstrzygni´ç, dotyczàcych prywatyzacji Rafinerii Gdaƒskiej, Rada Metropolitalna Zatoki Gdaƒskiej wyra˝a swoje
najwy˝sze zaniepokojenie w zwiàzku z treÊcià ostatnich wypowiedzi
medialnych Pana Ministra, sugerujàcych fuzj´ tego przedsi´biorstwa
z PKN Orlen, jako wariant preferowany w stosunku do utrzymania
w polskim sektorze naftowym dwóch niezale˝nych oÊrodków, w tym
jednego skupionego wokó∏ Rafinerii Gdaƒskiej.
JesteÊmy zdania, ˝e przej´cie Rafinerii przez PKN Orlen nie b´dzie
s∏u˝yç rozwojowi gdaƒskiej firmy. Z analizy doniesieƒ prasowych wynika bowiem, ˝e PKN Orlen nie przewiduje inwestycji zwi´kszajàcych mo˝liwoÊci przerobu ropy przez Rafineri´ Gdaƒskà. Konsekwencjà fuzji Rafinerii i PKN Orlen by∏oby natomiast przeniesienie
siedziby w∏adz spó∏ki poza Pomorze, co odbi∏oby si´ bardzo negatywnie na gospodarce regionu i dochodach naszych samorzàdów. Pragniemy w tym miejscu przypomnieç Panu Ministrowi, ˝e Rafineria
Gdaƒska jest ostatnim wielkim przedsi´biorstwem majàcym siedzib´
na Pomorzu. Bank Gdaƒski jest ju˝ bowiem gdaƒskim jedynie z nazwy, zaÊ kondycja przemys∏u stoczniowego, o czym Pan Minister doskonale wie, jest z∏a.
Rafineria Gdaƒska ma zatem dla Trójmiasta i ca∏ego regionu znaczenie strategiczne, nie tylko jako firma wspó∏tworzàca potencja∏ gospodarczy Pomorza, ale tak˝e jako przedsi´biorstwo b´dàce nieocenionym mecenasem i darczyƒcà pomorskiej nauki, kultury oraz sportu.
Ewentualna decyzja o wyprowadzeniu siedziby w∏adz spó∏ki i centrum decyzyjnego poza Pomorze oznaczaç wi´c b´dzie marginalizacj´
naszego regionu i zostanie fatalnie odebrana przez lokalnà spo∏ecznoÊç.
Dlatego apelujmy do Pana Ministra o takà prywatyzacj´ Rafinerii
Gdaƒskiej, która zagwarantuje pozostawienie siedziby w∏adz spó∏ki
w Gdaƒsku. Bardzo prosimy, aby przy podejmowaniu ostatecznej decyzji zechcia∏ Pan Minister wziàç pod uwag´ ˝ywotny interes naszego
regionu oraz jego mieszkaƒców. Pomorza po prostu nie staç na utrat´ tego przedsi´biorstwa!
Z wyrazami szacunku
Rada Metropolitalna Zatoki Gdaƒskiej w sk∏adzie:
Pawe∏ Adamowicz Prezydent Gdaƒska
Jan Koz∏owski
Marsza∏ek Województwa Pomorskiego

Stanis∏aw Wicki Burmistrz Redy
El˝bieta Rogala-Koƒczak Burmistrz Rumi

Wojciech Szczurek Prezydent Gdyni
Jacek Karnowski Prezydent Sopotu

Albin Bychowski Burmistrz ˚ukowa
Leszek Grombala Wójt Gminy Kolbudy Górne

Krzysztof Hildebrandt Prezydent Wejherowa
Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gd.

Jerzy W∏udzik
Wójt Gminy Kosakowo

